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การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559
หัวข้ อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ลั ” ครั้งที่ 2
17 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้ร่วมมือกับ 6 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจิทลั ” ครั้งที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้อาจารย์ นักวิจยั
นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีพ้นื ที่ในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ องค์ความรู้ในด้าน การ
จัดการความรู้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทลั คอนเทนต์
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ให้ความสาคัญและความร่ วมมือในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกันผ่านการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยั และบทความวิชาการ
จากการประชุมวิชาการฯ จะสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดสู่ ความร่ วมมือทางวิชาการกับกลุ่มสถาบันการศึกษา
และองค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติต่อไป

ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดีคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ดร. กษิตธิ ร ภูภราดัย
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
การขับเคลือ่ นประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

ปัจจุบัน
หน่ วยงาน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ฝ่ ายวิจยั นโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ช่วยปฏิบตั ิราชการด้านเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558)

ความเชี่ยวชาญ
- เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
- การจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับประเทศ
- การศึกษาวิจยั นโยบายและจัดทาดัชนีตวั ชี้วดั การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในภาพรวม
- การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาข้อมูลมูลค่าตลาด สถานภาพอุตสาหกรรม การใช้งาน
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับงานวิจยั เชิงนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวอย่างการปฏิบัตงิ านและผลงาน
 หัวหน้าโครงการการจัดหาแนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิทลั (ผูว้ ่าจ้าง:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 หัวหน้าโครงการศึกษาการส่งเสริ มให้บริ การ Cloud Computing สาหรับประเทศ
ไทย (ผูว้ ่าจ้าง: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 หัวหน้าโครงการศึกษาและจัดทาแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส (ผูว้ ่าจ้าง:
สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้และคุณภาพเยาวชน)
 ผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะทางาน โครงการจัดทากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ผูว้ ่าจ้าง:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การเปิ ดเสรี การค้าบริ การโสตทัศน์
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (ผูว้ ่าจ้าง: กระทรวงพาณิ ชย์)
 ผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะทางาน โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 (ผูว้ ่าจ้าง: กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
 หัวหน้าโครงการศึกษาวิจยั “โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย” (ผูว้ ่าจ้าง: กระทรวงพาณิ ชย์)
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 หัวหน้าโครงการศึกษาวิจยั “โครงการส่งเสริ มการมีบทบาทเชิงรุ กของไทยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” ระยะที่ 1 (2545) และ ระยะที่ 3 (2553) (ผูว้ ่าจ้าง:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 ที่ปรึ กษาโครงการการสารวจช้อมูลอินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศ
ไทยประจาปี 2555 และคาดการณ์ปี 2556 (ผูว้ ่าจ้าง: สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
 ที่ปรึ กษาโครงการสารวจมูลค่าตลาด ICT ประจาปี 2548-2549 (ผูว้ ่าจ้าง: สานักงาน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ)
 นักวิจยั โครงการ Promoting ICT for human Development in Asia ซึ่งเป็ น
โครงการวิจยั ระดับภูมิภาค ภายใต้การบริ หารจัดการและเงินทุนของ Asia-Pacific
Development Information Programme (APDIP)/United Nations Development
Programme (UNDP)
โครงการวิจยั อืน่ ๆ
 ทีมงานเลขานุการโครงการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
 หัวหน้าโครงการศึกษาแนวโน้มของการใช้ SSME (Services Science, Management
and Engineering) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริ การ
 หัวหน้าโครงการสารวจมูลค่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2549
 หัวหน้าโครงการศึกษา “กรอบแนวคิดในการวัดผลกระทบของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจ”
 ผูป้ ระสานงานหลักและนักวิจยั ร่ วม โครงการศึกษาวิจยั “แนวทางการพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน ICT ของข้าราชการ”
 ผูป้ ระสานงานหลัก โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้งศูนย์บริ การสารสนเทศ
ชุมชนนาร่ อง (Telecenter) เมษายน-กันยายน 2546
 ผูป้ ระสานงานหลักและเลขานุการคณะทางานเพื่อดูแลกากับ “โครงการศึกษาการ
ประเมินผลกระทบของโครงการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรี ยนไทย (SchoolNet)
 ผูป้ ระสานงานหลักโครงการจัดทา แผนปฏิบตั ิฉบับบูรณาการ พ.ศ. 2546-2547 และ
ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าโครงการ ICT ซึ่งเป็ นการดาเนินงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในการผลักดันนโยบาย/แผนงาน ICT ของประเทศไปสู่การปฏิบตั ิ
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 นักวิจยั และผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางานเพื่อจัดทา “แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 (2544-2545)
 นักวิจยั และผูป้ ระสานงานหลักโครงการจัดทา “กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010)
 ผูป้ ระสานงานหลักโครงการศึกษาวิจยั เพื่อประเมินผลนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT 2000
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้ อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ลั ” ครั้งที่ 2
วันที่พฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Auditorium 2
ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
------------------------------คณะที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยูถ่ นอม
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ติพงษ์ ยอดมงคล

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการอานวยการ
1. ดร.กมล จิราพงษ์
2. ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวฒั น์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริ นทร์ทิพย์ แทนธาน
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทกั ษ์
6. ดร.ภารดร สุรียพ์ งษ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพนั ธ์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
13. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการฝ่ ายพิจารณา คัดสรรคุณภาพผลงานวิชาการ (Peer-Reviewer)
1. ดร.กมล จิราพงษ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2. ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อุสนั โน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
7

5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฐิติวฒั น์ นงนุช
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
7. ดร.สุรชัย ทองแก้ว
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรี วิสทิยกุล
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ
10. ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา กอเจริ ญ
15. ดร.วราภรณ์ ไทยมา
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
19. ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
22. ดร.ภารดร สุรียพ์ งษ์
23. ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
24. ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง
25. ดร.นพพล ชูศรี
26. ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด
27. ดร.พร้อมพงศ์ สุกณ
ั ศีล
28. ดร.สิริกร สันติโรจนกุล
29. ดร.อรวิทย์ ถิ่นนุกลู
30. ดร.จิรพัฒน์ วาณิ ชวัฒนะโกศล
31. ดร.ภัทรพร คูวฒ
ุ ยากร
32. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริ ยะมงคล
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กงั แห
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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37. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พนั ธ์ กิจสนาโยธิน
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
40. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
41. ดร.ติ๊ก แสนบุญ
42. ดร.ประสิทธิ์ เพียงบุตร
43. ดร.พัชริ ดา ปรี เปรม
44. ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
45. รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย
46. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จกั รกริ ศน์ บัวแก้ว
47. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ
48. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุ จิ
49. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
50. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
51. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสนั ต์ เกิดวิบูลย์เวช
52. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

53. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
54. ดร.กาธร เกิดทิพย์
55. ดร.มูฮสั ซัล บิลแสละ
56. ดร.ศริ ยา บิลแสละ
57. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริ บวรกิตติ
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คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1. ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
2. อาจารย์เกรี ยงไกร กงกะนันทน์
3. อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ
4. อาจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์
5. อาจารย์ภานุวฒั น์ สิทธิโชค
6. อาจารย์อุษาวดี ศรี ทอง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสาร และรายงานการประชุม (Proceeding)
1. อาจารย์อาคม จงไพศาล
ประธาน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2. อาจารย์สุนทรี เฉลียวพงษ์
รองประธาน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
3. อาจารย์ณัฐพล พิชยั รัตน์ กรรมการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
คณะกรรมการจัดทา Website การประชุมวิชาการ
1. อาจารย์สรวุฒิ ชัยดรุ ณ
2. คุณศุภชีพ แหยมเจริ ญ
คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่
1. อาจารย์วิชยั โยธาวงศ์
2. อาจารย์ชนินทร์ ฉายรัศมี
3. อาจารย์ภานุวฒั น์ สิทธิโชค

ประธาน
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

4. คุณศุภชีพ แหยมเจริ ญ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

คณะกรรมการฝ่ ายพิธกี ารและงานต้อนรับ
1. อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร
2. อาจารย์ปรารถนา เจริ ญสุขพานิช
3. อาจารย์กญั ยาวีร์ เพชรสุข

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

คณะกรรมการฝ่ ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
1. อาจารย์อาจารย์ชนินทร ฉายรัศมี
ประธาน
2. อาจารย์อาคม จงไพศาล
รองประธาน
3. อาจารย์วิชยั โยธาวงศ์
กรรมการ
4. คุณศุภชีพ แหยมเจริ ญ
กรรมการ
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มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

คณะกรรมการฝ่ ายส่ วนงานลงทะเบียนและการเงิน
1. คุณธิติรัตน์ เจียมบุญศรี

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

เลขานุการ
1. อาจารย์อุษาวดี ศรี ทอง

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

คณะกรรมการฝ่ ายวิภาคผลงานวิชาการ
ประจากลุ่ม A – การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ประธาน

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2. ดร.วราภรณ์ ไทยมา

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประจากลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Information Technology and Software Engineering)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา กอเจริ ญ

ประธาน

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรี วิสทิยกุล

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. ดร.สุรชัย ทองแก้ว

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย

ประธาน

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อุสนั โน

กรรมการ

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประจากลุ่ม C – ดิจทิ ัลคอนเทนต์ (Digital Content)
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ประจากลุ่ม D – ดิจทิ ัลคอนเทนต์ (Digital Content)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

ประธาน

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2. ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

3. ดร.กาธร เกิดทิพย์

กรรมการ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ัล” ครั้งที่ 2
(2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)
วันพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
โดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้ อง 1201
กลุ่ม A – การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ประธานกรรมการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรั ช
ลาดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

1

KM01

การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่าว โดย
ใช้แบบจาลอง SECI Model สาหรับผูป้ ระกาศข่าว
หน้าใหม่ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

กุลธิดา พงษ์แจ่ม

23

2

KM02

การจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การหล่อพระ แบบล้านนาโบราณ

ยิง่ ศักดิ์ วิชกมลเศรษฐ์

35

3

KM03

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

45

4

KM04

การจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบอริ ยสัจ 4
เพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงอนาคตของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วิดารัตน์ กันทาวงศ์

58

5

KM05

การใช้การเรี ยนแบบปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคม
ศึกษาเพื่อดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะ
ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รชานนท์ ชัยคาหล้า

69

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ัล” ครั้งที่ 2
(2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)
วันพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
โดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้ อง 1201
กลุ่ม A – การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ประธานกรรมการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ลาดับ รหัสบทความ

ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

6

KM06

ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่ งยืนยง82
ศึกษาแนวทางความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับ มัธยมศึกษาของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครเพื่อสร้างกลยุทธ์
ส่งเสริ มการตลาดบริ การ

7

KM07

การจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ส่งเสริ มทักษะชีวิต
ในสังคมหลังสมัยใหม่ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภูพิงค์ สิงห์ทอง

109

8

KM08

การพัฒนาระบบฐานความรู้ดา้ นนโยบายและแผน
พลังงานเพื่อสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิราชการ
ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พร้อมภัค บึงบัว

124

9

KM10

การจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย

วรพงศ์ บายันต์

134

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ัล” ครั้งที่ 2
(2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)
วันพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
โดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้ อง 1202 (IT&SE)
กลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Information Technology and Software
Engineering)
ประธานกรรมการ : รศ.ดร.ปรี ชา กอเจริ ญ
ลาดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

1

IT01

ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พ้นื ที่ปลูกข้าวโพด
และการผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้ง

วีรศักดิ์ ฟองเงิน

147

2

IT02

การพัฒนาคู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่ างกาย
และชุดเฝ้ าระวังส่งเสริ มพัฒนการเด็กปฐมวัย ของ
เครื อข่าย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง

สมศักดิ์ ศรี สวการย์

160

3

IT03

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เมืองล้านนาตาบลนา
แก้ว:โดยการประยุกต์ใช้ Google Map API

โอฬาร เชี่ยวชาญ

175

4

IT04

การพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ปรี ชา โพธิ์แพง

189

5

IT05

สมรรถนะของบุคลากรเทคโนโลยีดิจิทลั กับความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ

พิภชั ดวงคาสวัสดิ์

204

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ัล” ครั้งที่ 2
(2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)
วันพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
โดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้ อง 1202 (IT&SE)
กลุ่ม B – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Information Technology and Software
Engineering)
ประธานกรรมการ : รศ.ดร.ปรี ชา กอเจริ ญ
ลาดับ

รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

6

IT06

การวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ นิมารู นี หะยีวาเงาะ 215
และการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่อตั ลักษณ์บณ
ั ฑิต "เก่งไอที"
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้
แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์

7

IT07

การพัฒนาระบบจัดตารางการเรี ยนการสอน คณะ
ดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ศุภชีพ แหยมเจริ ญ 227

8

IT09

การสื่อสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะ
เกษกับการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น

พิมพ์พจี จันทร
พักตร์

9

IT10

การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิ 250
สิทธิ์
บริ หารจัดการ
โลจิสติกส์แนวใหม่แบบ มิลค์-รัน ด้วยอัลกอริ ทึมเอสตาร์

10

SE01

อิฐเสนาะ: ของเล่นตัวต่อในส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 555
แบบจับต้องได้สาหรับเสริ มการเรี ยนรู้ดา้ นดนตรี

11

SE02

อิฐสนุก: ส่วนประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้สาหรับ พนมขวัญ ริ ยะ
เสริ มการเรี ยนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
มงคล

567

12

SE03

การพัฒนาระบบฝึ กภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์ไคเนค

580

ไพศาล มุณีสว่าง

หน้ า

239
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ห้ อง 12A02 (DC01)
กลุ่ม C – ดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content)
ประธานกรรมการ : ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย
ลาดับ

รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

1

DC01

การศึกษารู ปแบบการสื่อสารของสติ๊กเกอร์ไลน์ วิภาวี จันทร์แก้ว
ผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์

2

DC02

การจัดการเรี ยนรู้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ า
ตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกท้องถิน่ ของ
นักเรี ยน โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่

สุดารัตน์ บริ หารธนโชติ 272

3

DC03

อิทธิพลของสื่อออนไลน์กบั พฤติกรรมการแต่ง
กายเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่ น

วิกุล เคางาม

287

4

DC05

การประเมินความต้องการจาเป็ นด้านจริ ยธรรม
ในการใช้เฟสบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ธัญชนก ศิริโสภิตกุล

309

5

DC06

กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่ องสาอาง
ผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กบั การ
ตัดสินใจซื้อของวัยรุ่ นหญิงไทย

วิภาภรณ์ นันทสุทธิวารี 324

262

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจทิ ัล” ครั้งที่ 2
(2nd National Conference on Knowledge and Digital Society)
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ห้ อง 12A02 (DC01)
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ลาดับ

รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

6

DC07

การศึกษาความพึงพอใจ ความไว้วางใจและความ ชุติกาญจน์ มิ่งรัตน์ติกรณ์ 337
ซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตราของลูกค้าประกันภัยรถยนต์
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)

7

DC08

การทาการตลาดออนไลน์ของร้านค้าผ่านเฟซบุก๊
ที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

กฤตยา เนตรแก้ว

348

8

DC09

การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่ นไทย

สุธิดา แซ่อ้ งึ

371

9

DC17

การศึกษาแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมดิจิทลั ทักษิณา สุขพัทธี
อาร์ต เพื่อเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
นักเรี ยนผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ

520
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โดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้ อง 12A03 (DC02)
กลุ่ม D – ดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content)
ประธานกรรมการ : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ลาดับ

รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

1

DC04

การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์เพื่อ
ถ่ายทอดความฝันด้วยเทคนิคทางแอนิเมชัน

เปรมวดี วินิจฉัยกุล

298

2

DC10

กล้องและภาพดอกหางนกยูง ความงามสองศิลปะ ปรี ดา บุญยรัตน์

391

3

DC11

คติ และการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่กบั การ
สร้างต้นแบบเทคนิคดิจิตอลมีเดียในปัจจุบนั

อลงกรณ์ ประมวญ
ทรัพย์

419

4

DC12

การศึกษาการออกแบบลายผ้าอีสานโปรแกรม
ดิจิตอล

เทพิญ แก้ววรสูตร

429

5

DC13

แอพพลิเคชัน่ เพื่อการออกแบบจากแนวคิดของ
ผูบ้ ริ โภค กรณี ศกึ ษาเครื่ องเขินผิงเหยา มณฑล
ส่านซีสาธารณรัฐประชาชนจีน

LI YAOHUI

440
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โดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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กลุ่ม D – ดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content)
ประธานกรรมการ : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ลาดับ

รหัสบทความ ชื่อบทความ

ชื่อผู้นาเสนอ

หน้ า

6

DC14

การผสมสานระหว่างการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วม
สมัยกับภาพวาดชาวนาหูเ้ สี้ยน

LIU YAN

458

7

DC15

โหงวเฮ้งสู่การออกแบบ เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์บน อัญธิกา โต๊ะชัยบูรณ์ 474
ใบหน้าตามแนวคิดอัญมณี 12 ราศี

8

DC16

การนาลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตูพ้ ระธรรมสู่
โคมไฟ

9

DC18

สมุดสเกตช์แบบดิจิทลั : มิติใหม่ของการสร้างสรรค์ วรากร ใช้เทียมวงศ์
ศิลปะด้วยแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

10

DC19

การนาเสนอผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นไทยผ่าน
สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

อุษาวดี ศรี ทอง

545

11

SE04

โปรแกรมจาลองลายเซ็นต์ดิจิทลั เพื่อแสดงผลผ่าน
ระบบเครื อข่ายไร้สายบนจอแอลอีดีทรงกลม

สุขุม สวนขวัญ

593

12

SE05

Standing Yoga Postures Recognition Through
Microsoft Kinect

Sarun Piriyayotha,
Suradet
Jitprapaikulsarn and
Paisarn Muneesawang

602

ชัยพร ภูทตั โต

489
531
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การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่ าว โดยใช้ แบบจาลอง SECI Model สาหรับ
ผู้ประกาศข่ าวหน้ าใหม่ ของสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7
The Development of Training Course by SECI Model in News Scooping for
New Recruited Anchor of The Royal Thai Army Television Channel 7
กุลธิดา พงษ์ แจ่ม1*, ธีรพจน์ จันทรศุภแสง2*
1

นักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ประกาศข่ าว
สถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7
kullthida.p@gmail.com
2
อาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tirapot@gmail.com *kullthida.p@gmail.com

บทคัดย่อ:
สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ประส บปั ญหาผูป้ ระกาศข่ าวหน้าใหม่ ทาสกู๊ปข่าว
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ส่ งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร เนื่ องจากเนื้ อหาเดิมที่ใช้อบรมเน้นความรู้ทว่ั ไป
และทฤษฎี จึงไม่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทาสกู๊ปข่าวได้ งานวิจยั
นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ พัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมการท าสกู๊ป ข่ า ว ของผูป้ ระกาศข่ า วหน้า ใหม่
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการทางาน โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฏีและเครื่ องมือทางด้านการจัด การความรู้ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึก ษา ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้
แบบจาลอง SECI Model มาใช้เป็ นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ และการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีการสัมภาษณ์
เพื่อสอบถาม และจับประเด็นความรู้ที่จาเป็ นในการทาสกู๊ปข่าว จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั จานวน
3 กลุ่ม รวม 18 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่จานวน 9 คน กลุ่มที่ 2 ผูส้ ื่ อข่าวจานวน 6
คน และกลุ่มที่ 3 กองบรรณาธิ การข่ าว จานวน 3 คน จนได้เป็ นประเด็ นความรู้ 7 ประการที่
จาเป็ นต้องใช้ในการทาสกู๊ปข่าว พร้อมกับนาประเด็นที่ได้มารวบรวมกับองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อน
แล้ว มาจัดทาเป็ นคู่มือการทาสกู๊ปข่าว จานวน 3 ชุด และนาไปทดสอบกับกลุ่มนักศึกษาฝึ กงานชั้นปี
ที่ 4 จานวน 3 กลุ่ม รวม 9 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการนาชุดความรู้ ชุด
ที่ 3 ไปประยุกต์กบั การทาสกู๊ปข่าวได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่สุด ทาให้ผวู้ ิจยั สรุ ปผลได้ว่าคู่มือการ
ทาสกู๊ปข่าวที่ผา่ นการจับความรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากกระบวนการ SECI Model
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สามารถนามาใช้พฒั นาหลักสูตรฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่าวได้อย่างมีคุณภาพ แตกต่ างจากการเรี ยนรู้
จากหลักสูตรเดิม
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม, 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. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 หรื อบริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2510 ทาหน้าที่ผลิตสื่ อในรู ปแบบรายการข่าวโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์
รายการกีฬาและถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็ นตัวของตัวเอง
ผูป้ ระกาศข่าวเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทที่สาคัญในการนาเสนอข่าวผ่านหน้าจอโทรทัศ น์ ในอดีต
ผูป้ ระกาศข่าวจะทาหน้าที่อ่านข่าวนัง่ โต๊ะในสตูดิโอเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบนั มิติของผูป้ ระกาศ
ข่าวเปลี่ยนไป สถานี ฯ เล็งเห็นว่าประกาศข่าวยุคใหม่ตอ้ งสามารถทางานภาคสนามได้ดว้ ย
ช่อง 7 สี ได้ดาเนิ นการคัดเลือกผูป้ ระกาศข่าวมาแล้วทั้งหมด 3 รุ่ น โดยหลักสูตรการ
เตรี ยมพร้ อมเพื่อเป็ นผูป้ ระกาศข่ าวของแต่ ละรุ่ นนั้น มีความแตกต่างกัน เมื่อผูว้ ิจ ัยได้สัมภาษณ์ ผู้
ประกาศข่าวรุ่ นที่ 3 ที่เข้ารับการอบรมฯ เพื่อวิเคราะห์รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าหลักสูตรเดิมที่
ทางสถานี ฯ เคยใช้ในการฝึ กอบรม เน้นเนื้ อหาไปที่ความรู้ทว่ั ไปเกี่ยวกับการอ่านข่ าว ไม่ได้เน้น
เนื้อหาการทาสกู๊ปข่าวมากนัก และเนื้ อหาในส่ วนของภาคปฏิบตั ิยงั ไม่สามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง ทาให้ผลงานสกู๊ปข่าวของผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ส่ งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
จากการศึกษา ประมุข (2550) ผูศ้ ึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบทดสอบ
มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ สร้ างหลักสู ตรการฝึ กอบรมครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย ผลการศึกษา
พบว่า การกาหนดหลักสูตรที่เหมาะสมมีผลต่อการพัฒนาของครู และการฝึ กอบรมมีคุณค่าต่อการ
พัฒนาคุ ณ ภาพการจัด การอบรมเรี ย นรู้ ในระดับ การศึก ษาปฐมวัย เช่ น เดี ยวกับ การฝึ กอบรมผู้
ประกาศข่าว หลักสูตรการฝึ กอบรมจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกาศข่าว
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุ งหลักสูตรฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่าว โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Knowledge Creation) นาหลักการจัดการความรู้ตามแบบจาลอง SECI Model ของ
Nonaka มาใช้ เพื่อให้ผปู้ ระกาศข่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และขยายผลจากความรู้
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) เพือ่ วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาเป็ น
หลักสูตรอบรมการทาสกู๊ปข่าว (Explicit Knowledge) ไปใช้ในการผลิตสกู๊ปข่าวให้มีคุณภาพ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ผูป้ ระกาศข่าวและองค์การ และสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กบั ผูร้ ับชมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการฝึ กอบรมผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ในบริ บทของ
การจัดการความรู้
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2. เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาการฝึ กอบรมผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีและเครื่ องมือในการจัดการความรู้ที่เหมาะสม
3. เพื่อสร้างกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรอบรมการทาสกู๊ป
ข่าว ของผูป้ ระกาศข่ าวหน้าใหม่ช่อง 7 ที่ เน้น การพัฒนาทัก ษะที่ สอดคล้องกับการ
ทางาน
1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงปัญหาการฝึ กอบรมผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7
2. ได้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการฝึ กอบรมผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 ด้วยการใช้
เครื่ องมือการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
3. ได้ห ลัก สู ต รอบรมการทาสกู๊ป ข่ าวสาหรั บ ผูป้ ระกาศข่ าวหน้าใหม่ช่ อง 7 ด้ว ยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีและเครื่ องมือในการจัดการความรู้ที่เหมาะสม
4. ได้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสาหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ ของผูป้ ระกาศ
ข่าว
5. ผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่สามารถผลิตสกู๊ปข่าวที่มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ และผลงานที่
ดีให้กบั องค์กรได้
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดการเสนอข่ าวคุณภาพ
2.1.1 องค์ประกอบของข่ าว
มาลี บุญศิริพนั ธ์ (2550) การพิจารณาคุณลักษณะที่สาคัญของข่าว คือ ความน่าสนใจ
และความสาคัญต้องพิจารณาจากมุมมองของผูอ้ ่าน ไม่ใช่ทศั นะของนักข่าวหรื อผูส้ ื่ อข่าวแต่เพียง
ฝ่ ายเดียวเท่านั้น ผูส้ ื่ อข่าวต้องเรี ยนรู้และเข้าใจจิตวิทยาการบริ โภคข่าวสารของผูอ้ ่านว่ามีความสนใจ
ในเรื่ องราวประเภทใดบ้าง โดยปกติแล้วข่าวที่มี่คุณค่าสูงมักมีท้ งั ความสาคัญ (Significance) และ
ความน่าสนใจ (Interest) ในตัวเอง
2.1.2 คุณลักษณะของข่ าว
เนื่ องจากรู ปแบบการน าเสนอข่ าวแตกต่ างจากรู ปแบบงานเขียนประเภทอื่น เพราะการ
รายงานข่ าวนั้น บุ คลากรในงานข่ าว มุ่งนาเสนอแต่ขอ้ เท็จจริ งที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้น หรื อตามสถานการณ์ที่เป็ นอยูเ่ ท่านั้น ซึ่งคุณลักษณะของข่าวที่ดี ประกอบด้วย
1. ความถูกต้อง หมายถึง ความถูกต้อง และเที่ยงตรงของข้อเท็จจริ งในรายงานข่าว
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2. ความสมดุล หมายถึง การรายงานข้อเท็จจริ งอย่างรอบด้าน เป็ นธรรม และเป็ นกลาง
3. ความเป็ นกลาง ถื อเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ ส าคัญยิ่ง ในงานวารสารศาสตร์ และการข่ า ว
ผูร้ ายงานข่าวพยายามปฏิบตั ิงานด้วยความเที่ยงตรง ปราศจากอคติ ไม่ใส่ความคิดเห็นลงไปในข่าว
4. ความกระชับชัดเจน คุ ณลักษณะของข่าวที่ดีจึงต้องเขียนให้ส้ นั กระชับ ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ใช้ภาษาที่สื่อความได้ครบถ้วนรัดกุม สื่อความหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
5. ความทันเหตุก ารณ์ ความรวดเร็ ว ทันต่ อเหตุการณ์เป็ นคุณ สมบัติสาคัญที่สุดของข่าว
และเป็ นเงื่อนไขในการวัดประสิทธิภาพของผูร้ ายงานข่าว และคุณภาพการรายงานข่าว
ดังนั้นคุณลักษณะสาคัญของข่าว คือ ความเที่ยงตรง ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน ทัน
เหตุการณ์ เป็ นกลาง และเป็ นธรรม
2.2 แนวคิดการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ความรู้ ขององค์กร (CommonKADs)
(Schreiber, 2000) เป็ นแนวทางจัดการความรู้ที่รวมผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ใช้
ในการสร้ างมูลค่ าเพิ่มในภาพรวมทั้งระดับองค์กร ระดับทีมหรื องาน และระดับบุคคล เมื่อได้ผล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวินิจฉัยแล้วจะนาไปบันทึกไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
จึงถือว่าเป็ นวิธีการที่แปลงความรู้ภายในบุคคลออกมาเป็ นความรู้ที่ชดั แจ้งได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวทางของ CommonKADS มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการ
มาตรฐานของ CommonKADS ซึ่ งประกอบด้ว ย วิธีก ารจับความรู้ (Knowledge Capture) การ
วิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และการนา
ความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) ซึ่งเป็ นวิธีที่เน้นการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ มีการแบ่ง
โครงสร้างความรู้ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับงาน (Task Level) ระดับคิด (Inference Level)และ
ระดับปัญหา (Domain Level)
2.3 แนวคิดองค์ กรสร้ างสรรค์ ความรู้ (The Knowledge Creating Company)
(Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995) ได้น าเสนอแนวคิ ด ไว้ในหนังสื อที่ มีชื่อว่ า
Knowledge-Creating Company เนื้ อหาหลักของหนังสื อเล่มนี้ ได้เสนอแนวคิดว่าความรู้ที่แฝงเร้น
ในตัวบุคคลมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ หน้างาน
ประสบการณ์เฉพาะตัว และส่วนมากมักจะอยูใ่ นตัวบุคคลซึ่งจะอธิบายได้ยาก ไม่สามารถเขียนเป็ น
กฎเกณฑ์ หรื อตาราได้ แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ส่วนหนึ่ งได้ ซึ่ งอาจจะไม่ใช่ท้ งั หมด
ของความรู ้ที่บุคคลนั้นมี
2. ความรู้ ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ถกู บันทึกในเอกสาร ตารา สามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม สามารถสื่อสาร เผยแพร่ ได้อย่างสะดวก ทาให้คนเข้าถึงได้ง่าย
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ความรู ้ ท้ งั 2 ประเภทสามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดภายใต้แบบจาลององค์กรสร้างความรู้ หรื อที่เรี ยกว่า SECI Model (Nonaka, 1995, อ้างถึง
ใน ณพศิษฐ์ จักรพิทกั ษ์, 2552) ซึ่งมีท้งั หมด 4 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการสร้ างสังคม (Socialization) เป็ นการแปลง Tacit Knowledge ของแต่ละคนให้
เป็ น Tacit Knowledge โดยการกระตุน้ หรื อจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการที่บุคคลในองค์กรถ่ายทอด
หรื อแสดงความรู้และประสบการณ์ภายในตนออกมา
2. กระบวนการอธิ บายความรู้ (Externalization) เป็ นขั้น ตอนการแปลงความรู้จ าก Tacit
Knowledge ให้เป็ น Explicit Knowledge เป็ นการนาสิ่ งที่ได้จากขั้นตอนของ Socialization มาทา
การจัด กลุ่ ม จัด หมวดหมู่ ข องปั ญ หา ซึ่ งจะท าให้ เ กิ ด การจัด กลุ่ ม ของความรู้ (Conceptual
Knowledge) ที่เป็ นเหตุเป็ นผล โดยทาให้อยู่ในรู ปแบบของลายลักษณ์อกั ษร โดยใช้การเล่าเรื่ อง
(Story telling) หรื อ สุนทรี ยสนทนา (Dialog) มาพูดคุยเพื่อระดมความคิดกันอีกครั้งหนึ่ ง และอาจ
นาความรู้จากภายนอกเข้ามาสอดแทรกด้วย นอกจากนี้ส่ิงที่สาคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ การบ่งชี้ว่า
ความรู้อะไรเป็ นความรู้ที่สาคัญและจาเป็ นต่อการทางานมากที่สุด ซึ่งจะทาให้การทางานสามารถ
สาเร็ จลุล่วงได้โดยในขั้นตอนนี้อาจใช้กระบวนการของ Knowledge Audit มาช่วยในการตรวจสอบ
3. กระบวนการรวบรวมความรู้ (Combination) ขั้น ตอนนี้ จะแปลงความรู้ แบบ Explicit
Knowledge ให้เป็ น Explicit Knowledge คือเป็ นการรวบรวมความรู้ชดั แจ้งที่ได้จากกระบวนการ
อธิบายความรู ้ ทั้งจากความรู ้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาไปประยุกต์ในการปฏิบตั ิงานได้
4. การน าความรู้ ไปใช้ (Internalization) เป็ นขั้น ตอนของการแปลงความรู้ จ าก Explicit
Knowledge ให้เป็ น Tacit Knowledge นัน่ คือการลงมือทา(Learning in action) เมื่อลงมือทาบ่อยๆ ก็
จะเกิ ด เป็ นประสบการณ์ ใหม่ ข องตนเอง และเกิ ด เป็ นความรู้ ที่ เรี ยกว่า ความรู้ เชิ งปฏิบัติ ก าร
(Operational Knowledge) ซึ่ งความรู้ เหล่านั้น จะกลายเป็ น Tacit Knowledge ซึ่ งอาจจะเป็ นการ
เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆให้เป็ นความเชื่อใหม่ หรื ออาจเป็ นการเพิ่มเติมความเชื่อใหม่ๆเพิ่มกับของเดิม
ผูท้ ี่ลงมือทานั้นจะเป็ นผูต้ ดั สิ นได้เองว่าวิธีการไหนที่ดีที่สุด ทาแล้วประสบผลสาเร็ จหรื อมีอุปสรรค
น้อยที่สุดและท้ายที่สุดจะกลายเป็ นความรู้ฝังลึกของแต่ละบุคคล
จะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน จะเป็ นการนาประสบการณ์ในการทาสกู๊ปข่าวที่ผู้
ประกาศข่าวหน้าใหม่ตอ้ งพบเจอในขณะทางาน นามาแลกเปลี่ยนพูดคุย แบ่งปั นประสบการณ์ซ่ึง
กันและกัน จะช่วยให้ผปู้ ระกาศข่าวหน้าใหม่เห็นแนวทางในการทาสกู๊ปข่าวในรู ปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย และนาประสบการณ์จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนกัน ไปประยุกต์ใช้กบั การทาสกู๊ปข่าว
ของตนเอง เพื่อให้กลายเป็ นวิธีการใหม่ๆ ในการทาสกู๊ปข่ าว และผลลัพธ์จ ากกระบวนการของ
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SECI Model ก็จะได้หลักสูตรอบรมการจัดทาสกู๊ปข่าวของผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ เพื่อเอาไว้ใช้ใน
การฝึ กอบรมผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่ หรื อนักข่าวรุ่ นต่อไป
3. การดาเนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร เป็ นผูป้ ระกาศข่าวของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รุ่ นที่ 3 จานวน 9 คน
ผูส้ ื่อข่าวที่มีความเชียวชาญในการทาสกู๊ปข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จานวน 6 คน
และกองบรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จานวน 3 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาฝึ กงานชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จานวน 9 คน
3.2 ขั้นตอนการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งขั้นตอนการวิจยั เป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้างชุดความรู้ จะใช้กระบวนการทาง SECI Model เพื่อพัฒนาชุดความรู้ โดย
แต่ละกระบวนการจะทาทั้งหมด 3 รอบ คือ
1.1 กระบวนการสร้างสังคม (Socialization) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการทาสกู๊ปข่าวของผู้
ประกาศข่าวหน้าใหม่ และองค์ความรู้ที่ใช้ในการทาสกู๊ปข่าว โดยใช้การสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งในรอบที่ 1 จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นเนื้อหาหลักสูตรอบรมเดิม และปั ญหา
ในการทาสกู๊ปข่าว เพื่อให้ทราบประเด็นปั ญหาในการทาสกู๊ปข่าว รอบที่ 2 และ 3 พูดคุยถึงผล
ประเมินแบบทดสอบในรอบก่อนหน้า
1.2 กระบวนการอธิ บ ายความรู้ (Externalization) น าความรู้ ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการ
Socialization ของแต่ ล ะรอบ มาท าการบัน ทึ ก ความรู้ เพื่ อน ามาพัฒ นาเป็ นชุ ด ความรู้ (Explicit
Knowledge) โดยชุดความรู้ในแต่ละรอบจะถูกพัฒนาต่อยอดมาจากชุดความรู้ก่อนหน้า
1.3 กระบวนการรวบรวมความรู้ (Combination) เป็ นการนาชุ ดความรู้ จ ากกระบวนการ
Externalization มารวบรวมกับความรู้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อความรู้ภายในและภายนอกองค์กร โดย
ชุดความรู้ในรอบที่ 1 นาไปรวมกับคู่มือการทาสกู๊ปข่าวช่อง 7 ชุดความรู้ในรอบที่ 2 นาไปรวมกับ
ความรู้การทาสกู๊ปข่าวช่อง 3 และชุดความรู้ในรอบที่ 3 นาไปรวมกับความรู้ของกองบรรณาธิการ
ข่าวช่อง 7 ซึ่งความรู ้ ท้ งั 3 ชุดที่ผ่านกระบวนการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ จะถูกนาไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องจนได้เป็ นองค์ความรู้ใหม่ของแต่ละรอบ
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1.4 กระบวนการนาความรู้ไปใช้ (Internalization) ชุดความรู้ที่ได้ในแต่ละรอบจะถูกนาไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาฝึ กงานชั้นปี ที่ 4 ที่ฝึกงานกับฝ่ ายข่าว

รูปที่ 1 แสดงวิธีการดาเนินงานวิจยั ตามแบบจาลอง SECI Model
2. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่าว
เมื่อกองบรรณาธิการข่าว ทาการประเมิน แบบทดสอบในรอบที่ 3 แล้ว จะนาผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชุดความรู้ ในรอบที่ 3 มาวางแผนร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ พัฒนาความรู้ จ น
กลายเป็ นหลักสูตรฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่าวสาหรับผูป้ ระกาศข่าวหน้าใหม่
3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้เป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่ม ในขณะที่ดาเนิ นการ
ประชุม รวมถึงการบันทึกสิ่งที่ได้จากการสนทนากลุ่มระหว่างผูป้ ระกาศข่าวด้วยกัน
2. แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ/กรอบการสัมภาษณ์ มีการตั้งคาถามที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหรื อ
การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ เป็ นแบบปลายเปิ ด โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการจัดทาสกู๊ปข่าว
3. แบบทดสอบ เพื่อใช้วดั และประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากคู่มือการทาสกู๊ปข่าว
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา โดยทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การเก็บข้อมูลของกระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group) การสัมภาษณ์ ผเู้ ชี่ ยวชาญ และการ
ประเมินแบบทดสอบ ตามขั้นตอนของ SECI Model
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4. ผลการศึกษา
จากการวิจยั โดยใช้แบบจาลอง SECI Model เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการทาสกู๊ปข่ าวของผู้
ประกาศข่าวหน้าใหม่ช่อง 7 โดยการนาชุดความรู้ท้งั 3 ชุดไปทดลองกับนักศึกษาฝึ กงานพบว่า
ชุดความรู้ที่ 1 ขาดการเปิ ดเรื่ อง การเรี ยงเนื้ อหายังค่อนข้างวกไปวนมา เสี ยงสัมภาษณ์ของ
แหล่งข่าวยังไม่ครอบคลุม การเปิ ดหน้ายังไม่มีความน่าสนใจและไม่สื่อความหมาย
ชุดความรู้ที่ 2 มีการใช้ภาพเปิ ดเรื่ องได้ดี มีการเรี ยงเนื้อหาได้ครบถ้วนเป็ นลาดับมากขึ้น มี
การดึงจุดเด่ นของเนื้ อเรื่ องออกมาได้น่าสนใจ เสี ยงสัมภาษณ์แหล่งข่าวมี หลากหลายมากขึ้น การ
เปิ ดหน้ามีความน่ าสนใจและสื่ อความหมายขึ้น
ชุดความรู้ที่ 3 มีการใช้ภาพและเสียงเปิ ดเรื่ องได้ดี มีการเรี ยงเนื้ อหาดาเนินเรื่ องได้ครบถ้วน
ทั้งต้น กลาง ท้าย มีการดึงจุดเด่นของเนื้ อเรื่ องออกมาได้น่าสนใจ เสี ยงสัมภาษณ์แหล่งข่าวมีความ
หลากหลาย การเปิ ดหน้ามีค วามน่ าสนใจและสื่ อความหมาย ประกอบกับมีก ารสอดแทรกการ
บรรยายภาพที่น่าสนใจ มีการใช้กราฟิ กภาพเข้ามาช่วย
จากผลการทดสอบดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่าชุดความรู้ที่ 3 ที่ได้พฒั นามาจากความรู้
ผ่านแบบจาลอง SECI Model ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาซึ่ งเทคนิ ค วิธีการ และขั้นตอนการ
ทาสกู๊ปข่าว ที่ สามารถน าประยุก ต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานได้จ ริ ง เมื่อน าชุ ด ความรู้ ที่ได้พฒ
ั นาไป
ปฏิบตั ิงานในระยะเวลาหนึ่งพบว่า มีการเขียนสกู๊ปข่าวได้น่าสนใจมากขึ้น เรี ยงเนื้ อหาได้ดีข้ ึน การ
เลือกภาพมีความน่ าสนใจสอดคล้องกับเนื้อหาข่าว และเลือกเสียงสัมภาษณ์ได้สอดคล้องมากขึ้น
ผลจากการพัฒนาต่อยอดความรู้ดา้ นการทาสกู๊ปข่าว ผ่านแบบจาลอง SECI Model เกิดเป็ น
องค์ความรู้ที่จาเป็ นในการทาสกู๊ปข่าว 7 หัวข้อ ดังนี้
1. การมีความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องข่าว ประกอบด้วย ความรู้พ้นื ฐานเรื่ องข่าวทัว่ ไป ความรู้รอบตัว
และการเขียนข่าวเบื้องต้นตามหลัก 5W 1H
2. การเลือกประเด็นข่าว ประกอบด้วย ประเด็นที่มีความสดใหม่เป็ นกระแสอยูใ่ นความสนใจ
ประเด็นที่ตนเองชอบหรื อสนใจ ประเด็นใหม่ที่ต่อยอดจากประเด็นเดิมไม่ซ้ ายังไม่มีใครทา
ประเด็นที่มีผลกระทบกับความเป็ นอยูข่ องคนในสังคม ประเด็นที่เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงผูค้ น
ส่วนมากรู้จกั และให้ความสนใจ หรื อเป็ นประเด็นที่มีเงื่อนงา
3. การเตรี ยมตัวก่อนลงพื้นที่ ประกอบด้วย การหาข้อมูลเบื้องต้น และการวางโครงเรื่ อง
4. การเลือกแหล่งข่าว ประกอบด้วย การเลือกผูท้ ี่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการยอมรับ
จากสังคม หรื อ เลือกจากคนต้นเรื่ องที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
5. การลงพื้นที่ ประกอบด้วย การพูดคุยกับแหล่งข่าว สัมภาษณ์แหล่งข่าว การเก็บภาพ ขณะ
เดินลงพื้นที่ การเปิ ดหน้า (Stan Up) และการ Re-check ภาพ เสียง เปิ ดหน้า
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6. การพิมพ์บท ประกอบด้วย การดูภาพเลือกภาพมาบรรยาย การเขียนบท การเลือกเสียง
สัมภาษณ์ การทาภาพกราฟิ ก และการตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล
7. การลงเสี ยง ประกอบด้วย อักขระควบกล้าอ่านออกเสียงต้องมีความชัดเจน ลงเสียงตาม
โทนอารมณ์ของสกู๊ปข่าว และลงเสียงให้เป็ นโทนเดียวกับตอนเปิ ดหน้า
5. อภิปรายผล
จากการที่ ผวู้ ิจยั ได้นากระบวนการถ่ายทอดความรู้ภ ายใต้แบบจาลอง SECI Model มา
ประยุก ต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้างองค์ค วามรู้ ใหม่ จนน าไปสู่ก ารพัฒนาเป็ นหลักสู ต ร
ฝึ กอบรมการทาสกู๊ปข่าว จะพบได้ว่าการถ่ายทอดความรู้น้ นั ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
กลุ่ม ผูป้ ระกาศข่ าวและผูส้ ื่ อ ข่ า วรวมกัน สอดคล้อ งกับแนวคิ ด องค์ก รการสร้ างสรรค์ค วามรู้
(Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995) ซึ่งเป็ นการดึงความรู้ที่แฝงเร้นในตัวบุคคล ออกมาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันในองค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ด้านการจัดทาสกู๊ปข่าว อีกทั้งยังรวบรวมความรู้
และประสบการณ์ จ ากการสัมภาษณ์ ผเู้ ชี ยวชาญ โดยใช้ก ระบวนการของ CommonKADS ซึ่ ง
ประกอบด้วย วิธีการจับความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และ
การน าความรู้ไปใช้ (Schreiber, 2000) จนได้ออกมาเป็ นรายการความรู้ที่จ าเป็ นต่อการพัฒนา
หลักสูตรการจัดทาสกู๊ปข่าว ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล จนมีความชานาญ เกิดเป็ นความรู้ฝังลึกในแต่ละบุคคล อันจะนาไปสู่
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในรอบต่อไป และสามารถนาเสนอสกู๊ปข่าวออกมาได้ดี สอดคล้อง
กับแนวคิดการเสนอข่าวคุณภาพ (มาลี บุญศิริพนั ธ์, 2550) ที่มุ่งเน้นนาเสนอข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
ตั้งอยูบ่ นข้อเท็จจริ ง
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าการนาแบบจาลอง SECI Model มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้น้ ัน
นอกจากจะก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มคณะทางานแล้ว ยังสามารถนาความรู้ ที่ผา่ นการ
สกัดความรู ้แล้วนั้น มาจัดทาเป็ นความรู้ชดั แจ้ง ในรู ปแบบเอกสาร ตารา คู่มือ เพื่อถ่ายทอดความรู้
นั้นไปสู่ผทู ้ ี่จะทาการศึกษา และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี ตามแนวคิด
องค์กรการสร้างสรรค์ความรู้ (Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995)
6. สรุปผลการวิจยั
จากการนาแบบจาลอง SECI Model มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอบรมการ
จัดทาสกู๊ปข่าวนั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเป็ นการนาประสบการณ์ในการทาสกู๊ปข่าวที่
ผูป้ ระกาศข่ าวทุกคนต้องเคยปฏิบตั ิเป็ นประจาในการดาเนิ น งาน น ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พูดคุ ย
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แบ่งปั นประสบการณ์ ซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งส่ งผลให้ผปู้ ระกาศข่าวได้รับความรู้ และทักษะในการ
ทาสกู๊ปข่าวในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย และนาความรู้ที่ได้รับนั้น ประยุกต์ใช้กบั การทาสกู๊ปข่าว
ของตนเอง เพื่อให้กลายเป็ นวิธีการใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดองค์กรสร้างสรรค์ความรู้ ที่ว่า
ความรู้ที่แฝงเร้นในตัวบุคคลมีอยู่ 2 ประเภท คือความรู้ฝังลึก ซึ่งเป็ นความรู้ที่เกิดจากการเรี ยนรู้
ประสบการณ์หน้างาน ประสบการณ์เฉพาะตัว และส่ วนมากมักจะอยู่ในตัวบุค คลซึ่งจะอธิบายได้
ยาก ไม่สามารถเขียนเป็ นกฎเกณฑ์ หรื อตาราได้ แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปั นความรู้ส่วนหนึ่ ง
ได้ ซึ่ งในงานวิ จยั นี้ ก็คือการที่ ผปู ้ ระกาศข่าวแต่ละรุ่ น ได้เกิ ดการรวมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน และความรู้ชดั แจ้ง ที่เป็ นความรู้ที่ถูกบันทึกในเอกสาร ตารา สามารถ
เห็ น ได้อย่างชัด เจน และเป็ นรู ปธรรม สามารถสื่ อสาร เผยแพร่ ได้อย่างสะดวก จนกลายเป็ น
หลักสูตรอบรมการจัดทาสกู๊ปข่าวเพื่อใช้ในการฝึ กอบรมผูป้ ระกาศข่ าวหน้าใหม่ หรื อนักข่าวรุ่ น
ใหม่ต่อไป และทาให้ผลงานสกู๊ปข่าวมีคุณภาพดีข้ ึน เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
7. ข้ อเสนอแนะ
1. หากมีระยะเวลาในการทาวิจยั มากกว่านี้ ผูว้ ิจยั อาจมีการนาหลักสูตรที่ได้พฒั นาขึ้นไปทา
การเปรี ยบเทียบกับหลักสูตรอบรมผูป้ ระกาศข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ
2. ควรมีการน ากระบวนการเรี ยนรู้ แบบ SECI model ไปใช้พฒ
ั นาหลักสู ตรอื่น ๆ ในการ
อบรมผูป้ ระกาศข่าว เช่น หลักสูตรด้านงานข่าว การผลิตข่าวรายงานพิเศษ เป็ นต้น เพื่อให้
ได้ผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ ครอบคลุมในทุก ๆ งานมากขึ้น
3. หลัก การการจัด การความรู้ สามารถน าไปประยุก ต์ใช้ได้กบั การจัด การความรู้ ในทุ ก ๆ
รู ปแบบ และสามารถนาไปใช้พฒั นาได้กบั ทุก ๆ องค์กร เพราะการจัดการความรู้ เป็ นการ
พัฒนาความสามารถของคนให้เกิดการเรี ยนรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับนั้นไปต่อยอดการ
ทางาน ไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน โดยการสกัดเอาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล
มาแลกเปลี่ยนและจัดเก็บให้อยู่ในรู ปแบบที่ผใู้ ช้ความรู้ส ามารถเข้าถึงได้และนาไปใช้ได้
ทันที
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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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บทคัดย่ อ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือสิ่ งที่ มีบ่งบอกได้ถึงความเป็ นตัวตนและเอกลักษณ์ ที่ฝ่ังลึกอยู่ใน
คน และท้องถิ่นที่อยูอ่ าศัยของชุมชนนั้นๆ ซึ่งสามารถอธิบายถึงคุณค่าความสําคัญต่างๆได้มากมาย
หลายมิติ ต่อมา สถานการณ์ และบริ บท ทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของโลกในสมัยใหม่
และวิกฤติค่านิ ยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมที่ หลากหลาย ทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลายด้านได้สูญหายไปอย่างน่ าเสี ยดาย ในงานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบการจัดการ
ความรู ้ เพื่ ออนุ รั ก ษ์ และรั ก ษาภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น การหล่ อพระ แบบล้านนาโบราณดั่งเดิ ม ของ
เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการประยุกต์ใช้ แนวคิด CIPPโมเดล ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นและสภาพการณ์ที่คาดหวังที่มีผลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง
นําไปสู่ความต้องการ หรื อปัญหาที่แท้จริ ง(Needs Assessment)ในการจัดการความรู้(KM Processes)
เพื่อให้ได้แนวทางในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการหล่อพระอย่างเหมาะต่อไป
คําสําคัญ: การจัดการความรู ้,การอนุรักษ์,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,การหล่อพระ แบบล้านนาโบราณ
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

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือการนําเสนอการประยุกต์ใช้กรอบการจัดการความรู้เพื่อการ
รวบรวมและวิเคราะห์ สภาพการณ์ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั และสถานการณ์ที่คาดหวัง ที่ ควรจะเป็ น
และหาปั ญหาปั ญหาที่ แท้จริ งก่ อนและหลังเพื่อนําไปสู่ ความต้องการความจําเป็ น ต่อการนําไป
จัดการความรู ้เพื่อการอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการหล่อพระ แบบล้านนาโบราณดัง่ เดิม
ของเชียงใหม่
“การหล่อพระ” หรื อ กรรมวิธีการผลิตพระพุทธรู ปโลหะหรื อ ของบ้านช่างหล่อ ตําบลหาย
ยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม ที่ ได้รับการถ่ายทอดมา
จากโบราณ เฉพาะภายในครอบครัวและญาติพี่นอ้ งเท่านั้น โดยวิธีการสังเกต จดจํา ฝึ กฝน ปรั บปรุ ง
แก้ไขให้เหมาะสมเรื่ อยมา จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถือว่าเป็ นเทคโนโลยีทอ้ งถิ่นที่
ได้รับถ่ายทอดจนมาถึงปั จจุบนั สอดคล้องกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2554)ว่าการ
หล่อพระพุทธรู ปเป็ นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่ งมาตั้งแต่โบราณที่มีเอกลักษณ์ความ สวยงามแตกต่าง
กันไปและที่มีความยากลําบาก ถือได้เป็ นมรดกตกทอดเป็ นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ ชาวไทย
สื บมาจนปัจจุบนั
แต่ เ นื่ องด้ ว ยสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี โ ดย
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2558) ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ (ฉบับที่ 12) ได้กล่าวถึง สถานะประเทศ ด้านสังคม: ว่ าสังคมไทยกําลังประสพ
ปัญหาวิกฤติค่านิ ยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย และวัฒนธรรม
โลก ที่ กา้ วหน้าในการติ ดต่ อสื่ อสาร จึงมีแนวโน้มเป็ นสังคมพหุ ว ฒ
ั นธรรมมาก หรื อการนําเอา
วัฒนธรรมต้นทาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และ ศิลปวัฒนธรรมของไทยแต่ เดิ มได้ถูก
มองข้ามจากคนในสังคม แต่กลับให้ความสําคัญกับค่านิยมต่างประเทศแทน สิ่ งเหล่นนี้ ส่ งผลให้มี
ทั้งโอกาสและความเสี่ ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรี ยนรู ้ และพฤติกรรมการบริ โภคของคนในประเทศสอดคล้องกับ (พรรณงาม
โควานนท์, 2557) ที่ได้ สะท้อน บทสัมภาษณ์ ของ ศิริญญา มงคลวัจน์ ใน ASTV, ผูจ้ ดั การรายวัน
(2549) กับ ชัยรัตน์ แก้วดวงแสง สล่าช่างหล่อครั วหลังสุ ดท้ายของ บ้านช่ างหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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ได้กล่าวว่า"สงสัยจะสูญ ถ้าหมดรุ่ นลูก เสียดายเดี๋ยวนี้ ลกู หลานไม่ค่อยรับช่วงต่อ เสี ยดายภูมิปัญญา
เหมือนกัน อย่างชุมชนขันเงิน บ้านวัวลาย เดี๋ยวนี้ ก็ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะว่าเด็กเรี ยนมา โตขึ้ นก็ไป
ทํางานอย่างอื่นหมด ไม่ทาํ งานแบบนี้ มันหนัก ไม่เหมือนงานแบบอื่น ที่สบายกว่า" ซึ่ งเป็ นการ
ยืนยันขั้นต้น ถึงความห่ วงใย ต่อสภาพการคงอยูข่ องภูมิปัญญา การหล่อพระแบบล้านนาโบราณ จึง
ทําให้จาํ นวนผูป้ ระกอบอาชีพนี้ลดลงมากและอาจจะสูญหายไปในอีกไม่ชา้ สอดคล้องกับรายงาน
ของ (ศุภานัน ไชยพรม, 2542) ที่ พบว่าสมัยก่อนบริ เวณนี้ มีบา้ นช่างหล่อที่ประกอบอาชีพการปั้ นหล่อพระพุทธรู ปแบบโบราณที่สืบทอดกัน มาในครั วเรื อนมากกว่า 4 รุ่ น และมีเพียง 5 ตระกูล
เท่านั้น ต่อมาเมื่อปี 2542 เหลือเพียง 3 ตระกูลเท่านั้น จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีรายงานเพิ่มเติมของ
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประกอบอาชีพนี้เพิม่ ขึ้น
การจัดการความรู ้ คื อกระบวน การบ่งชี้ และจัดหาความรู้ ,การจัดระบบความรู ้ ,การเข้าถึง
ความรู ้,และการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้รวมถือการสร้างความรู้ใหม่ซ่ึงมีความสอดคล้อง กับ
แนวทางการอนุ รั ก ษ์และรั ก ษาภู มิปัญ ญาท้องถิ่น การหล่อพระ แบบล้านนาโบราณดั่งเดิ มของ
เชียงใหม่
ด้วยปัจจัยและเหตุผลต่างๆเหล่านี้ จึงเป็ นที่มาของความสนใจ เพื่อที่จะหาคําตอบด้วยวิธีการ
จัด การความรู ้ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ และรั ก ษาภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น การหล่ อพระ แบบล้า นนา โดยอาศัย
กระบวนการจัด การความรู้ ในการบ่งชี้ ถึงปั ญหา และที่ มาให้ชัดเจนโดยมุงเน้นที่จ ะนําเสนอถึ ง
สถานการณ์ปัจจุบนั (Context) และความคาดหวังที่มีต่อภูมิปัญญานี้ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะสูญหายไป
ในไม่ ชา้ หรื อ (Needs)โดยอาศัย ปั จ จัย (In punt)จากการ สํารวจ สัมภาษณ์ สังเกต และทําการ
นําเสนอเพื่อสนับสนุนในแต่ล่ะประเด็น และเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจ ในการการประยุกต์ใช้
การจัดการความรู ้ ตลอดจนลายละเอียดของกิ จ กรรมที่ จาํ เป็ นต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1การหล่อพระของ บ้านช่างหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
การหล่อพระ และอาชีพช่างหล่อพระนั้นเป็ นอาชีพที่ตอ้ งอาศัยฝี มือทางด้านงานช่างชั้นสูง
เพราะการผลิตผลงานออกมาแต่ละชิ้นนั้นต้องใช้กระบวนการหลายขึ้นตอน การอนุ รักษ์ภูมิปัญญา
ทางด้านงานช่ างหล่อพระเอาไว้ได้จึงเป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทายคนรุ่ นใหม่ และต้องอาศัยช่างที่มีค วามรู้
ความสามารถและความประณี ตเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่จะรักษาภูมิปัญญางานช่างด้าน
การหล่อพระนั้นต้องอาศัย ความสนใจในการเรี ยนรู ้ ผ่านอาศัยกระบวนการถ่ายทอดการเรี ยนรู้ ทั้ง
แบบการเรี ยนรู้แบบเป็ นการทางและการเรี ยนรู ้แบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งจะทําให้งานหล่อพระไม่สูญ
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หายไปจากชุมชน และยังเป็ นการส่ งเสริ มชุมชนให้เห็น ความสําคัญ ในการร่ วมกันอนุ รั กษ์ภูมิ
ปัญญาด้านงานช่างหล่อเอาไว้ได้ (ปฏิพทั ธ์ ทองพันธ์, 2547)
2.2 แนวทางการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระ
ได้มีการศึกษา เรื่ องแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ ใน
กรณี ศึกษาชุมชน บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ พบว่า ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยสนับสนุน
ที่ส่งผลต่อการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ คือ ด้านคุณค่าและด้านความ
เชื่อโดย ควรมีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาการหล่อพระอย่างจริ งจัง และ ควรมีการปลูก
จิตสํานึ กให้คนชุมชน ตระหนักถึงคุ ณค่าแก่นสาระและความสําคัญ ของภูมิปัญญาการหล่อพระ
และ ควรมีการฟื้ นฟูภูมิปัญญาการหล่อพระขึ้นมาใหม่ และ ควรมีการพัฒนา ปรับปรุ งภูมิปัญญาการ
หล่อพระ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน และ ควรมีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการหล่อพระแก่คนรุ่ นใหม่ และ ควรมีการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยน (พระมหาสาโรช รุ่ งเรื อง, 2556) สอดคล้องกับงานของ (ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์
โสภณกุล ,2550)
ที่ ผ่านมาเคยมีก ารศึก ษางานค้น คว้า เรื่ อง “การออกแบบและพัฒ นาสื่ อวีดี ทัศน์เพื่ อ
การศึกษา เรื่ องการปั้ นหล่อพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์แบบล้านนา”ของ (ตรรัตน์ ปัตตะพงศ์, 2552) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของวีดีทศั น์ที่ผลิต และเผยแพร่ ให้กบั นัก ศึกษาในสถาบันที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการศึกษาศิลปะที่จะสามารถเชื่อมต่อความรู้น้ ี ได้ ผ่านเครื่ องมือสื่ อการเรี ยนรู้ที่
จัดทําและทําการทดสอบ อย่างไรก็ตามผลคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มยังไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญ โดยได้เสนอแนะว่า ควรจะจัดทําเอกสารประกอบด้วย จะทําให้ผรู ้ ับชมเข้าใจ เนื้ อหาได้ดี
มากยิง่ ขึ้นและการผลิตวีดีทศั น์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนั้น จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคคลหลายๆ
ฝ่ ายและความชํานาญทั้งในด้านการใช้เครื่ องมือต่ างๆโดยต้องคํานึ งถึงความเหมาะสมกับทักษะ
ความรู ้ ของกลุ่มเป้ าหมาย และอาจารย์ที่มีความชํานาญคอยแนะนํา ควบคู่กบั การรับชมวีดีทศั น์ดว้ ย
จึงจะทําให้นักศึกษาสามารถนําไปปฏิบตั ิ ได้อย่างมีคุณภาพได้ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ (พรรณงาม โควานนท์,2557)ว่าควรมีการรวบรวมองค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในรู ปแบบ
สื่อประกอบการสอน เพื่อใช้สอดแทรกหรื อบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
2.3 แนวคิดการประเมินความต้องการจําเป็ น (Needs Assessment)
ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้อาศัยแนวคิด Needs Assessment ในการศึกษาหาปัญหางานวิจยั โดย
ได้ศึกษาปั ญหาและสภาพการณ์ ต่างๆทั้งอดีตและปั จจุบนั จากเอกสารงานวิชาการและงานวิจยั ที่
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เกี่ยวข้อง ประกอบกับการลงพื้นที่จริ งเพื่อหาความสอดคล้องต่างๆ กับผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งไม่ เ ป็ นทางการโดยการวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งหรื อความแตกต่ า ง
(Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และสภาพการณ์ที่คาดหวังและที่ควร
จะเป็ น และมีการจัดลําดับปั ญหาที่แท้จริ งก่อนและหลังเพื่อนําไปสู่ความต้องการจําเป็ นว่า ความ
ต้องการจําเป็ นอะไรสําคัญก่อนหลัง เพื่อนําผลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกิ จกรรมที่ จะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคตต่ อไป ตามที่ (Witkin & Altschuld ,1995) และ (Witkin ,1984) ที่อา้ งใน (สุ บิน ยุระรั ช
,2554) ว่า การประเมินความต้องการจําเป็ น หมายถึง กระบวนการที่เป็ นระบบที่นาํ มาใช้เพื่อกําหนด
ความแตกต่ า งระหว่ า งสภาพที่ เ ป็ นอยู่ก ับสภาพที่ มุ่ งหวัง โดยเน้น ความแตกต่ า งของผลลัพ ธ์
(Outcome gaps) และนํามาจัดเรี ยงลําดับ และเลือกความต้องการจําเป็ นมาแก้ไข ซึ่ งสอดคล้องกับ
นิ ยามของ( Kaufman, Rojas & Mayer, 1993) ในขณะที่ (Reviere, Berkowitz, Carter & Ferguson
,1996) กล่าวไว้ว่า การประเมินความต้องการจําเป็ น หมายถึง กระบวนการที่ ทาํ อย่างเป็ นระบบเพื่อ
ค้นหาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสิ นใจและ กระบวนการประเมินความต้องการจําเป็ นไว้ว่า การ
ประเมินความต้องการจําเป็ นมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผนการดําเนินงาน (2) การสํารวจและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกําหนดความต้องการจําเป็ น และ (3) การใช้ประโยชน์จากความต้องการจําเป็ น
2.4 การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการความรู ้ หรื อKM (Knowledge Management) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุ คคลหรื อเอกสาร มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(วิจารณ์ พานิ ช , 2549 ) อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2
ประเภท คือ
1) ความรู ้ ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรื อสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ เป็ นความรู ้อตั โนมัติ เป็ นสิ่ งที่
ไม่พบในลักษณะของคู่มือหรื อฐานข้อมูลที่เป็ นไฟล์ (Elizabeth, 2001; Ragna & Evi, 2008)
2) ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวมและจัดเก็บได้อย่าง
เป็ นระบบ และถูกอย่างเป็ นระบบใช้งานง่ายกว่าเดิม (Jasinmuddin, Klein & Connell, 2005) และ
สามารถถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ
สอดคล้องกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ (เอกวิทย์ ณ ถลาง และ คณะ, 2546)
ว่า ปั จจุ บันการจัดการความรู ้ เป็ นที่ นิยมในสังคมไทย แต่ มกั จะมองข้ามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ น

40

รากเหง้าของสังคมที่ แท้จริ ง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นเครื่ องมือหรื อวิธีการในการ
เพิ่มมูลค่าหรื อคุณค่า ของกิจกรรมของกลุ่มบุคคลหรื อชุมชนท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนความรู้ของคน
ในชุมชนท้องถิ่นเอง โดยคํานึ งถึงความเป็ นอยูท่ ี่ ดีของคนในชุ มชนท้องถิ่น ร่ วมกับสภาพแวดล้อม
ความเป็ นอยู่ ตามบริ บทของท้อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ นการแลกเปลี่ ย นความรู้ ใ นกิ จ กรรมของตนจาก
ประสบการณ์จริ งหรื อ “ความรู้ปฏิบตั ิ” จนเกิดเป็ นฐานความรู้ของผูป้ ฏิบตั ิ จากฐานความรู้เมื่อนําไป
ทดลองปฏิบตั ิจริ ง ก็ก่อเกิดเป็ นความรู้ใหม่
3. กรอบการดําเนินงานศึกษาวิจยั ตามแนวคิดและความต้ องการในการจัดการความรู้ การหล่ อพระ

ขอบเขตพื้น การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้กาํ หนดขอบเขตพื้นที่ การศึกษาในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยมีเป้ าหมายการวิจยั ที่บา้ นช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่โดยอาศัย
กรอบแนวคิด CIPP (รู ปที 1) มาเป็ นกรอบการศึกษาของงานวิจยั ซึ่งประกอบด้วย [C]คือ บริ บทเรื่ อง
การหล่อพระรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่ มีผลบ้านช่ างหล่อ,[I]คือ ปั จจัยต่ างๆที่ มีผลทั้งภายนอกและ
ภายในหรื อปั จจัยที่ สนับสนุ น หรื อแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ,[P]คื อกระบวนการการจัดการ
ความรู ้ ได้แก่ ก ารแสวงหาความรู ้ การรั ก ษาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู ้,[P]คือ การอนุ รักษ์ภูมิปัญญาที่มีค่านี้ไว้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รู ปที 1. กรอบแนวคิดการศึกษาการจัดการความรู้(Conceptual Framework)
3.1แนวคิด และความต้องการของกรอบการจัดการความรู้การอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องการหล่อพระ
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องสามารถ สรุ ปถึงแนวทางและปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา การหล่อพระแบบล้านนาโบราณ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สรุ ปแนวทางและปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระแบบล้านนาโบราณ
Context
บริ บท
ปัจจัยบุคคล
ผูท้ ี่มีความสนใจจริ ง
Concept
สื่ อ
ปั จจัยสนับสนุ น
ค่านิยม,ความเชื่อ,วัฒนธรรม
Content
เนื้อหาทางวิชา
ปัจจัยภายใน
องค์ความรู้ การหล่อพระ
3.2 จากการลงพื้นที่ดว้ ยวิธีการ สํารวจ สังเกต และสัมภาษณ์สอบถามในส่ วนนี้
สามารถอธิบายได้ถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ทั้งหมดด้วยแผ่นภาพ mind
map(รู ปที่2)โดยได้จดั แบ่งกลุ่ม ให้เห็นถึงความสอดคล้องกันและเรี ยงลําดับความสัมพันธ์ก่อนหลัง
และทําการวิเคราะห์โดยเลือกเอาปั ญหาที่สามารถแก้ไขด้วยการจัดการความรู้

รู ปที 2 แผนภาพ mind map แสดงถึงความสัมพันธ์ของสภาพการณ์ในปัจจุบนั
จากสภาพการณ์ ในปั จ จุ บันและปั ญหาที่ เกิด ขึ้น (ตารางที่ 2)ที่ มีผลต่อความสุ่ มเสี่ ยงที่จ ะ
หายไปของบ้านช่างหล่อ โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ช่างผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นที่ยอมรอบ และเป็ นเจ้าของ
ความรู ้ และลูกมือหรื อผูช้ ่วย ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าที่ยงั ติดต่ออยูเ่ สมอ
ตาราง ที่2. สภาพการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
ปั ญหาและสภาพการณ์ในปั จจุบนั ของบ้านช่างหล่อและการหล่อพระแบบล้านนาโบราณ
1.การไม่เป็ นที่รู้จกั
สื่ อ,ความน่าสนใจ,การ
ประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชน,การช่วยเหลือตัวเอง

2.ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีจาํ นวนน้อย
ความสนใจ,ความต้องการ,
อายุ,ความเชื่อ,ค่านิยม
รายได้และผลตอบแทน,
แรงงาน,การตลาด

3.การเลิกกิจการ
ย้ายถิ่นฐาน,การเข้ามาของคน
ต่างถิ่น,การขยายตัวของสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และสภาวะแวดล้อม,กฎหมาย
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การศึกษาและงานวิจยั ยังมีนอ้ ย

4. อธิปรายผลและสรุ ปผลการศึกษา

การสื บทอดและการส่งต่อ
ความรู้

ต้นทุนการผลิต,กําลังคน

งานวิจยั นี้กล่าวถึง การประยุกต์ใช้กรอบการจัดการความรู้เพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และสถานการณ์ที่คาดหวัง เพื่อหาความจําเป็ นในการจัดการความรู้
ข้อ3.1แนวคิด และความต้องการของกรอบการจัดการความรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องการ
หล่อพระได้ดงั นี้ ที่ผา่ นมีได้มีงานวิจยั ที่ให้ความสําคัญและพยายามในการที่จะอนุรักษ์และรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้มากมายในแต่ล่ะสาขาซึ่งก็มีความแตกต่างกันที่บริ บทซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญและ
ที่สาํ คัญคื อตัวบุ คคลหรื อ “คน”เท่ านั้นที่จะสามรถรัก ษาและอนุ รักษ์ได้และบรรลุเป้ าหมาย และ
จะต้องเป็ น “ผู้ที่ มีความสนใจจริ ง เท่ านั้น ”และได้มีค วามพยายามที่ จะสร้ างเครื่ องหรื อสื่ อต่างๆ
เพื่อให้ผทู ้ ี่เรี ยนรู ้ได้เข้าใจได้ง่ายและเกิดความสนใจโดยเฉพาะกรณี ศึกษาการหล่อพระของบ้านช่าง
หล่อในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผา่ นมาก ก็ยงั ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และยังมีงานวิจยั ในเรื่ องนี้
น้อยโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการหล่อพระแบบล้านนาโบราณหรื อเนื้ อหา
เกี่ ยวกับความเป็ นและความสําคัญ ของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นวิศวกรรมความรู้
ชาวบ้านที่สืบทอดกันมา ดังนั้นกรอบการจัดการความรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องการหล่อพระแบบ
โบราณล้านนา จะต้องนําเอาประเด็จเหล่านี้ ไปวิเคราะห์รวมกับการลงพื้นที่จริ งด้วยวิธีการ สํารวจ
สังเกต และสัมภาษณ์ต่อไป
ข้อ3.2 จากการลงพื้นที่ดว้ ยวิธีการ สํารวจ สังเกต และสัมภาษณ์สอบถาม
กลุ่ มที่ 1.คื อ “การที่ ไม่ เป็ นที่รู้ จัก”และให้ความสนใจเท่าไรนัก โดยส่ วนมากจะรู้ จกั กัน
เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีประเด็นอื่นเช่น ค่านิ ยมและความนิ ยมโดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ ไม่มี
ความชัดเจนถึงที่มาและความสําคัญเนื่องจากยังมีงานวิจยั หรื อบทความน้อย สถานที่ไม่เอื้อต่อการ
แนะนําให้รู้จกั หรื อเป็ นที่ท่องเที่ยว ขาดสื่ อประชาสัมพันธ์ และสามารถส่ งผลต่อเนื่ องต่อไป
กลุ่มที่ 2.คื อ “เหลื อผูเ้ ชี่ ยวชาญน้อย”หรื อที่เป็ นที่ ยอมรั บที่ ยงั ประกอบอาชี พนี้ อยู่ โดยมี
ประเด็นอื่นๆเช่ น ไม่มีผทู ้ ี่ สืบทอดต่อภายในครอบครัว ลูกหลานไม่สนใจ และไปทํางานอย่างอื่น
แทน ตามกระแส ค่ านิ ยม, และไม่ มีเวลาในการถ่ายทอด,ไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย,ที่
สําคัญเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัย ความอดทน
กลุ่มที่3.เป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรื อควบคุม เช่นการย้ายถิ่นฐาน การเลิกกิจการไป
แล้ว,ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย,การเปลี่ยนไปเป็ นระบบอุตสาหกรรม
สรุ ป
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จากการศึ กษาวิ จยั ในสภาพการณ์ ปัจ จุ บนั และสภาพการณ์ ที่ ค าดหวัด (Need)ที่ ตอ้ งการ
นําไปจัดการความรู ้ที่สาํ คัญพบว่า “จะต้องทําให้องค์ความรู้หรื อภูมิปัญญาชนิดนี้ เป็ นที่รู้จกั เสียก่อน
และต้องสื่ อถึงคุ ณค่ าที่ น่ าสนใจ และKeyword ที่สาํ คัญ คือ “คนที่มีค วามสนใจจริ งๆ”ในสภาวะ
วิกฤตการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะสูญหายไปของภูมิปัญญาการหล่อพระแบบล้านนาโบราณนี้ และที่ผ่าน
มามีก ารศึ ก ษาเรื่ องการอนุ รั ก ษ์ภู มิปัญญาโดยวิธีก ารรวบรวมองค์ค วามรู้ แล้ว สร้ างเป็ นสื่ อเพื่อ
นําเสนอโดยที่ผรู ้ ับยังไม่รู้จกั และสนใจจริ งผลที่ได้จึงไม่บรรลุเป้ าหมายเท่าที่ควร หรื อจะได้ผลจริ ง
ในระยะแรกเท่านั้น
อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่ได้ทาํ การนําเสนอพบว่ายังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
อยูห่ ลายประการ เช่น
• ยังมีความขัดแย้งในเรื่ องที่ว่าในปัจจุบนั ได้มกี ารนําเอาเทคโนโลยีเข้าใช้เพื่อให้ลดกําลัง
การผลิตตลอดจนต้นทุนที่ต่าํ กว่าและสามารถผลิตได้แต่ล่ะครั้งในปริ มาณที่เยอะกว่า จึง
ทําให้งานวิจยั นี้ ยงั ขาดความน่าเชื่อถือ
• ในการวิเคราะห์และเลือกปัญหา ว่าข้อไหนคื อปั ญหาที่ แท้จริ งนั้นมีความสอดคล้องกัน
มากและมีความเป็ นไปได้ท้ งั สิ้นที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การ
หล่อพระแบบโบราณล้านนานี้
• ในการจัดการความรู ้เรื่ องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังมีความซับซ้อนอยู่มากเช่ น ที่
ผ่านมาได้เคยมีการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐและชุมชนใกล้เคียงในการจะส่งเสริ มใน
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ความช่วยเหลือได้
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ,(2558) แผนปฏิ บั ติก ารพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ภายใน เขตพัฒนาการท่ องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ :กรมการ
ท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสื บค้น สื บค้นเมื่อวันที่ 29/07/2559
จาก file:///C:/Users/user/Downloads/Atraction%20Plan_2015-2017_Final.pdf
ไตรรัตน์ ปั ตตะพงศ์,(2552) “การออกแบบและพัฒนาสื่ อวีดิทศั น์เพื่อการศึกษา เรื่ องการปั้ นหล่อ
พระพุทธรู ปสัมฤทธิ์แบบล้านนา”การค้นคว้าแบบอิสระ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา สื่ อศิลปะและการ ออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฏิพทั ธ์ ทองพันธ์, (2547) "การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของช่างหล่อพระพุทธรู ป : กรณี ศึกษา
โรงงานหล่อพระบูรณะไทย ในจังหวัดพิษณุ โลก." วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต

44

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.
ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล. (2550). วัฒนธรรมไทยและภูมปิ ัญญาไทย. กรุ งเทพฯ :
อมริ นทร์ ปริ้ นติ้งกรุ๊ พ.
พระมหาสาโรช รุ่ งเรื อง (2556) “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระ :กรณี ศึกษา ชุมชน
บ้า นช่ า งหล่ อ เขตบางกอกน้อ ย กรุ งเทพฯ.” วิท ยานิ พ นธ์ หลัก สู ต รปริ ญญาศาสตรม
หาบัญฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร
พรรณงาม โควานนท์.(2557) “การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้ นหล่อพระพุทธรู ป
โลหะ บ้านช่ าง หล่ อ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ” การประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ, ศึกษาศาสตร์วิจยั (ครั้งที่ 1) จังหวัดสงขลา
วิจารณ์ พานิ ช,(2549) “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัต”ิ , สถาบันส่งเสริ มการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (สคส.),กรุ งเทพฯ : สุขภาพใจ,
ศุภานัน ไชยพรม,(2542) การปั้น-หล่อพระพุทธรู ปช่างเชียงใหม่,รายงานวิชา: Folk Ant and
Handicraft ,ภาควิชาศิลปะไทย คณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุ บิน ยุระรัช,(2554), บทความวิจยั ,เรื่อง:แนวคิดเกีย่ วกับการสั งเคราะห์ งานประเมินความต้ องการ
จําเป็ น: วารสารศึกษาศาสตร์,ปี ที่ 13 (ฉบับที่ 2) ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํา นั ก งานคณะกรรมการการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ,(2558). ทิ ศ ทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (ฉบับที่ 12) เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 24 กรกฎาคม 2559.
จาก http://www.nesdb.go.th/article_attach/Book_Plan12.pdf
เอกวิ ทย์ ณ ถลาง และ คณะ,(2546). “ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น กับ การจัด การความรู้ ”พิม พ์ค รั้ งที่ 1
กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์,
Elizabeth A. Smith, (2001) "The role of tacit and explicit knowledge in the workplace", Journal
of Knowledge Management, Vol. 5 Iss: 4, pp.311 321
Jasimuddin, S. M., Klein, J. H., & Connell, C. (2005). The paradox of using tacit and explicit
knowledge: strategies to face dilemmas. Management decision, 43(1), 102-112.
Ragna Seidler de Alwis, Evi Hartmann, (2008) "The use of tacit knowledge within innovative
companies: knowledge management in innovative enterprises", Journal of Knowledge
Management, Vol. 12 Iss: 1, pp.133 147

45

กรอบแนวคิดระบบพีเ่ ลีย้ งและการให้ คาปรึกษา เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ นก่อนการจ่ายยา
และเพิม่ สมรรถนะในการทางานงานเจ้าหน้ าที่จดั ยา โรงพยาบาลนครพิงค์
Pharmacy Technicians Mentoring Model to Reduce Pre-Dispensing Error and Promote
Competence in Out-Patient Pharmacy Department
Kleokamon Boonyeun1*and Teeraporn Saeheaw, Ph.D 2
1

Graduated students, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University.
Pharmacist, Nakornping Hospital. kleowww@hotmail.com
2
Lecturer of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University.
teeraporn.s@cmu.ac.th

บทคัดย่อ:
พฤติกรรมต่อต้านการเรี ยนรู้ เกิดจากการดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานเดิม โดย
ขาดความตระหนักถึงสถานการณ์ในแต่ละวัน ส่ งผลทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ป่ วย และต้น ทุ น ในการด าเนิ น การแก้ไ ข ด้ว ยเหตุ น้ ี งานวิ จ ัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมต่อต้านการเรี ยนรู้ และเพิ่มสมรรถนะในการทางานของเจ้าหน้าที่จดั
ยา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา รวมถึง ส่งเสริ มความเข้าใจในกระบวนการจัดยา ผูว้ ิจยั
สร้างกรอบแนวคิดระบบพี่เลี้ยงและการให้คาปรึ กษา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา และ
เพิ่มสมรรถนะในการทางาน งานเจ้าหน้าที่จดั ยา โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี คือ
ระบบพี่เลี้ยง ชุมชนนักปฏิบตั ิ และวิศวกรรมความรู้ เป็ นแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่ มจากวิเคราะห์
หัวข้อความรู้จากอุบตั ิการณ์ความเคลื่อนทางยา รพ.นครพิงค์ 2 หัวข้อความรู้คือ กลุ่มยาโรคหลอด
เลือดหัวใจ และ กลุ่มยากระดูกและข้อ กลุ่มเป้ าหมายในงานวิจยั ได้แก่ ที่ปรึ กษา 3คน เจ้าหน้าที่จดั
ยาพี่เลี้ยง 3คน และเจ้าหน้าที่จดั ยาใหม่ 3คน ดาเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดฯหัวข้อละ 4 สัปดาห์
นาน 2 เดื อ น พบว่ า กลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่ จ ัด ยาใหม่ และเจ้าหน้า ที่ จ ัด ยาพี่ เ ลี้ย งมี แ นวโน้ม เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนก่ อนการจ่ ายยาต่ อ 1000 ใบสั่งยาลดลง อัต ราส่ ว นคิด เป็ น 2 ใน 3 ของกลุ่มทดลอง
นอกจากนี้ ผลการวัดสมรรถนะในการทางานของเจ้าหน้าที่จ ัดยาใหม่ก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรม หลัง
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 พบว่า เจ้าหน้าที่ใหม่ 1 มีสมรรถนะในการทางานในสัปดาห์ที่
4 11.11%สัปดาห์ที่ 8 2.78% เจ้าหน้าที่ใหม่ 2 13.89%, 16.67% เจ้าหน้าที่ใหม่ 3 มีสมรรถนะในการ
ทางาน 19.44%, 0%นอกจากนี้ พบว่า การเรี ยนรู้ขององค์กรจะต้องประกอบด้วยระบบพี่เลี้ยงการ
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จับคู่แลกเปลี่ยนความรู้ และจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัช
กรรมต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการความรู้ , พี่เลี้ยงและการให้คาปรึ กษา, สมรรถนะในการทางาน, ความคลาด
เคลื่อนก่อนการจ่ายยา
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 predispensing 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 coworkers. 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 predispensing 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 predispensing 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

Competency score

35
30
25
20
15

1. Prescription reading

10
5

2. Dosage calculation
Summary

8th week

4th week

Before

8th week

Summary

Before

4th week

Summary

8th week

4th week

Before

0

3. Awareness of incorrect
pre-dispensing process

The first new The second The third new
pharmacy new pharmacy pharmacy
technician
technician
technician

Time

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
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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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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบ
อริ ยสัจ 4 เพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิงอนาคตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน
และ2) ศึ ก ษาผลการใช้วิ ธีสอนแบบอริ ยสัจ 4 เพื่อส่ งเสริ มการคิ ด เชิ งอนาคตของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประจําภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1จํานวน 29 คน โดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย ใช้วิธีการ
จับสลาก เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจ 4
สาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิงอนาคต จํานวน 8 แผน รวม 20 ชัว่ โมง 2) แบบบันทึกการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สาํ หรับการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่ แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรี ยน 3) แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคต
จํานวน 40 ข้อ การวิจยั ในครั้ งนี้ ใช้หลักการเชิงปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งได้จากการสังเกตการณ์จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้และการสัมภาษณ์นักเรี ยน
โดยนํา ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ตี ค วาม และสรุ ปผล 2) ข้อ มูล เชิ ง ปริ มาณ โดยนํา แบบประเมิ น
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
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ผลการวิ จ ัยพบว่ า 1) การพัฒ นาแผนการจัด การเรี ยนรู้ วิชาสังคมศึกษาแบบอริ ยสัจ 4
ประกอบด้ว ย 4 ขั้นตอน คื อ ขั้น ที่ 1 ขั้น ทุ ก ข์ ขั้น ที่ 2 ขั้น สมุทัย ขั้น ที่ 3 ขั้น นิ โ รธ และขั้น ที่ 4
ขั้นมรรค ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นสามารถส่งเสริ มการคิดเชิงอนาคตของนักเรี ยนได้
และ 2) การศึ กษาระดับความสามารถในการคิดเชิงอนาคต วิชาสังคมศึก ษา สาระเศรษฐศาสตร์
โดยการใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจ 4 สําหรั บนักเรี ย นชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่ อเกลือ จังหวัดน่ าน
พบว่านักเรี ยนมีเฉลี่ยค่าร้อยละ 89.91 มีระดับการคิดเชิงอนาคตอยูใ่ นระดับดี
คําสําคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้วิชาสังคมศึกษา ,การสอนแบบอริ ยสัจ 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

โลกก้า วผ่ า นสั ง คมเกษตรกรรม - อุ ต สาหกรรม เข้า สู่ สัง คมเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การติ ด ต่ อ เป็ นไปอย่ า งสะดวกสบาย ในแต่ ล ะวัน มี ส ถานการณ์ ต่ า งๆเกิ ด ขึ้ นมากมาย
การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรื อปฏิเสธได้ ทัว่ โลกกําลังเผชิญกับวิกฤติการณ์
ที่เกิดขึ้นในด้านต่ างๆเช่ น ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม การเตรี ยมตัวเองให้พร้อม
สําหรับการใช้ชีวิตในสังคมอนาคตจึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญอย่างยิ่ง (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ , 2554:18) กล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 25552559) ว่า “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิด
ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้ าง สถาบัน ทางสังคม และปั จเจกบุ คคล จําเป็ นต้องเตรี ยมคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและการพัฒ นาประเทศในอนาคต ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ความคิ ด เห็ น ของ
(กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2551:132) ที่ ก ล่ าวไว้ในหลัก สู ต รแกนกลางสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศัก ราช 2551 ว่าสาระการเรี ยนรู้สังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจ ในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ท้ งั ในฐานะปั จเจกบุ คคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่นมีความอดทนและอด
กลั้น ยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถนําความรู้ ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเป็ นพลเมือง
ดีของประเทศชาติและโลก
การเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนสําหรับการเผชิญกับอนาคตเป็ นสิ่งที่โรงเรี ยน ครู ผสู้ อน
จําเป็ นต้องทําอย่างเร่ งด่วนเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอนาคตได้อย่างรู้เท่าทันและ
มีความสุ ข ดังที่ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2546: 202) กล่าวว่า “การคิดเชิงอนาคตเป็ นเหมือน
กุญแจดอกสําคัญที่ เปิ ดประตูเข้าสู่ โลกอนาคตที่มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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มีความไม่แน่ นอน และมีการแข่งขันสูง บุคคลที่สามารถอยูร่ อดและแข่งขันในโลกอนาคตได้ ต้องมี
กุญแจดอกนี้ เป็ นใบเบิ ก ทาง โดยเร่ งพัฒ นาความสามารถด้านการคิ ด เชิ ง อนาคต เพื่อสามารถ
หลีกเลี่ยงอันตราย ความเสี่ ยงต่ างๆ อันอาจเกิดขึ้ นได้ในอนาคต และสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์
สูงสุดจากอนาคตที่จะมาถึง”
ในปั จจุ บนั มีรูปแบบการสอนแบบต่ างๆหลากหลาย ซึ่ งรู ปแบบการสอนเรื่ องการคิ ดที่ มี
ชื่อเสี ยงมากรู ปแบบหนึ่ งคือ รู ปแบบอริ ยสัจสี่ ตามแนวคิดศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ซึ่ งนํามา
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการเรี ยนการสอน (ลัดดา ศิลาน้อยและคณะ,
2544:3)กล่ าวว่ า “การสอนแบบอริ ยสัจ สี่ จ ะใช้ปัญ หาเป็ นสื่ อให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกกระบวนการคิ ด
เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ ผลดําเนิ นการไปตามขั้นตอนของอริ ยสัจสี่ ซึ่งมีข้ นั ทุกข์ คื อการกําหนด
ปั ญหา ขั้น สมุ ทัยคื อการตั้งสมมติ ฐาน ขั้น นิ โ รธคื อการทดลองและเก็บข้อมูล และขั้น มรรคคื อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล การสอนดังกล่าวเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยยึดหลัก
พุทธวิธีเป็ นแนวทางโดยในทางพระพุทธศาสนาถือว่าชี วิตมนุ ษย์ จะต้องเผชิ ญกับความทุ กข์ คื อ
ปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแก้ปัญหา คือการรู้จกั พัฒนาปัญญาเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหานั้น ๆ ในการ
จัดการศึกษาจึงต้องมีการฝึ กอบรมคนให้มีปัญญา เมื่อมีปัญญารู้ความเป็ นจริ งแล้วก็สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้” การเรี ยนรู ้ โดยใช้รู ปแบบ อริ ยสัจสี่ ตามแนวคิดศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เป็ น
รู ปแบบหนึ่ งของการพัฒนาการเรี ยน การสอนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนของนักเรี ยน
ได้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ อริ ยสัจสี่ ตามแนวคิดศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
บัวศรี ขึ้นเพื่อเสริ มสร้างพลังความสามารถด้านการคิดของนักเรี ยนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ
นอกจากนี้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ รู ปแบบ อริ ยสัจสี่ ตามแนวคิดศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
บัวศรี เป็ นแนวทางแก่ครู ในการออกแบบการจัดการ เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาไปตามลําดับขั้นด้วยตนเองและเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสอนของครู และการ
เรี ยนของนักเรี ยน
จากการรายงานผลการสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ต่าํ
กว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนกําหนดไว้ และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ขาดทักษะการคิดเชิงอนาคต ซึ่ งเมื่อ
พิจารณาข้อมูลรวมถึงความสําคัญที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้ศึกษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดย
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ใช้อริ ยสัจสี่ ตามแบบของ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของ
ผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงทําให้ผวู้ ิจยั สนใจการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบอริ ยสัจสี่ ซึ่ง
เป็ นวิธีการสอนที่มีลาํ ดับขั้นตอนของเหตุและผล คือเป็ นวิธีสอนที่มีการคิดอย่างมีระบบ โดยเริ่ มต้น
จากการปั ญหา ทําความเข้าใจว่าปั ญหานั้นคืออะไร จากนั้นค้นหาสาเหตุของปั ญหาเพื่อนําไปสู่การ
แก้ไขปั ญ หา ทําให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ภูมิคุ ้มกัน ในการรั บมือกับสถานการณ์ ที่จ ะเผชิ ญในอนาคต จาก
ความสําคัญและหลักการดังกล่าวจะส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งอนาคตของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะนํา
รู ปแบบการสอนนี้ มาทดลองใช้ ก ับ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้ นชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 โรงเรี ยน
บ่อเกลือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบอริ ยสัจ 4 เพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิง
อนาคตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจ 4 เพื่อส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งอนาคตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2.วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ่อเกลือ
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้อง
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่า งคื อ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1/1 จํา นวน 29 คน กํา ลัง ศึก ษาอยู่
ภาคเรี ยน ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนบ่อเกลือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน ได้มาโดยวิธีการสุ่ ม
แบบง่ าย(Simple random sampling) ใช้วิธี ก ารจับสลาก เพราะนัก เรี ยนทั้งสองห้องมีร ะดับ
ความสามารถที่ไม่ต่างกันมากนัก เนื่องจากทางโรงเรี ยนคละห้องเรี ยนตั้งแต่ตอนเข้าเรี ยนแรกเริ่ ม
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ในครั้ งนี้ ใช้เนื้ อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิงอนาคต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 8 แผน รวม 20
คาบเรี ยน คาบละ 50 นาที

63

ขอบเขตด้านเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
2. รู ปแบบการวิจยั
ในการดําเนิ นการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การ (Action Research)ในชั้น
เรี ยนตามแนวคิดของ Kemmisและ MaTaggart (1992 อ้างอิงใน คงศักดิ์ ธาตุทอง, 2543) โดยผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ดังนี้1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นการปฏิบตั ิการเรี ยนการ
สอน 3)ขั้นสังเกตการณ์ 4)ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ในการดําเนิ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการ
ปฏิ บัติ ซ้ าํ ตามวงจร วิ เคราะห์ วางแผน สะท้อ นผลอภิ ปรายร่ วมกัน และปรั บ ปรุ ง พัฒ นาให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ 1) เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิการวิจยั
ประกอบด้ว ย แผนการจัดการเรี ยนรู้สังคมศึกษาแบบอริ ยสัจ 4 จํานวน 8 แผน รวม 20 ชั่วโมง
2) เครื่ องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบตั ิการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
2) แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน 3) แบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรี ยนรู้ และ 3) เครื่ องมือที่ใช้ประเมิน
ผลการวิจยั ประกอบด้วย แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคตซึ่ งเป็ นแบบปรนัยชนิ ด
เลือ กตอบ 4 ตัว เลื อ ก ทุ ก ตัว เลื อกมีค่ า นํ้า หนัก คะแนน แต่ จ ะแตกต่ างกัน ตามความเหมาะสม
จํานวน 40 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จยั ดําเนิ น การเก็ บรวบรวมข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 เก็บข้อมูลจาก
แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลังการสอนแต่ ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส้ิ นสุ ด
การสอนแต่ละครั้ง สะท้อนผลการปฏิบตั ิจากแบบบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรี ยนโดยครู ผสู ้ อนและแบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน เพื่อปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนการสอน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความสามารถในการ
คิดเชิงอนาคต จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าร้อยละเพื่อเทียบกับเกณฑ์ซ่ึงกําหนดไว้ว่านักเรี ยนร้อยละ
70 ผ่านเกณฑ์การตัดสินการคิดเชิงอนาคตในระดับดีข้ ึนไป ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนระหว่าง 11-15 มีการ
คิดเชิงอนาคตอยูใ่ นระดับมาก , 6-10 มีการคิดเชิงอนาคตอยูใ่ นระดับปานกลาง และ 1-5มีการคิดเชิง
อนาคตอยูใ่ นระดับน้อย ส่วนข้อมูลที่ใช้ในการสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอเป็ นความ
เรี ยงในแต่ละวงจร
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3. สรุ ปผลการวิจยั
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบอริ ยสัจ 4 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทุกข์ ขั้นที่ 2 ขั้นสมุทยั ขั้นที่ 3 ขั้นนิ โรธ และขั้นที่ 4 ขั้นมรรค ซึ่ งแผนการจัด การ
เรี ยนรู ้ ที่พฒั นาขึ้นสามารถส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งอนาคตของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี เนื่ องด้วยวิธีการ
สอนดังกล่าวนั้นฝึ กให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการของเหตุและผล ส่ งผลต่อการคิดวางแผนหรื อ
การเตรี ยมตนเองให้พร้ อมเพื่อเผชิ ญสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งสาระการเรี ยนรู้เศรษฐศาสตร์
เป็ นสาระที่ เหมาะสําหรั บการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มการคิ ด เชิ งอนาคต เพราะเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและในทุ กๆวันมีการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในทางเศรษฐศาสตร์ หลาย
หลายมิติของสังคม
2. การศึกษาระดับความสามารถในการคิดเชิงอนาคต วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์
โดยการใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจ 4 สําหรับนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน
พบว่านักเรี ยนมีเฉลี่ยค่ าร้อยละ 89.91 มีระดับการคิดเชิงอนาคตอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั เลือกใช้
แบบประเมิ น ความสามารถในการคิ ด เชิ งอนาคตในลัก ษณะข้อสอบแบบปรนัยหลายตัว เลือ ก
ทุกตัวเลือกมีค่านํ้าหนักคะแนน แต่อาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสม เนื่องจากผูเ้ รี ยนแต่ละคน
มีวิธีคิ ด ที่ แตกต่ างกัน เพราะมี ประสบการณ์ และ ภูมิหลังที่ ต่ างกัน เป็ นประโยชน์มากกว่าการ
เลือกตอบที่ตอ้ งหาคําตอบถูกหรื อผิดพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็ นการชี้ถกู ผิด นอกจากนี้ ยงั พบว่านักเรี ยน
เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ได้รู้สึกลดทอนคุณค่าของตนเองที่คิดไม่เหมือนกับคนอื่นๆ เกิดความหวังใน
การมองอนาคตของตนเองเกิดความสุขในชีวิต
4. อภิปรายผลการวิจยั
1.การจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบอริ ยสัจ 4 นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดี มีการคิด
เป็ นกระบวนการ ขั้นตอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึ น สอดคล้องกับ ปุญพัฒ น์ นิ รามัย (2553)
ได้ทาํ วิจยั เรื่ องผลของการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะการคิดแบบอริ ยสัจสี่ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องพระพุทธศาสนากับการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวตั น์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัด จัน ทราวาส (ศุ ขประสารราษฎร์ ) จังหวัด เพชรบุ รีก ารวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบทักษะการคิดแบบอริ ยสัจสี่ ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เรื่ อง พระพุทธศาสนากบการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวฒั น์ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่ อง พระพุทธศาสนากบการ
ดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวฒั น์ผลการวิจยั พบว่าทักษะการคิดแบบอริ ยสัจสี่ ของนักเรี ยนที่ได้รับการ
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สอนด้วย วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่ อง พระพุทธศาสนากับการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวฒั น์ หลัง
เรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 และ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่ อง พระพุทธศาสนากับการดํารงชีวิตในยุค
โลกาภิ ว ตั น์หลังเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ทํานองเดี ยวกับ
ความคิ ด ของ วี ร ยุทธ เลิ ศ พลสถิ ต (2550)ได้ทาํ วิจ ัยเรื่ อ งผลของการเรี ยนรู้ เรื่ องหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบอริ ยสัจสี่ และกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบซิปปาที่มีต่อ
ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4ซึ่งการวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้วิชาพระพุทธศาสนา เรื่ องหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบอริ ยสัจสี่ และการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบซิ ปปา ที่ มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ที่เรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบอริ ยสัจ
สี่ และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบซิ ปปา 3) เพื่อ ศึก ษาเจตคติ และศึกษาค่านิ ยมพื้ นฐานของ
นักเรี ยน 4) เพื่อหาดัชนี ประสิ ทธิผลของแผนการจัด กิจกรรมการการเรี ยนรู้แบบอริ ยสัจ สี่ และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบซิปปา กลุม่ ตัวอย่างเป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยน
ที่1 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกขอนแก่น เขต 3 จํานวน
86 คนผลการวิจยั พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบอริ ยสัจสี่ และแบบซิ ปปา ที่ พฒั นาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่เรี ยนทั้ง 2 วิธีไม่แตกต่างกัน จึงเหมาะที่จะนํามา
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท้งั 2 วิธี
2. การจัดการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มความสามารถในการคิดเชิงอนาคต นักเรี ยนสามารถคาดการณ์
วางแผนการใช้ชีวิต มีกระบวนการตัดสินใจที่ดี สอดคล้องกับ รัตน์ดา สุ ภาคา(2556)ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง
การออกแบบแผนการจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้เทคนิ คพยากรณ์เพื่อพัฒนาทัก ษะการคิด เชิงอนาคต
สําหรั บนัก เรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านเหมืองลึก จังหวัดลําพูน ซึ่ งการวิ จยั ครั้ งนี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ออกแบบแผนการจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้เทคนิ ค พยากรณ์ เรื่ องชุ ม ชนของเรา
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านเหมืองลึก
อํา เภอแม่ ทา จัง หวัด ลํา พู น เพื่ อ สร้ างแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ งอนาคต สําหรั บนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งผลการวิจยั พบว่าแผนการเรี ยนรู้ทุกแผนมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด
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และความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิต่อแบบวัดทักษะการคิดเชิงอนาคต อยูใ่ น ระดับ 0.87 ซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับที่ใช้ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมและทํานองเดี ยวกับ สุ นทรี ชัยชนะ (2548) ได้ทาํ วิจยั
เรื่ อง การคิดเชิงอนาคตของผูเ้ รี ยนในโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรี ยนปริ นส์
รอยแยลส์ วิ ทยาลัยการซึ่ งการวิ จยั ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคิ ด เชิ งอนาคตของผูเ้ รี ยน
ผูด้ าํ เนิ น การ และผูป้ กครองผูเ้ รี ยนที่ เข้าร่ ว มในโครงการพัฒ นาผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถพิเศษ
โรงเรี ยน ปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา2547 เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบสอบถาม และกลุม่ ประชากรคือคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษ จํานวน 13 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนในโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษ จํานวน 74 คน และผูเ้ รี ยนในโครงการพัฒนา ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน 74คนซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมการคิดเชิงอนาคตของผูเ้ รี ยนในโครงการพัฒนาผูม้ ีความสามารถ
พิเศษ อยูใ่ นระดับดี และมีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ มีประโยชน์ต่อตนเอง ผูด้ าํ เนิ นการมีเหตุผล
และแรงบันดาลใจพอที่จะพัฒนาความเป็ นเลิศให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และคิดว่าโครงการนี้
ให้ประโยชน์แก่ โ รงเรี ยน ครู และนัก เรี ยน ด้านปั ญหาที่ ประสบ พบว่า ขาดบุ ค ลากรที่ มีความรู้
การไม่ได้รับความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัย นักเรี ยนยังขาดลักษณะพิเศษที่โดดเด่น และกังวลกับ
การสอนที่ ไม่มุ่งเน้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและผูป้ กครองมีการเตรี ยมบุตรหลาน โดยให้การ
สนับสนุ น ในทุ ก ๆ ด้า น มี ค วามคิ ด ว่ า โครงการนี้ มี ประโยชน์ และคาดหวัง ต่ อ โครงการนี้
จะสามารถพัฒนา ศักยภาพของบุตรหลานและช่วยส่ งเสริ มการสอบ เข้ามหาวิทยาลัยหรื อการเรี ยน
ในระดับสูง
5. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูส้ อนต้องเปิ ดใจกว้าง ให้อิสระทางความคิดแก่นกั เรี ยน ยอมรับฟังข้อคิดเห็น ให้โอกาส
นักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นครบถ้วนทุกคน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้สถานการณ์ใกล้ตวั หรื อเรื่ องที่ผเู้ รี ยนมีความเกี่ยวข้อง
ด้วยมาใช้ในการจัดกิจกรรม จะทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้เร็ ว และเกิดการวางแผน คาดการณ์ในอนาคต
ได้เป็ นอย่างดี
3. การช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ชา้ อย่างใกล้ชิด หรื อ ใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
ซึ่งเป็ นวิธีการที่ลดความตึงเครี ยดหรื อความกดดันระหว่างการร่ วมกิจกรรม
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4. นักเรี ยนที่จะเข้าร่ วมเรี ยนรู้ที่มีลกั ษณะการคิดเชิงอนาคต ควรได้รับการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหามาก่อน เพราะจะทําให้การเรี ยนรู้มองเห็นภาพอนาคตได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
5. ผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้หรื อเรี ยนรู้ชา้ กับบุคคลทัว่ ไป ไม่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่ องของการคิดเชิงอนาคต
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั การใช้รูปแบบวิธีสอนแบบอริ ยสัจ 4 ร่ วมกับเทคนิ คอื่นๆเพิ่มเติม
เพื่อเป็ นการพัฒนารู ปแบบการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการคิดเชิงอนาคต ในสาระการ
เรี ยนรู ้อื่นๆของสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ควรใช้รูปแบบการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) ทําให้การวิจยั สามารถสะท้อนผลที่สมบูรณ์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์วฒั นธรรม
ชาติพนั ธุล์ วั ะของนักเรี ยน 2) เพื่อเสนอแนวทางในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะของ
นักเรี ยน จากการใช้การเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 โรงเรี ยนบ่อเกลือ ปี การศึกษา 2558 จานวน 13 คน (เลือกแบบเจาะจง
จากนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุล์ วั ะ) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ ใช้ปัญหา
เป็ นฐาน จานวน 6 หน่วย 20 คาบ และแบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีวิธีการในการจัดการความรู้ ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์วฒั นธรรม
ชาติพนั ธุล์ วั ะ ผ่านองค์ความรู้และแหล่งเรี ยนรู้ทอ้ งถิน่ ของตน ตามทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม จากการ
ใช้การเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา 2) นักเรี ยนเกิดความตระหนักและมีวิธีการ
ในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะของตน จากการเสนอแนวทางผ่านการเรี ยนรู้ แบบ
ปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา
คาสาคัญ: การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน, อัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะ
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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 problembased learning in social studies.
Keywords: Problem-Based Learning, Cultural Identity of Lua Ethnic
บทนา
สังคมไทยเป็ นสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยผูค้ นหลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีความแตกต่าง
กัน ทางด้า นวัฒ นธรรมประเพณี ซึ่ ง อยู่ร่ วมกัน ภายใต้ก ารปกครองของรั ฐ ชาติ แต่ ใ นความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุม์ ีรูปแบบของความขัดแย้งและการต่อต้านที่แสดงออกของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในอาเภอบ่อเกลือก็เช่นกัน รัฐได้พยายามใช้การศึกษาหล่อหลอมคนให้เกิดความเป็ นชาติ โดยไม่ได้
ดูถึงอัตลักษณ์ของชุมชน กลุ่มชาติพนั ธุเ์ หล่านี้จึงถูกผนวกและยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐชาติ
โดยต่างมีอตั ลัก ษณ์แห่ งความเป็ นไทยหรื ออัต ลัก ษณ์แห่ งชาติร่ ว มกัน และมีก ารปรั บเปลี่ยนอัต
ลักษณ์ไปตามบริ บท สถานการณ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ยงั คง
ธารงไว้ซ่ ึงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุเ์ ดิมของตนด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มชาติพนั ธ์หลายกลุ่มที่ถกู
กลืนกลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุเ์ ดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวตั น์ที่ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพื้นที่
ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย (ยศ สันตสมบัติ, 2551 ; เจนสุดา สมบัติ,2548) ชุมชนบ่อเกลือมีการ
รับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามากพอสมควร อาจเนื่ องด้วยจากการแต่งงานกับคนนอกชุมชน และ
อิทธิ พลจากสื่ อต่ างๆที่ มีผลต่อคนในชุมชน แต่อย่างไรชุมชนบ่อเกลือ ไม่ได้น่ิ งนอนใจ ยังมีการ
ส่งเสริ มอัตลักษณ์ชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพ ทรัพยากร และวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนส่งเสริ มให้เยาวชน
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และชุมชนดารงไว้ โดยนาวัฒนธรรมหรื ออัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุข์ องตนดังกล่าวเป็ นจุดดึงดูดหรื อ
จุดขาย เพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจหรื อยกระดับความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึนด้วยรากฐาน
ทางวัฒนธรรมของตน หรื อเพื่อสร้างความอยูร่ อดในบริ บทของโลกาภิวตั น์ ในขณะเดียวกันก็เพื่อ
ประกาศความมีต ัวตนของกลุ่มตนให้ก ับคนภายนอกได้รับรู้ และธารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ทางชาติพนั ธุข์ องตนด้วย
โรงเรี ยนบ่อเกลือใช้หลักสูตรที่แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการ
จัดการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้วิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสู ต รในระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย และส่ งเสริ มหลัก สูต รท้องถิ่น ให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจและความสานึ กรั กในถิ่นที่อยู่ของตนเอง และรู้จกั ใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาตน พัฒนา
ท้องถิ่น ไปพร้อมๆ โดยผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ครู ผสู้ อนและนักเรี ยน รวมทั้งสังเกตการสอน
และศึกษาลักษณะเนื้ อหาหลักสู ต รท้องถิ่น พอสรุ ปปั ญหาได้ว่า การสอนของครู โดยทัว่ ไปจะใช้
วิธีการบรรยาย โดยเริ่ มด้วยการให้นิยามทฤษฏีบทและยกตัวอย่าง โดยเน้นการบอกวิธีแก้ปัญหาให้
แสดงวิธีทาโดยไม่ได้สร้างความตระหนักหรื อความอยากรู้อยากแก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยน และใน
ส่วนของนักเรี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ยการท่องจาเนื้อหา ไม่ได้เรี ยนรู้และเข้าใจด้วยตนเอง นักเรี ยนไม่มีความ
ตระหนักหรื อต้องการจะแก้ปัญหานั้นและนักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญของเรื่ องที่เรี ยนกับชีวิตจริ ง
ขาดความสนใจในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งไม่สอดรับกับกิจกรรมการอนุรักษ์อตั ลักษณ์ของชุมชน
การเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นแนวการจัดการเรี ยนการสอนแบบหนึ่ งที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง วิธีจดั การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นวิธีการหนึ่ ง ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยประสบการณ์โดยการทากิจกรรม เป็ นการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคั ญ พัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็ นจุดเริ่ มต้น ในการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนกระตือรื อร้นและต้องการ
คิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ลุล่ว งอย่างเป็ นระบบ การมีส่วนร่ ว มของผูเ้ รี ยน ทาให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ทาให้เกิดความประทับใจ และเมื่อใดที่มีปัญหาสามารถนาทักษะการแก้ปัญหามาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น้ นั ๆ (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2537) และการนามาใช้กบั วิชาสังคมศึกษา
ยิ่งจะทาให้ผเู ้ รี ย นเกิ ด ความสนใจในการเรี ยนรู้มากขึ้ น ตามที่ แมทเธี ยส กรู เบอร์ นัก วิจ ัยด้าน
ความจาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส กล่าวว่า "ความสงสัยใคร่ รู้จะทาให้สมองอยู่ในสภาพที่
พร้อมจะเรี ยนรู ้และรับข้อมูลประเภทใดก็ได้ ราวกับน้ าวนที่ดูดกลืนทั้งสิ่ งที่คุณอยากเรี ยนรู้และสิ่ ง
อื่นๆ รอบตัวมัน"
ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าหากนาวิธีการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน มาใช้ในการจัด การเรี ยนรู้ จะทา
ให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักใน ชุมชนและอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ของตนเอง โดย
เชื่อตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งถือว่าการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเกิดขึ้นด้วยตัว
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ของผูเ้ รี ยนเอง ไม่มีใครสามารถสอนให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ได้ผเู้ รี ยนต้องเป็ นผูล้ งมือกระทาและฝึ ก
คิดหาความรู้ดว้ ยตนเองเป็ นสาคัญ ครู ผสู้ อนมีหน้าที่เพียงจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ด้วยตนเองมากกว่าครู เป็ นผูบ้ อกความรู้ให้จดจา เมื่อผูเ้ รี ยนผ่านกิจกรรมนี้ แล้วจะเกิดทักษะในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผล การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐานเป็ นการพัฒนาความสามารถในการแก้สถานการณ์ปัญหา
เป็ นแนวทางสร้างเจตคติต่อการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นการเรี ยนรู้จากปั ญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง ซึ่ง
ในที่สุดจะช่วยให้สามารถมองเห็นถึงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริ ง และ
เกิดความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับการดารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ของ
ตน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะของนักเรี ยน
โดยการใช้การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา
2. เพื่อเสนอแนวทางในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะของนักเรี ยน โดยการ
ใช้การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 โรงเรี ยนบ่อ
เกลือ ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2
โรงเรี ยนบ่อเกลือ ปี การศึกษา 2558 จานวน 13 คน (เลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์
ลัวะ)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั เป็ นการศึกษาประวัติศาสตร์และการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะ
โดยการใช้ก ารเรี ยนรู้ แ บบปั ญหาเป็ นฐานในการเรี ยนรู้ วิ ชาสัง คม ประกอบด้ว ยเนื้ อ หาดัง นี้
ประวัติศาสตร์ชาติ พนั ธุ์ ภูมิลกั ษณ์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ 6 แผน 20 คาบ
3. ขอบเขตด้านเวลา
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ระยะเวลาในการทาวิจยั เป็ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จานวน 6 แผน 20 คาบ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัด การเรี ยนรู้ แ บบปั ญ หาเป็ นฐาน ในวิ ช าสัง คมศึ ก ษา เรื่ อง อัต ลัก ษณ์
วัฒนธรรมชาติพนั ธุช์ ุมชน จานวน 6 หน่วย 20 คาบ ประกอบไปด้วย
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้
จานวนคาบ
ขั้นตอนการเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน
4 คาบ
การเชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา
ชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบนั
3 คาบ
การกาหนดแนวทางที่เป็ นไปได้
ชุมชนศึกษา
4 คาบ
การดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยงั ยืน
2 คาบ
การสังเคราะห์ความรู้
วัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3 คาบ
การสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ
ชุมชนอนาคต
4 คาบ
การนาเสนอและประเมินผลงาน
ซึ่งในแต่ ละขั้น ตอนจะเกิ ด การจัด การความรู้ ของนัก เรี ยนผ่านกิ จ กรรมในแต่ ละแผน
ได้แก่ การศึกษาชุมชน (Community of practice : CoP) การอภิ ปรายกลุ่ม (After action review :
AAR) และการนาเสนอ (Springboard storytelling)
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เรื่ อง การดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ชุมชน
จากการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน
การดาเนินการวิจยั
1. สร้ างแผนการจัด การเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ในวิชาสังคมศึก ษา เรื่ อง อัต ลัก ษณ์
วัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ชุมชน จานวน 6 หน่ ว ย 20 คาบ โดยในแผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ว ย
สาระการเรี ย นรู้ ผลการเรี ย นรู้ ที่ค าดหวัง กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และการวัด ผล
ประเมินผล ซึ่งกาหนดหัวข้อขั้นตอนที่ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามขั้นตอนการเรี ยนรู้แบบปั ญหา
เป็ นฐาน ดัง นี้ ขั้น ที่ 1 เชื่ อ มโยงปั ญ หาและระบุ ปั ญหา ขั้น ที่ 2 ก าหนดแนวทางที่ เ ป็ นไปได้
ขั้นที่ 3 ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน
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2. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เรื่ อง การดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์
ชุมชน จากการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึก ษา มีหัว ข้อดังนั้ ด้านที่ 1 สัมภาษณ์
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน เป็ นการเติมคาตอบ เพื่อสารวจเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ที่อยู่
และสภาพครอบครัว (นักเรี ยนสารวจตัวเอง) ด้านที่ 2 แบบสัมภาษณ์การเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
ในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ นักเรี ยนมีความรู้ สึกอย่างไรต่อการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ น
ฐาน นัก เรี ยนเกิ ดความตระหนัก ในวัฒนธรรม และความเป็ นอัตลัก ษณ์ ชาติ พนั ธุ์ข องนัก เรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร นักเรี ยนมีแนวทางในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ของนักเรี ยนหรื อไม่
อย่างไร
3. ผูว้ ิจยั จัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่
ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น รวบรวมข้อมูลความรู้ ประวัติ ศาสตร์ อัต ลักษณ์ว ฒ
ั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะ และการ
ดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะ จากรายงานการจัดการความรู้ ของนักเรี ยน ผ่านการเรี ยนรู้
แบบปัญหาเป็ นฐาน
4. เมื่อสอนจบแล้วให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์ จากการจัดการเรี ยนรู้วิชา
สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ชุมชน ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลการเสนอแนวทางการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุช์ ุมชน
5. นาข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์จดั การความรู้
ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะของนักเรี ยน แล้วนาเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์
6. นาข้อมูลที่ได้จ ากการสัมภาษณ์ นัก เรี ยน มาพรรณนาวิเคราะห์เพื่อพิจ ารณาถึงความ
สนใจ ความตระหนัก และแนวทางวิธีการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธ์ชุมชนจากการเรี ยนรู้
แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยใช้ค่าร้ อยละค านวณสัดส่ ว นจานวนนัก เรี ยนต่ อนัก เรี ยนชาติพนั ธุ์ และ
สัดส่วนนักเรี ยนชายต่อนักเรี ยนหญิง แล้วนาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผลการวิจยั
1. การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพ ันธุ์ลวั ะของนักเรี ยน
จากการใช้การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความรู้ ความสามารถ
และมีความสนใจ ในการจัดการความรู้ จากกระบวนการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่ อ ง วิถี ชีวิตชุ มชน (การเรี ยนรู้ แ บบปั ญหาเป็ นฐาน ขั้ น เชื่อ มโยงปั ญหาและระบุ
ปัญหา) ผูเ้ รี ยนลงพื้นที่ศึกษาบริ บทชุมชน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่การเรี ยนรู้
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แบบปัญหาเป็ นฐาน ผลของการสังเกต คือ นักเรี ยนให้ความสนใจ เพราะเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั นักเรี ยน
ใกล้ชีวิตจริ ง ที่นกั เรี ยนพอจะมีความรู้ ความเข้าใจอยูบ่ า้ ง ตามช่วงวัยของนักเรี ยน และเข้าใจมากขึ้น
จากการลงพื้นที่ แหล่งเรี ยนรู ้ ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล ยิ่งทาให้นักเรี ยนมองเห็นสิ่ งต่าง ๆในชุมชนได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น และในที่สุดนักเรี ยนก็มองเห็นปัญหาของชุมชนที่นักเรี ยนสนใจ และด้วยการใช้ทีละ
ขั้นตอนของการการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานต่อหนึ่ งแผน ทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่ค่อยเป็ น
ค่อยไป เข้ากับบริ บทสถานศึกษา ผลการประเมินการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐานนัก เรี ยนได้รั บ
ความรู้จากการพูดคุยกับคนในชุมชน จากแหล่งเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่นไม่มากก็น้อย จากการอภิปราย การ
บันทึกการเรี ยนรู้ ซึ่งจากการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ได้คะแนน ร้อยละ 85.7 ของนักเรี ยน
ทั้งหมด อยู่ในระดับดีมาก แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง ชุ มชนในสถานการณ์ ปัจจุบัน (การ
เรีย นรู้ แ บบปั ญหาเป็ นฐาน ขั้น กาหนดแนวทางที่เป็ นไปได้ ) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสนทนาประเด็ น
ปัญหา หลังจากที่ได้สืบค้นหาข้อมูลและลงพื้นที่แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน ว่าผูเ้ รี ยนสังเกตหรื อพบปั ญหา
ใดบ้าง แล้วให้แต่ละกลุ่มอภิปรายเลือกปัญหาที่กลุ่มตนสนใจมาหนึ่งปัญหา และหาแนวทางวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ดว้ ย ผลของการสังเกต คือ นักเรี ยนสามารถเลือกปั ญหาที่ตนสนใจ จากการ
อภิปรายกันในกลุ่ม ที่มีท้งั นักเรี ยนชาติพนั ธุล์ วั ะและนักเรี ยนปกติ ซึ่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นปั ญหา
ชาติพนั ธุล์ วั ะที่กาลังเลือนหายไปเป็ นจุดสนใจ จากบริ บทที่มีนักเรี ยนชาติพ ันธุ์อยู่ร่วมด้วย ซึ่งเป็ น
วิถีชีวิตแบบพึงพาอาศัยกัน นักเรี ยนทั้งสองกลุ่มจึงไม่มีท่าทีการแบ่งแยก เพราะไม่ว่าจะชาติพนั ธุ์
ไหนก่มีความเท่าเทียมกัน สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีช่วยเหลือกันในการเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา และอภิปรายความเป็ นไปได้ในแนวทางแต่ละแนวทางร่ วมกัน ผลการประเมินการเรี ยนรู้
แบบปัญหาเป็ นฐาน พบว่า นักเรี ยน สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และนักเรี ยนเข้าใจได้ถูกต้อง โดยมีผลการประเมินในส่ วนของ
สาระสาคัญของการบันทึกการเรี ยนรู้ การอภิปราย การสื บค้น ร้อยละ 86.2 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ชุมชนศึกษา (การเรียนรู้ แบบปัญหาเป็ นฐาน ขั้น ดาเนินการศึกษา
ค้นคว้า) นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม แบ่งงานการหาข้อมูลแนวทางวิธีการการแก้ปัญหา ตามที่ได้วางแผนไว้
จากแหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน อินเทอร์ เน็ต โดยกาหนดสิ่ งที่ตนเองต้องรู้ ผูส้ อน
ให้อิสระแก่ผเู้ รี ยน และดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย เสร็ จแล้ว นักเรี ยน
รวบรวมข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาที่สืบค้นได้ บันทึกการเรี ยนรู้เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บรวบรวมรายงาน
ผลของการสังเกต คือ นักเรี ยนรู้สึก พอใจที่ ผสู้ อนให้อิสระในการศึกษาค้น คว้า ไม่ว่าจะเป็ นจาก
อินเตอร์ เน็ต หรื อ แหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และการลงเก็บหาข้อมูลในแหล่งเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่นอีกครั้งก็ทา
ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจมากขึ้น เพราะนักเรี ยนเองจะรู้อยูแ่ ล้วว่าควรหาข้อมูลจากที่ไหน เป็ นเกิด
การเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ดว้ ยตนเอง ตามการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน และยังสร้างทัศนคติ
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การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มด้วย และยอมรับความแตกต่าง
ความหลากหลายจากสมาชิกในกลุ่มได้ สิ่ งที่พบและตรงกับแนวคิดของ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม
คือ การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้นกั เรี ยนได้ลงพื้นที่ ได้อภิปราย ในสิ่ งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา
โดยการหยุดนิ่งแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้ นอย่างรู้แจ้ง ผลการประเมินการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน พบว่า
นักเรี ยนพึงพอใจที่ตวั นักเรี ยนเองสามารถคิดแนวทางการแก้ปัญหาและหาคาตอบได้ดว้ ยตนเอง ทา
ให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในความรู้ของตนเอง ซึ่ งผลการประเมินของสารสาคัญของเนื้ องาน
การอภิปราย การบันทึกการเรี ยนรู้ ได้ร้อยละ 86.5 อยู่ในระดับดีมาก แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่อ ง ภูมิปั ญญาเพื่อการพัฒ นาที่ ยังยืน (การเรี ยนรู้ แบบปั ญ หาเป็ นฐาน ขั้น สั ง เคราะห์ ความรู้ )
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อค้น พบของแนวทางวิธีการแก้ปัญหา ความรู้ที่ได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ อภิปรายร่ วมกันในกลุ่ม นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ แนวทางวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้มา ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด ผลของการสังเกต คือ จากการสังเกตการิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลของนักเรี ยน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็ นส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ
แก่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ยอมรับเสียงข้างมาก แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ถึงแม้จะมีบางเสี ยงที่
เห็นต่าง แต่กระบวนการกลุ่มค่อนค้างเป็ นไปได้ดว้ ยดี การที่นกั เรี ยนทั้งกลุ่มอภิปรายเพื่อหาคาตอบ
ที่ชดั เจน เป็ นไปตามกระบวนการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มากกว่าการ
นั่งหาค าตอบอยู่คนเดี ยว และความกล้าแสดงออกของทั้งสองกลุ่มนักเรี ยน ทั้งกลุ่มนักเรี ยนชาติ
พันธุแ์ ละกลุ่มนักเรี ยนปกติ ที่คละกลุ่มทางานร่ วมกัน ซึ่งการหาคาตอบและเลือกคาตอบควรเกิดจาก
การตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยนเอง ทั้งยังเข้าใกลความเป็ นจริ งในชีวิตที่นักเรี ยนสัมผัสได้ ผลการประเมิน
การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน พบว่า นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาวิธี
ทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จ ริ ง จากการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในอิสระแก่นักเรี ยน น า
ความรู ้ ทีได้เข้าใกล้ชีวิตจริ งยิ่งขึ้ น โดยผลการประเมินโดยรวม ได้ร้อยละ 85.4 อยู่ในระดับดีมาก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้ างสรรค์ (การเรียนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน
ขั้น สรุปและประเมินค่ าของคาตอบ) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานแนวทางวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มตนเอง ตามที่ได้สืบค้นและบันทึกไว้ นักเรี ยนแต่ ละกลุ่ม ประเมินผลงานว่า ข้อมูลแนวทาง
วิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิ ด ภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ นัก เรี ยนแต่ละกลุ่มช่ ว ยกันสรุ ปองค์ค วามรู้ แนวทาง
วิธีก ารแก้ปัญ หา ในภาพรวมของปั ญหาอีก ครั้ง และน าองค์ค วามรู้ เตรี ยมน าเสนอในรู ปแบบที่
หลากหลาย ผูส้ อนคอยให้อานวยความสะดวกในการใช้สารสนเทศ ผลของการสังเกต คือ นักเรี ยน
มีความภูมิใจและสนใจ ในองค์ความรู้ที่ก ลุ่มของตนเลือก และมีค วามสนุ ก สนานในการเตรี ยม
นาเสนอ การอภิปรายหาข้อสรุ ปร่ ว มกัน โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ม ทาให้พฒั นาทัศนคติ ต่อความ
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แตกต่างไปในทางที่ดีข้ ึน นักเรี ยนเกิดความเข้าใจเพื่อนที่แตกต่าง ยอมรับในลักษณะเฉพาะของคน
ที่หลากหลาย เพราะจุดสาคัญของการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน องค์ความรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้านักเรี ยน
เป็ นผูส้ ร้ างมัน เอง ผลการประเมิน การเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยการอภิ ปรายกลุ่ม เน้น
กระบวนการกลุ่ม มีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้นทักษะการสังเคราะห์ โดยผลการประเมินโดยรวม
ได้ร้อยละ 84.9 อยูใ่ นระดับดีมาก แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่อง ชุมชนอนาคต (การเรียนรู้ แบบ
ปั ญหาเป็ นฐาน ขั้น นาเสนอและประเมินผลงาน) นักเรี ยนนาข้อมูลวิธีการแก้ปัญหา ในหัวข้อที่
นักเรี ยนเลือกคือ การอนุ รักษ์วฒั นธรรมชุมชนลัวะ ที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนาเสนอเป็ น
ผลงานในรู ปแบบที่ หลากหลาย นัก เรี ยนและผูส้ อนร่ ว มกันสรุ ป วิพากษ์ ผลการเรี ย นรู้ ร่ว มกัน
พร้อมบันทึ กการเรี ยนรู้และรายงาน ผลของการสังเกต คื อ นักเรี ยนค่อยข้างมีความภูมิใจในองค์
ความรู้ที่ตนนาเสนอ ถึงแม่การนาเสนอจะดูติดๆขัดๆ จากความเขินอายของนักเรี ยนในการนาเสนอ
แต่ในส่วนของข้อมูลนักเรี ยนทาได้ดี บรรยากาศเป็ นกันเอง เพื่อนในกลุ่มอื่น มีความคิดคล้ายๆกัน
ในการแก้ปัญหานี้ อาจด้วยเนื้ อหา หรื อกรอบความรู้ เป็ นเรื่ องใกล้ตวั นักเรี ยน จึงอาจดูไม่มีส่วนใดที่
ถูกที่สุด หรื อผิด จึงทาให้นักเรี ยนเกิดความสบายใจในการเรี ยน อาจเห็นต่างกันบ้าง แต่เมื่อเสี ยง
ส่วนใหญ่เห็นชอบ จึ งเหมือนเป็ นประชามติ ว่าสิ่ งนี้ ดี เป็ นที่ยอมรับในชุมชน ผลการประเมินการ
เรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยผลการประเมินโดยรวม ได้ร้อยละ 77.4 อยู่ในระดับดี อาจเพราะ
นักเรี ยนขาดความกล้าแสดงออกในสถานการณ์ที่มีคนเยอะ หรื อต่อหน้าชั้นเรี ยน แต่หากเป็ นใน
กลุ่ม นัก เรี ย นจะมี ค วามกล้าแสดงความคิ ด เห็ น ที่ แตกต่ างออกไป แต่ ถึงอย่างนั้น ก็เป็ นถือว่า มี
พัฒนาการที่ดีในส่วนของนักเรี ยนที่อยูใ่ นพื้นที่สูง
ทั้งหมดของกระบวนการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ทาให้เกิ ดการจัด การความรู้ ข อง
นักเรี ยนผ่านกิจกรรมการศึกษาชุมชน (Community of practice : CoP) การอภิปรายกลุ่ม (After
action review : AAR) และการนาเสนอ (Springboard storytelling) ที่นัก เรี ยนอาจจะไม่รู้ตวั ว่า
ตนเองมีการจัดการความรู้ดว้ ยตนเอง จนกลายเป็ นความรู้ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์วฒั นธรรม
ชาติพนั ธุล์ วั ะ
2. การเสนอแนวทางในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะของนักเรี ยน จากการ
สัมภาษณ์ หลังการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา พบว่า นักเรี ยนชาติพนั ธุ์ลวั ะ
ทั้งหมด 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็ นนักเรี ยนชาย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.4 นักเรี ยนหญิง 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.6 อยูใ่ นครอบครัวขนาดใหญ่ 5 คน ครอบครัวขนาดเล็ก
8 คน ทั้งหมดอยูใ่ นครอบครัวฐานะปานกลางพออยูพ่ อกิน การศึกษาของสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ ม.3 - ม.6 ทุกครอบครัวประกอบอาชีพทานา ทาไร่ สภาพครอบครัวอบอุ่น โดยนักเรี ยน

78

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกิดความตระหนักในอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะของตน เห็นถึงความสาคัญ
ของการดารงไว้ซ่ ึงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะ จากการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนทั้งหมด ร้อยละ 100 ให้ความเห็น
ว่า การอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิตลัวะ ควรให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ของ
บรรพบุรุษและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของชาวลัวะ มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรม และสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่ นหลัง การจะอนุ รักษ์และฟื้ นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั ต้องเกิด
จากกระบวนการคู่ข นานกัน ระหว่า งนัก วิชาการจากภายนอกกับคนภายในชุ มชน โดยการที่
นักวิชาการเข้าไปกระตุน้ ให้ชุมชนเห็นความสาคัญ และช่วยพัฒนาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของลัว ะ
สร้างฐานความรู ้ให้เกิดขึ้น ทาให้ชุมชนสามารถตัดสิ นใจและหาแนวทางในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ด้วยตนเอง
การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ องการใช้การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษาเพื่อดารงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน มีประเด็นสาคัญที่สามารถนา
ข้อมูลมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การจัดการความรู้ประวัติ ศาสตร์ และอัต ลักษณ์ วฒั นธรรมชาติ พนั ธุ์ลวั ะของนัก เรี ยน
โดยการใช้การเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา
จากการจัดการความรู้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุล์ วั ะของนักเรี ยน ซึ่ง
ได้เสนอ จานวน 5 กลุ่ม คือ 1) ความเป็ นมา 2) ภูมิลกั ษณ์ 3) วิถีชีวิต 4) ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญญา และ 5) อาชี พและบุ คคลสาคัญ พบว่า โดยรวมนักเรี ยนมีค วามรู้เกี่ ยวกับประวัติ ศาสตร์
และอัต ลัก ษณ์ วฒั นธรรมชาติ พนั ธุ์ลวั ะค่อนข้างมากและยังมีลวั ะที่หลากหลายอีก ด้วย ทั้งนี้ เป็ น
เพราะ ในแต่ละกลุ่มมีนกั เรี ยนชาติพนั ธุล์ วั ะเป็ นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม และนักเรี ยนชาติพนั ธุ์ลวั ะเองมี
ความรู ้ในส่ วนนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ ไม่มีการจัดการความรู้ของตนเองและเรี ยบเรี ยงให้ชดั เจนเท่านั้น
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้และการนาเสนองานของนักเรี ยนโดยการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ น
ฐาน คือ วิธีก ารที่นักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยเรี ยนรู้โดยใช้ประเด็น สาคัญในกรณี ปัญหาที่เป็ นจริ งหรื อ
กาหนดขึ้น กรณี น้ ีเป็ นการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ เป็ นตัวกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิดความ
สนใจศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบ ประกอบกับการศึกษา การสัมมนา การเก็บข้อมูล นอกสถานที่
ในแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ซึ่งส่ งเสริ มการแก้ปัญหาของนักเรี ยน จนได้มาซึ่ งการค้นข้อมูลหาความรู้
หรื อทักษะต่าง ๆ แล้วนาความรู ้ที่คน้ หามาเล่าสู่กนั ฟัง พร้อมทั้งร่ วมกันอภิปราย ร่ วมกันเรี ยนรู้ใน
รู ปแบบที่หลากหลาย แล้วลงสรุ ปความรู้ ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ จนกลายเป็ นชุดองค์ความรู้ใหม่ที่
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หล่อหลอมจากองค์ค วามรู ้ เดิ มที่ อยู่ก ันกระจัด กระจาย ผูว้ ิจ ัยจึงสามารถนาความรู้น้ ัน มาจัดการ
สังเคราะห์ได้ ซึ่งการได้มาของชุดความรู้สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมได้ว่า การได้
ข้อมูลมาของนักเรี ยนเกิ ดจากการทาให้เกิดการหยุดชะงักขึ้นในการดาเนิ นชีวิตปกติของนักเรี ยน
หรื อชุมชนที่ศึกษา แล้วเปรี ยบเทียบเรื่ องราวของชีวิตก่อนหน้านั้นกับหลังเหตุการณ์ จะเป็ นเหตุให้
นักเรี ยนที่ อยู่ในเหตุ การณ์ ท้ งั สองต้องหยุดแล้ว คิดพิจารณาทบทวนเหตุ การณ์ ต่าง ๆของชุมชนที่
ควบคุมชีวิตอยู่ ผลของการศึกษาจะทาให้ได้ทราบความเป็ นจริ งของชีวิตที่ว่าที่แท้จริ งเป็ นอย่างไร
ทาไมเขาจึงดาเนิ นชีวิตไปเช่นนั้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจและตระหนัก
ถึงอัตลัก ษณ์ วฒั นธรรมชาตพันธุ ์ของตนเองที่ก าลังจะหายไปซึ่ งคือปั ญหานั้น เอง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ (ชนัญธิดา พรมมา, 2554) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การใช้การเรี ยนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานใน
การเรี ยนการสอนเรื่ อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น พบว่า การใช้ปัญหาเป็ นฐานในการเรี ยนการสอนนั้น
ทาให้นักเรี ยน มีค วามสนใจและตระหนัก ถึงประโยชน์ข องคณิ ต ศาสตร์ อย่างน่ าพอใจ โดยได้
แสดงออกถึงความสนใจ สนุ กสนานและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ นักเรี ยนยังเห็นว่า
คณิ ตศาสตร์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริ งและสนใจที่จะเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
ต่อไป
2. การเสนอแนวทางในการดารงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ลวั ะของนักเรี ยน โดยการ
ใช้การจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาสังคมศึกษา จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน
ชาติพนั ธุล์ วั ะ พบว่า นักเรี ยนชาติพนั ธุ์ลวั ะส่ วนใหญ่ตอบไปในทานองเดียวกัน สรุ ปได้ว่าการจะ
อนุ รั กษ์และฟื้ นฟูวิ ถีชีวิ ต และวัฒ นธรรมอย่างยัง่ ยืน ได้น้ ัน ต้องเกิด จากกระบวนการคู่ข นานกัน
ระหว่างนัก วิชาการจากภายนอกกับคนภายในชุมชน คือ ต้องเกิดจากคนนอก-คนใน โดยการที่
นักวิชาการเข้าไปกระตุน้ ให้ชุมชนเห็นความสาคัญ และช่วยพัฒนาวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวลัว ะ
สร้างฐานความรู ้ให้เกิดขึ้น โดยอิงหลักทฤษฎีจิตวิทยาว่าการสร้างแรงจูงใจด้านบวกสามารถทาให้
คนในชุมชนเกิดความภูมิใจและความมีศกั ดิ์ศรี ในวิถีชีวิตของตน และใช้รูปแบบการวิจยั เพื่อเป็ น
แนวทางในการอนุ รักษ์วิถีชีวิตของชนเผ่าลัวะท้องถิ่น และรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ ว ม ท าให้ ชุ ม ชนสามารถตัด สิ น ใจและหาแนวทางในการอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ นฟูด ้ว ยตนเอง ใน
ขณะเดี ยวกัน สังคมภายนอก เช่น เครื อข่ายของนัก วิชาการภายนอกหลายๆ หน่ ว ยงานเข้ามาทา
การบูรณาการความรู ้ร่วมกันจึงจะนาไปสู่ความยัง่ ยืน สอดคล้องกับ (ดวงกมล เวชวงค์, 2554) ได้ทา
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้มุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจยั ภาคสนาม
โดยการสังเกตการณ์ท้งั แบบมีส่วนร่ วม และไม่มีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ศึกษาสานึกทางชาติพนั ธุ์ของชาวยวนบ้านต้นตาล และศึกษากระบวนการนาเสนออัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุข์ องชาวยวนในบริ บทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ า พบว่า
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ตาบลต้นตาลประกอบไปด้วยกลุ่มคนในชาติพนั ธุ์ยวนเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งพวกเขายังคงมีสานึ กใน
ความเป็ นชาติ พนั ธุ์ ย วนอยู่อย่างชัด เจน แม้จ ะอพยพจากถิ่น ฐานเดิ มคื อเมืองเชี ยงแสนมาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมและสังคมแห่ ง ใหม่ม านานกว่ า 200 ปี ผ่านการผสมผสานทางวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย แต่สานึกและอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของพวกเขาก็ยงั คงดารงอยู่และรักษาไว้ได้จนถึง
ปัจจุบนั และในทานองเดียวกับ (จุไรพร จิตพิทกั ษ์, 2553) งานศึกษานี้ ทาความเข้าใจการปรับตัว
ของวัยรุ่ นปกาเกอะญอในเมืองเชียงใหม่ ภายในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
พบว่า วัยรุ่ นแต่ละกลุ่มมีการปรับตัวภายใต้การเรี ยนรู้เติบโตและปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มคนในสังคม
เมืองสมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างโลกและประสบการณ์ชีวิตที่ขดั แย้งแปลกแยก การผสมผสานกลืน
กลายด้วยการแต่งกาย วาทกรรมความงาม การใช้ภ าษา การบริ โภคและการสร้ างความสัมพัน ธ์
ระหว่างวัย รุ่ นหญิ งชาย รวมทั้งสร้ างยุทธศาสตร์ การปรับตัวโดยอาศัยสถาบันที่เป็ นทางการ เพื่อ
สร้างพื้นที่และแสดงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมวัยรุ่ นและสังคมเมือง ตลอดจนการพยายาม
เชื่อมโยงตนเองกับสังคมหมู่บา้ น ผ่านการเดินทางและใช้ชีวิตระหว่างบ้านกับเมืองตลอดเวลา เพื่อ
สร้างการยอมรั บและตอกย้าการเป็ นสมาชิกของครอบครัวและสังคมบ้านเกิดซึ่ งส่ งผลต่อการให้
ความหมายที่หลากหลายแก่ตวั เอง เมือง หมู่บา้ นและชีวิตในอนาคต
จากการใช้ก ารเรี ยนรู้ แ บบปั ญ หาเป็ นฐานในการเรี ยนการสอน เป็ นการพัฒ นา
ความสามารถในการแก้สถานการณ์ปัญหา เป็ นแนวทางสร้างเจตคติต่อการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นการ
เรี ยนรู้จากปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้สามารถมองเห็นถึงการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชี วิตประจ าวันได้จ ริ ง และเกิดความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับการ
ดารงไว้ซ่ ึงอัตลักษณ์วฒั นธรรมชาติพนั ธุข์ องตน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ผลการวิจยั ที่ได้ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. การใช้นวัตรกรรมใด ๆ ควรคานึกถึงบริ บทและความสามารถของผูเ้ รี ยน
2. ในกลุ่มนักเรี ยนชาติพนั ธุแ์ ต่ละกลุ่ม จะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั ควรศึกษา
อย่างลึกซึ้ง
3. ควรให้ค วามสาคัญกับนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพราะมีค วามต้องการที่ แตกต่ างจาก
นักเรี ยนกลุ่มอื่น
4. ควรสนับสนุนนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นแต่ละกลุ่มให้เกิดความสามัคคี
5. ควรศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ กล้เคียง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ นแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของผูป้ กครองในการตัดสินใจให้นกั เรี ยนเลือกเข้ารับบริ การแผนการเรี ยนดนตรี ใน
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยน 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูป้ กครองในการเลือกโรงเรี ยนที่
ให้บริ การแผนการดนตรี แก่ผเู้ รี ยน 4) เพื่อสร้างกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจรั บ บริ การแผนการเรี ยนศิ ล ป์ ดนตรี ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจ ัยเป็ นผูบ้ ริ หาร 8 คนและผูป้ กครองนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 400 คนโรงเรี ยนที่ให้บริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2558 เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research)
เครื่ องมื อ การวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ประกอบด้ว ย กา ร
วิเ คราะห์ สวอต(SWOT Analysis) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทาการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว (One-way ANOVA) และทาการค้น หาปั จจัยสาคัญเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ดว้ ย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
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ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริ การมี 3 ปัจจัยคือ 1. ความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจใน
สถาบัน 2. อนาคตในการศึก ษาต่ อและโอกาสทางการทางาน 3. กิ จ กรรมด้านดนตรี และการ
ส่งเสริ มการแสดงทักษะด้านดนตรี
1. ผูป้ กครองส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 – 45 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพกิ จการส่ วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของครอบครั ว
10, 001- 30,000 บาท และมีจานวนบุตรหลานในความปกครอง 2 คน
2. พฤติกรรมเคยส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาวิชาดนตรี จากโรงเรี ยนดนตรี เอกชนมาก่อน
และผูป้ กครองส่ วนใหญ่ รู้จกั แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาก่อน
โดยผูป้ กครองรู้จกั แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากช่องทาง 3 อันดับ
หลักสาคัญได้แก่ 1.โรงเรี ยน 2.ทางนักเรี ยน 3.จากทางอินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ และปั จจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ส่วนใหญ่ใน 3 ลาดับแรกคือ 1. ต้องการให้
นักเรี ยนได้เรี ยนในแผนการเรี ยนที่ชอบและมีความถนัต 2. รองลงมากิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
และพัฒนาการของนักเรี ยน 3. คุณภาพของผูส้ อน/ความมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของผูส้ อน
3. ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกแผนการเรี ยนศิลป์
ดนตรี 1.อาจารย์ผสู้ อนมีความรู้ ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.09 2.อาจารย์ผสู้ อนมีบุคลิกภาพที่
น่าเชื่อถือและตั้งใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 3.โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนดนตรี และห้องฝึ กซ้อมอย่างเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ย 4.05
4. ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุและรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี แตกต่างกัน (F = 3.554 Sig = 0.015) และ (F = 2.881
Sig = 0.023)
สรุ ปนาผลการวิจยั ทั้งหมดมาวิเคราะห์สร้างเป็ นกลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบเชิง
การแข่งขัน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจรับบริ การในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร ในชื่อ “3S” ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนดังนี้ S “Smart” คื อ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีความเป็ นมืออาชี พ S “Serve”คื อ กลยุทธ์ที่เกี่ ยวข้องกับความ
พร้อมในการรองรับการให้บริ การที่มีคุณภาพ S “Service Solution” คือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
พร้อมของบริ การ ที่มีความยืดหยุน่ ใส่ใจผูร้ ับบริ การในทุกด้าน
คาสาคัญ: แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี , การตัดสินใจ, กลยุทธ์การตลาดบริ การ, กรุ งเทพมหานคร
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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. บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพสังคมในปั จจุ บนั อยู่ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้ น
เกิ ดขึ้ นทั้งในภาคส่ ว นการผลิ ต การค้าและการบริ การ ตลอดจนในอนาคตก็ก าลังจะยิ่งเพิ่มการ
แข่งขันที่สูงขึ้น โดยสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศไทย ซึ่งทาให้ตลาดผูบ้ ริ โภค
มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ธุรกิจบันเทิงมีการนาเสนอเนื้อหาทางความสามารถที่ได้รับการตอบรับ
กับกระแสที่มีความนิ ยมเป็ นอย่างยิง่ ของการประกวดร้องเพลง อย่างรายการที่มีชื่อเรี ยกสั้น ๆ ง่ายว่า
The Voice โด่งดังชนิ ด กาลังกลายเป็ นกรณี ศึกษาของนัก การตลาดที่พลาดไม่ได้ กฎเกณฑ์ของ
รายการก็สร้าง ตาแหน่ งทางการตลาดและความแตกต่างให้รายการนี้ไม่เหมือนรายการอื่น โดยเน้น
ที่ความสามารถทางเสียง มีเอกลักษณ์ โดยไม่จากัดอายุ หน้าตาจึงเป็ นเวทีที่รวมคนมีความสามารถ
ส่งผลต่อการเกิดความสนใจการใส่ ใจในให้ความสาคัญกับการฝึ กฝนและพัฒนาทักษะที่ถูกหลัก
เพิ่มมากขึ้ นโดยการเลื อกเรี ยนเพิ่มเติ มจากสถาบัน การสอนด้านดนตรี น อกเวลา ซึ่ ง ถือว่าเปิ ด
ให้บริ การโดยทัว่ ไปในการเรี ยนด้านดนตรี นอกเวลา ซึ่ งมีความแตกต่างสาหรับโรงเรี ยนที่จดั การ
เรี ยนการสอนในเวลาในระบบการศึกษา จึงเป็ นเหตุเหมาะสมแก่การส่งเสริ มการเรี ยนด้านดนตรี แก่
นักเรี ยนตรงตามความถนัดและจัดอยูใ่ นระบบการศึกษาสายสามัญมากขึ้นทาให้เกิดการจัดแผนการ
เรี ยนศิลป์ ดนตรี ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเพื่อส่งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนที่สนใจในด้านนี้
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การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จาเป็ นต้องตอบสนองแก่นักเรี ยนให้มากที่สุด
และสอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และ
สามารถนาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ 2542 ได้เกิ ดกระแสความตื่ นตัว ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่ วยการศึกษา เริ่ มมีการ
พัฒนาคุ ณ ภาพของงานที่ ปฏิบัติ เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและจัด การบริ ก ารทาง
การศึ ก ษาให้อ ยู่เ หนื อ ความคาดหวัง ของผูร้ ั บบริ ก ารหรื อ ให้เป็ นไปตามแนวพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย (ศักดิ์สิน ช่วงดารากุล. 2550: 10)
การศึกษาด้านดนตรี ก็ถือเป็ นศาสตร์แขนงหนึ่งของศิลปะการแสดง ที่ตอ้ งมีการให้การ
เอาใจใส่ ถือเป็ นทักษะที่มีความละเอียดเป็ นอย่างยิง่ ด้วยความมุ่งเน้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ1 พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถ
พิเศษต้องจัดด้วยรู ปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4 มาตราที่ 22 ระบุว่า
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
ในวงการธุรกิจดนตรี ที่ผ่านมาเกิดการขยายตัวในโอกาสทางธุรกิจเป็ นอย่างมากจาก
การรายงานผลการดาเนินการโดย นายสมชาย สืบบุญศรี พงศ์2 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยาม
ดนตรี ยามาฮ่า จากัด กล่ าวถึงผลการดาเนิ นงานประจ าปี 2556 ว่า บริ ษ ัทมีผลประกอบการภาพ
รวมอยูท่ ี่ 1.5 พันล้านบาท เติบโตขึ้นมากกว่า 40% ภายในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2555) โดย
ในปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายโตขึ้น 5% พร้อมปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยจะเน้นที่
โรงเรี ยนดนตรี มากขึ้น โดยในส่วนของธุรกิจด้านดนตรี ศึกษา โรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่า ถือว่ามีจุดแข็ง
อยู่ที่หลักสูตรและระบบการเรี ยนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทย ด้วยระบบ “Yamaha
Music Worldwide Education System” ที่เป็ นหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่ องจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น และใช้สอนอยู่ในโรงเรี ยนดนตรี ยา

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์,“สยามดนตรี ยามาฮ่า” โชว์รายได้พุ่ง 40% ในรอบ 3 ปี ปรับ
แผนรับเออีซี เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557,เข้าถึงได้จาก
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000053455
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มาฮ่ามากกว่า 45 ประเทศทัว่ โลก ครอบคลุมนักเรี ยน Yamaha ทัว่ โลกกว่า 8 แสนคน โดยในปี นี้ ได้
มีการเพิ่มหลักสูตรดนตรี ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมเพิ่มครู ต่างชาติเพื่อรองรับตลาดAEC
นอกจากนี้ ยงั มีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติ มจากปั จจุบนั 86 สาขาทัว่ ประเทศเป็ น 93
สาขาภายในสิ้นปี 2557 และเพิม่ เป็ น 100 สาขาภายในปี 2558 พร้อมตั้งเป้ านักเรี ยนเพิ่มขึ้นอีก 10%
ภายในปี 2557 จากเดิมที่ มีอยู่กว่า 80% ของตลาดรวมทั้งหมดในปี ที่ผ่านมา รวมถึงการจัด การ
แข่งขันความสามารถทางดนตรี ของนักเรี ยนในเครื อข่ายโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่าที่มีการจัดมาอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา 30 ปี เช่น Yamaha Thailand Music Festival, Yamaha Junior Original
Concert และ Electone Festival เพื่อคัดเลือกเยาวชนไปแข่งขันต่อในระดับ ภูมิภาคเชีย และระดับ
โลก ซึ่งทุกประเทศจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ เช่น งาน Asia Pacific Electone
Festival, Asia Pacific Original Concert, Asian Beats และ Yamaha Electone Concours ถือเป็ น
โอกาสทางธุ ร กิ จ การศึ ก ษาด้านดนตรี เป็ นอย่า งยิ่งที่ ในอนาคตข้า งหน้ามีก ารเติ บโตทางธุ รกิ จ
การศึกษาด้านดนตรี จากการเปิ ดเข้าสู่ AEC และดนตรี ยงั เป็ นภาษาสากลที่ไม่ว่าผูช้ มที่มีเชื้อชาติ
ภาษาต่างกันก็สามารถสื่อสารในภาษาทางดนตรี ได้
จากปัจจัยที่ส่งเสริ มต่อโอกาสทางธุรกิจดนตรี ขา้ งต้นก็มีความเกี่ยวข้องต่อการเติบโต
ทางธุรกิจบริ การ ซึ่งเป็ นการให้บริ การการศึกษาทางด้านดนตรี การให้บริ การแผนการเรี ยนด้าน
ดนตรี ในระบบได้เล็งเห็นถึงคุณค่าการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดยได้เกิดหลักสูตร
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ซ่ ึ งน ามาเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการเรี ยนสายสามัญ การศึก ษา ที่ ในหลาย ๆ
สถาบันต่างมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ด้วยการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ วิชาการ
ดนตรี ในโรงเรี ยนซึ่งจัดขึ้นช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนิ นการให้แผนการเรี ยนเป็ นหนึ่ ง
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ประเภทสามัญศึกษา หลักสูตร 3 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 – 6 เพื่อสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาให้ตรงกับศักยภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญยิง่ ขึ้น ซึ่งมุ่งหวังให้ผทู้ ี่
มีความสามารถและสนใจศึกษาในด้านดนตรี สามารถเรี ยนรู้ และฝึ กฝนได้อย่างเกิ ดประสิ ทธิผล
สูงสุ ด รวมถึงสามารถต่อยอดสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึก ษา พร้อมเป็ นทักษะความสามารถ
พร้อมนาไปใช้เป็ นอาชีพในภายภาคหน้าได้เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั นี้มีการให้บริ การด้านการศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ในระดับชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย อย่างจริ งจังมากยิง่ ขึ้ นโดยมีเป้ าประสงค์จ ะส่ งเสริ มและพัฒนาศัก ยภาพ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ให้ได้รับการพัฒนาสูงสุดเต็มศักยภาพในช่วงชั้นที่ 4 เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อ มในการศึก ษาต่ อในระดับอุ ด มศึ ก ษาอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมีส ถาบัน ใน
ระดับอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นโอกาสในการให้การสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรี ดงั กล่าว อันก่อเกิด
ความร่ วมมือ กับ โรงเรี ย นระดับมัธยมศึ ก ษาซึ่ งมี คณะดุ ริ ยางคศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร
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มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและวิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างมุ่งเน้นส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ขึ้นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) และยังมีโรงเรี ยนจัดหลักสูตรการเรี ยนรู้เองเพื่อให้บริ การการศึกษา
ในด้านดังกล่าวเพิม่ ยิง่ ขึ้น โดยในปั จจุบนั นี้มีโรงเรี ยนที่ให้บริ การแผนการเรี ยนดังกล่าว ในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร จากการรวบรวมข้อมูล มีท้งั สิ้น 8 โรงเรี ยนดังต่อไปนี้
รายชื่อโรงเรียนที่มแี ผนการเรียนศิลป์ ดนตรีในระดับมัธยมศึกษาเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
1. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม
2. สังกัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรี ยนสารสานส์วิเทศบางบอน
โรงเรี ยนศรี วิกรม์
โรงเรี ยนฐานปัญญา
3. สังกัดมหาวิทยาลัย
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
การให้บริ การการศึกษาแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ถือเป็ นโอกาสทางธุรกิจบริ การในด้าน
การศึกษาที่ส่งเสริ มตรงตามศักยภาพสาหรับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถและมุ่งสู่การเรี ยนด้าน
ดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยงั มีโอกาสในการเติบโตได้ยง่ิ ขึ้ น ซึ่ งสังเกตได้จากการ
เปิ ดให้บริ การหลักสูตรแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ของโรงเรี ยนในส่ วนภาคเอกชนที่มีเพิ่มมากขึ้นใน
เขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานครมากถึง 6 แห่ ง แต่การให้บริ การนั้นก็ยงั ประสบปั ญหาต่าง ๆ จากขาด
กลยุทธ์การบริ ก ารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการบริ การให้เกิดประสิ ทธิผลอย่างเต็มที่ได้ รวมถึง
ธุรกิจบริ การด้านการศึกษาเฉพาะทางนี้กม็ ีค่แู ข่งในการให้บริ การจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขต
พื้นที่ กรุ งเทพมหานครเพิ่มมากยิ่งขึ้ น ตามการสารวจข้อมูลจากผูอ้ านวยการและอาจารย์ผดู้ ูแล
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี พบว่าจานวนผูเ้ ลือกเรี ยนต่อในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี มีแนวโน้มจานวน
ผูเ้ ลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ลดลง ในโรงเรี ยนต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้บ ริ การแผนการเรี ยนศิ ล ป์ ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร

89

ปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
1. จานวนนักเรี ยนเลือกเข้าเรี ยนแผนศิลป์ ดนตรี ลดลง3
2. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการให้บริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี
3. ขาดอุปกรณ์และสถานที่บริ การการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จากปัญหา อุปสรรคและการแข่งขันข้างต้น จึงเป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของปัญหาการให้บริ การด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถด้านดนตรี ให้
ผูส้ นใจมีค วามพร้ อมเข้ารั บบริ ก ารในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย
ประเภทสามัญศึกษาในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงมุ่งหวังจัดหากลยุทธ์ทางการตลาดบริ การ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาธุรกิจบริ การ แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ดงั กล่าวนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น แผนการเรี ยนศิ ล ป์ ดนตรี
ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้ กครองในการตัดสิ นใจให้นักเรี ยนเลือกเข้ารับบริ การ
แผนการเรี ยนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยน
3. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูป้ กครองในการเลือกโรงเรี ยนที่ให้บริ ก ารแผนการ
ดนตรี แก่ผเู้ รี ยน
4. เพื่อสร้างกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจรับบริ การ
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
การวิจ ัยเรื่ อง “ศึก ษาแนวทางความต้องการที่ ส่งผลต่ อการตัด สิ น ใจรั บบริ ก ารใน
แผนการเรี ย นศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครเพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน” มีความมุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์ในการให้บริ การแก่โรงเรี ยนสาย
สามัญศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนรู้แผนการเรี ยนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาขั้นตอน
การบริ การและกระบวนการปฏิบตั ิงาน ให้ตรงต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนมากที่สุด ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ประกาศผลรายชื่อผูส้ อบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ประจาปี
การศึกษา 2558 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
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ขอบเขตด้ านการวิจยั ทางด้ านทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
ผูว้ ิจยั เลือกใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s Service
Marketing Mix: Philip Kotler): ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541), Lovelock and Wirtz (2007)
ประกอบด้วยส่ วนประสมทั้ง 7 ด้านดังนี้
1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์(Products)
2. ราคาและค่าใช้จ่ายอื่นของผูใ้ ช้บริ การ( Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อสถานที่ (Place)
4. การส่งเสริ มการตลาด( Promotion)
5. กระบวนการ (Process)
6. บุคลากร ( People)
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ขอบเขตด้ านเนือ้ หาของการวิจยั
ผูว้ ิจยั ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ การบริ การการศึกษาแผนการเรี ยนดนตรี ในโรงเรี ยน
สายสามัญศึ ก ษาในระดับมัธยมศึก ษา รวมถึง ศึก ษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการให้บริ ก ารจาก
โรงเรี ย นสายสามัญ ศึ ก ษาที่ มีผ ลกระทบต่ อ การให้บริ การ ทั้ง ในมุม มองของผูใ้ ห้บ ริ การและ
ผูร้ ับบริ การ ตลอดจนอธิบายเนื้อหาสาระสาคัญของการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอกระบวนการ
ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ในการให้บริ การแผนการเรี ยนดนตรี ของโรงเรี ยนใน
ประเภทสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครฯ
ขอบเขตด้ านวิจยั ประชากร
1. สัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview) จากผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่ ให้บริ ก าร
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. แจกแบบสอบถามไปยังผูป้ กครองนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่เปิ ดให้บริ การแผนการเรี ยน
ศิลป์ ดนตรี
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ขอบเขตการวิจยั ด้ านตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่
1.1. โรงเรี ยนดนตรี ประเภทสามัญศึกษาที่มีแผนการเรี ยนดนตรี
1.1.1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ต่อการให้บริ การ
1.1.2. กระบวนการในการให้บริ การ
2. ผูป้ กครองนักเรี ยน
2.1. คุณลักษณะของผูป้ กครองนักเรี ยน
2.2. พฤติกรรมการเลือกเข้ารับบริ การ
2.3. ปัญหาและอุปสรรจากการเข้ารับบริ การ
3. ตัวแปรร่ วม (Intervention Variables) ได้แก่
3.1 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
3.2 ปัจจัยต่อการตัดสินใจเข้ารับบริ การ ภายใต้กรอบทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ(Service Marketing Mix) หรื อ (7P’s)
4. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
4.1.กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการ
การเรี ยนดนตรี ระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
จากการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนแผนการเรี ยน
ดนตรี ตามโรงเรี ยนประเภทสามัญการศึกษา โดยส่ วนมากมีการมุ่งเน้นวิจยั ความต้องการของการ
เรี ยนดนตรี ในโรงเรี ยนดนตรี เอกชนเป็ นส่ วนใหญ่ จากการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริ การ
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการส่งเสริ มการให้บริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ของโรงเรี ยน
ประเภทสามัญการศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริ การ
ทัดเทียมกัน โดยมุ่งหวังศึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จังหวังว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ชินนี้ จะสร้างประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. ได้แ นวคิ ด พื้ น ฐานในการตัด สิ น ใจเลือ กรั บ บริ การแผนการเรี ยนดนตรี ใ น
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
2. ได้แ นวทางในการพัฒ นาศัก ยภาพการให้บริ การแผนการเรี ย นศิล ป์ ดนตรี
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนประเภทสามัญการศึกษา
3. ได้ก ลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดบริ ก าร เพื่อพัฒนาการให้บริ การแผนการเรี ยน
ดนตรี ระดับมัธยมศึกษา ตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
4. โรงเรี ยนที่ให้บริ การแผนการเรี ยนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาสามารถนาเอาผล
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการวางแผนทางการตลาดบริ การ เพื่อให้เกิดศักยภาพใน
การให้บริ การที่ดีข้ ึน อันเป็ นไปตามความต้องการและกลุ่มเป้ าหมายที่คาดหวังไว้
2. ทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจยั ที่ทบทวนได้พบว่า การศึกษาทางวิจยั ส่วนใหญ่ ศึกษาในด้านข้อมูลพื้นฐาน
ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด โดย
ส่วนใหญ่ศึกษาในลักษณะข้อมูลเชิ งปริ มาณเป็ นสาคัญ ซึ่ งเป็ นเป็ นเครื่ องมือสาคัญพื้นฐานในการ
วิจยั แต่โดยวิจยั ของผูว้ ิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ด้านทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
ด้วยวิเคราะห์ทางทฤษฎี SWOT และ ทฤษฎีกลยุทธ์การตลาดบริ การ 7P’s
เมือ่ ได้ขอ้ มูลมาแล้ว วิจยั นี้ ได้นาผลการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณมา
วิเคราะห์เพื่อออกกลยุทธ์สาหรับการตลาดบริ การในแผนการเรี ยนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
สร้างกลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดบริ การและแก้ปัญหาการให้บริ การที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงตามปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดเป็ นแนวทางให้การให้บริ การทางด้านแผนการเรี ยนดนตรี ในระดับมัธยม
สาหรับโรงเรี ยนที่มีความสนใจและต้องการกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้การบริ การที่ดีต่อผูร้ ับบริ การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ศึกษาแนวทางความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกแผนการเรี ยน
ศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริ ม
การตลาดบริ การ มีข้นั ตอนการวิจยั หลัก 4 ขั้นดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการที่เกิดในการดาเนิ นแผนการ
เรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริ การ
2. ศึก ษาพฤติ ก รรมของผูป้ กครองในการตัด สิ น ใจให้นัก เรี ยนเลือกเข้ารั บ
บริ การแผนการเรี ยนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยน
3. ศึก ษาความคาดหวังของผูป้ กครองในการเลือกโรงเรี ย นที่ ใ ห้บริ การ
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี แก่ผเู้ รี ยน
4. สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
4. ผลการศึกษา
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผอู้ านวยการโรงเรี ยน
หรื ออาจารย์ผู้ดู แ ลแผนการเรี ยนศิ ล ป์ ดนตรี ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ยนในเขต
กรุ งเทพมหานครเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยประเด็นคาถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และเพื่อให้เห็น
ประเด็นคาตอบอย่างชัดเจน จึงได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยจะ
นาเสนอตามลาดับประเด็นคาถามดังนี้
1.1 การวิเคราหะห์ แนวคิดและที่มาของการให้บริ การทางด้านการศึกษาแผนการเรี ยน
สายศิลป์ ดนตรี ช้นั มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรี ยน และการดาเนินการจัดการหลักสูตรรวมถึงมี
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
แนวคิดของการให้บริ การจากการสัมภาษณ์โรงเรี ยนทั้งหมดส่ วนใหญ่ต่างมุ่งเน้น
ให้ผเู้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างตรงตามศักยภาพและความสนใจของผูเ้ รี ยน รองรับกลุ่มนักเรี ยนที่
สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีความโดดเด่นและสนใจด้านทักษะดนตรี อันทาให้เกิด
แผนการเรี ยนนี้ ขึ้น ให้ต รงตามความสนใจ โดยมีด าเนิ นจัด แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ในรู ปแบบ
การศึกษาในระบบ มีเนื้อหาวิชาในด้านดนตรี ที่มีให้ครอบคลุมตามความต้องการตามพื้นฐานความรู้
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ที่ควรมีของผูเ้ รี ยนก่อนเข้ารู้ในระดับมหาวิทยาลัย ตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการของสถาบันด้านดนตรี
ในระดับมหาวิยาลัย
การด าเนิ น แผนการเรี ย นศิล ป์ ดนตรี จ ัด ในรู ปแบบการศึก ษาในระบบด าเนิ น
หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยในส่วนเนื้อรายวิชาดนตรี จดั อยู่
ในส่วนของวิชาเพิ่มเติม ซึ่งมีวิชาการทั้งด้านเนื้ อหาวิชาทฤษฎี และการปฏิบตั ิในเครื่ องมือเอกตาม
ถนัดของนักเรี ยน รวมถึงการรวมวงอีกด้วย ที่ควรมีการสอนจากอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญดูแลโดยตรง
รู ปแบบการเรี ยนนักเรี ยนจะได้เรี ยนโดยจากอาจารย์มหาวิทยาลัยทางด้านดนตรี
โดยตรงหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละเครื่ องดนตรี สร้า งผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมในการศึกษา
ต่อด้านดนตรี อย่างมีความสามารถ ตรงตามวิชาที่จาเป็ นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ทาให้การเรี ยนดนตรี มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างยิง่ อีกทั้งยัง
ควรจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ต่าง ๆ รวมถึงการแสดงความสามารถจากการได้เรี ยนในแผนการ
เรี ยนด้วย
1.2 ความเหมาะสมต่อเนื้อหาการให้บริ การ การจัดการเรี ยนรู้ในแผนการเรี ยนศิลป์
ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผเู้ รี ยนมากน้อยเพียงใด
จากการสัมภาษณ์ค วามเห็นต่อเนื้ อหาการให้บริ ก ารการเรี ยนรู้ในแผนการเรี ยน
ศิลป์ ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผเู้ รี ยนเป็ นอย่างมากและเหมาะสมกับนักเรี ยนที่มีค วามสนใจใน
การศึกษาด้านดนตรี อย่างจริ งจัง ด้วยเนื้ อหาวิชาในด้านดนตรี ที่มีความเข็มข้น พร้อมส่ งเสริ มให้
นัก เรี ยนสามารถน าไปศึก ษาต่ อในระดับอุด มศึกษา อัน สามารถเป็ นแนวทางในการทางานใน
อนาคตภายภาคหน้า ส่ งผลต่อความ ซึ่ งจะเกิดขึ้นจากการได้ทาในสิ่ งที่นักเรี ยนสนใจและถนัด นี้
นับเป็ นแผนการเรี ยนที่ส่งเสริ มต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างยิง่ อีกด้วย
1.3 การวิเคราะห์หลักสูตรดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อโรงเรี ยน
จุดแข็ง ของหลักสูตร หลักสูตรที่มีความเหมาะสม แผนการเรี ยนตรงตามความ
สนใจของนักเรี ยน คณาจารย์และผูส้ อนมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี มาจากสถาบันทางด้านดนตรี ใน
ระดับมหาวิทยาลัย การมีโควต้าเรี ยนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ ชดั เจน สถานที่และอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมในการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นดนตรี การเดินทางที่สะดวก สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
อื่นหลังจากจบม.6 ได้และควรมีกิจกรรมการแสดงและเวทีแสดงออกแก่นกั เรี ยน
จุดอ่ อน ของหลักสูตรเกิดในด้านจานวนนักเรี ยนที่เลือกเข้าเรี ยนมีนอ้ ย โดย
ภายนอกไม่ทราบข้อมูลของแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี อุปกรณ์และห้องซ้อมไม่เพียงพอ ครู ผสู้ อนที่
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เชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอ อีกทั้งหลักสูตรยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมถึงนักเรี ยนมีความเข้าใจที่ไม่ดีพอต่อ
การเรี ยนต่อการเรี ยนดนตรี ที่ควรมีวนิ ยั และฝึ กฝน
โอกาส ของหลักสูตร ส่งเสริ มนักเรี ยนให้มีโอกาสได้เลือกเรี ยนในแผนการเรี ยนที่
ตรงตามความต้องการมากขึ้น ส่ งผลให้มีนกั เรี ยนสามารถเข้าศึกษาต่อในด้านดนตรี ได้อย่างมี
ศักยภาพ แผนการเรี ยนมีโอกาสเป็ นที่รู้จกั แก่การเลือกเรี ยนและให้ความสาคัญมากขึ้น หลักสูตรมี
การพัฒนาได้มากขึ้น
อุปสรรค ของหลักสูตร เกิดกับจานวนนักเรี ยนที่มีน้อยและลดลง ผลกระทบจาก
การปรั บเวลาเรี ย นใหม่ ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษา ส่ งผลต่ อ การจัด คาบเรี ยนให้ก ับ อาจารย์จ าก
มหาวิทยาลัยที่ มาสอน และด้านการประชาสัมพันธ์ที่น้อยทาให้ผปู้ กครองมีทศั นคติต่ อแผนการ
เรี ยนดนตรี ว่าไม่มีประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนขาดความเข้าใจในการเรี ยนด้านดนตรี
นักเรี ยนมีความเข้าใจต่อการเรี ยนว่าเรี ยนดนตรี แล้วง่ายกว่าวิชาอื่น
1.4 ปั จจัยสาคัญจากที่ จดั การเรี ยนการสอนมาระยะเวลาหนึ่ งที่ จะทาให้ผปู้ กครอง/
นักเรี ยน ตัดสิ นใจเข้ารั บบริ การแผนการเรี ยนแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรี ยน
1. ความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจในสถาบัน
โรงเรี ยนจาเป็ นต้องมีหลักสู ตรและการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอเพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ในการเลือกศึกษาต่ อของผูเ้ รี ยน โดยความเชื่อมัน่ นี้ พบได้ในโรงเรี ยนที่มีก ารได้รับความ
ไว้วางใจในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและมีความเด่นด้านวิชาดนตรี หรื อได้รับการ
ดูแลอย่างดีจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านดนตรี
2. อนาคตในการศึกษาต่อและโอกาสทางการทางาน
นักเรี ยนที่เรี ยนในแผนการเรี ยนดนตรี สามารถศึกษาต่อในด้านดนตรี ได้อย่างมี
ความพร้อมหรื อสามารถเลือกศึกษาต่อในสายวิชาการด้านอื่นนอกจากด้านดนตรี ก็ได้ และแนวทาง
ในการทางานประกอบอาชีพที่ชดั เจนที่ทศั นคติอนั ดีแก่เรี ยนและผูป้ กครองจะเลือกนาเป้ าหมายมา
ประกอบการตัดสินใจ
3. กิจกรรมด้านดนตรี และการส่งเสริ มการแสดงทักษะด้านดนตรี
กิจกรรมถือเป็ นส่ วนสาคัญที่ควรมีให้นักเรี ยนที่มีความสนใจและชอบในการ
เรี ยนด้านวิชาทักษะปฏิบตั ิดา้ นดนตรี ซึ่งนักเรี ยนจะตัดสิ นใจจากการได้ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี ที่
ได้รับการสนุน จากโรงเรี ยนโดยนักเรี ยนและผูป้ กครองจะได้มีแหล่งข้อมูลรับรู้ขอ้ มูลจากกิจกรรม
และการส่ งเสริ มการแสดงทักษะด้านดนตรี ของนักเรี ยนได้ประกอบการตัดสินใจมากขึ้น
1.5 ความคิดเห็นต่อแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของท่าน
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ด้านหลักสูตร หลักสูตรที่ดีในการให้บริ การในเนื้อหาหลักสูตรมีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง ถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการให้บริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักเรี ยนเป็ นอย่างยิ่ง ควรกาหนด
กรอบรายวิชาที่ชดั เจนทาให้สามารถได้เลือกเรี ยนต่อตรงตามความต้องการ หลักสูตรควรมุ่งเน้น
ตามความต้องการของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยว่าควรมีคุณลักษณะที่พร้อมอย่างไรหรื อ
ตรงตามการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ อ และนอกจากนี้ ยงั ควรมีการปรับปรุ งให้ทนั ตามการปรับเปลี่ยน
ของยุคสมัยอีกด้วย
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ในความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาถือว่ามี
ความเหมาะสม อันควรแก่การจัดการในด้านแผนการเรี ยนนี้ ซึ่งมีความจาเป็ นจะต้องมีการจัดการใน
ด้านบุคลากรและอุปกรณ์เพิ่มเติม มากกว่าแผนการเรี ยนอื่น ๆ ซึ่งโดยส่ วนใหญ่แล้ว จะมีความเห็น
ว่าสมควรกับค่าธรรมเนี ยม นอกจากนี้ ปัจจัยจานวนผูเ้ รี ยนเป็ นอีกปั จจัยสาคัญต่อค่าธรรมเนี ยมใน
หลักสูตรด้วย
ด้านสถานที่ ต้ งั โรงเรี ย นและช่ อ งทางการให้บ ริ ก ารการศึก ษา สถานที่ ต้ งั ของ
โรงเรี ยนถือว่ามีผลต่อการเดินทาง โรงเรี ยนที่มีทางเลือกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะที่
สะดวก ถือเป็ นปั จจัยเอื้อต่อการดาเนินการในโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก รวมถึงควรมีห้องฝึ กซ้อมและ
ห้องเรี ยนที่เพียงพอ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โฆษณาประชาสัมพัน ธ์ การส่ งเสริ มการตลาดและ
ประชาสัมพัน ธ์ ถื อเป็ นปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น และควรให้ค วามสาคัญเป็ นอย่างมากในการให้บริ ก าร
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี การส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ควรได้รั บการดูแลโดยผูม้ ี
ความเชี่ยวชาญในการทาการประชาสัมพันธ์ ควรอธิบายหลักสูตรและแนะนาแนวทางการประกอบ
อาชีพ ให้ผปู ้ กครองและบุคคลภายนอกได้เข้าใจต่อแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี มากขึ้น
ด้านอาจารย์ผสู้ อน บุคลากรในการดาเนิ นการเรี ยนการสอน อาจารย์ผสู้ อนและ
บุคลากรที่ดาเนินการสอนในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ควรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญเป็ นอย่างมาก และควรมีความน่าเชื่อถือในวิชาชีพทางด้านดนตรี
ด้านการด าเนิ น การเรี ยนการสอน การด าเนิ น การเรี ยนการสอน ควรส่ งเสริ ม
แนวทางความเข้าใจการดาเนิ นการสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ในส่ วน
ของเนื้ อหารายวิชาปฏิบตั ิ นักเรี ยนควรเรี ยนกับผูเ้ ชี่ยวชาญถือว่าเป็ นไปในทางที่ดี และควรเน้นให้มี
ความตั้งใจในด้านวิชาการในวิชาพื้นฐานให้ครบถ้วน การจัดเวลาเรี ยนเนื้ อหาดนตรี ด้านวิชาการ
ดนตรี ควรจัดในช่วงเวลาเรี ยนภาคเช้า และวิชาทักษะปฏิบตั ิ ควรจัดอยู่ในช่วงเวลาเรี ยนภาคบ่าย
และควรมีกิจกรรมทางด้านดนตรี เพิ่มเติมเสริ มให้แก่นกั เรี ยน
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ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ โรงเรี ยนควรมีความสะอาดและความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
รวมถึงห้องเรี ยนศิลป์ ดนตรี ควรมีห้องเรี ยนและห้องฝึ กซ้อม รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการ
ฝึ กฝนทักษะสาหรับนักเรี ยนในแผนการเรี ยนอย่างครอบคลุม
ข้ อมูลเชิงปริมาณ
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ปกครอง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 – 45 มีระดับการศึกษา
สูงสุดระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่ วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของ
ครอบครัว 10, 001- 30,000 บาท และมีจานวนบุตรหลานในความปกครอง 2 คน
2. พฤติกรรมการเข้ ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวังในการเลือกเข้ ารับ
บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาวิชาดนตรี จากโรงเรี ยน
ดนตรี เอกชนมาก่อน และผูป้ กครองส่วนใหญ่รู้จกั แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมาก่อน โดยผูป้ กครองรู ้ จกั แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากช่องทาง 3 อันดับหลักสาคัญได้แก่ 1. โรงเรี ยน 2. ทางนักเรี ยน 3. จากทางอินเตอร์ เน็ต/สื่ อ
สังคมออนไลน์ และปั จ จัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ส่ว นใหญ่ใน
3 ลาดับแรกคือ 1. ต้องการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนในแผนการเรี ยนที่ชอบและมีความถนัต 2. รองลงมา
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาการของนักเรี ยน 3.คุณภาพของผูส้ อน/ความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
ยอมรับของผูส้ อน
3. ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของผูป้ กครองที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกแผนการเรี ย นศิ ลป์ ดนตรี ระดับชั้น มัธยมศึกษาในเขตพื้น ที่ก รุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.90 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.58 จากที่กล่าวมาว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี อยูใ่ นระดับ มาก
จึงสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกแผนการ
เรี ยนศิลป์ ดนตรี จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
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3.1 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด สามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ให้แก่นกั เรี ยนในระดับมากที่สุด 4 อันดับแรก ดังนี้
3.1.1 อาจารย์ผูส้ อนมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
เหมาะสมกับหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.834
3.1.2 อาจารย์ผสู้ อนมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและตั้งใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.844
3.1.3 โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนดนตรี และห้องฝึ กซ้อมอย่างเหมาะสม เพียงพอ โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.886
3.1.4 ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.911
3.2 ความคิดเห็นในระดับมาก สามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ให้แก่นกั เรี ยนในระดับมากที่สุด 4 อันดับแรก
3.2.1 โรงเรี ยนมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสาหรับนักเรี ยนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.913
3.2.2 ห้องเรี ยนมีค วามสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่ การเรี ยนรู้ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.843
3.2.3 สิ่งแวดล้อมรอบๆบริ เวณโรงเรี ยนมีความร่ มรื่ น สร้างบรรยากาศแก่การ
เรี ยนรู้และการฝึ กฝนด้านดนตรี ของเด็กนักเรี ยนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.952
3.2.4 ห้องซ้อมดนตรี มีความสะอาด ความสว่าง เหมาะสมแก่การซ้อม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.908
4. การเปรี ย บเทีย บระดับความคิด เห็น ที่มีต่อการตัดสิ นใจเลื อ กแผนการเรี ย นศิ ล ป์
ดนตรี ระดับชั้ นมัธยมศึ กษาในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้
4.1 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือก
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ไม่ต่างกัน (F = 2.192
Sig = 0.139) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปั จ จัย ทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจเลือกเลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
4.2 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือก
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน (F = 3.554
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Sig = 0.015) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปั จ จัยทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจเลือกเลื อกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่แตกต่างกัน
4.3 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีค วามคิ ดเห็น ต่อการ
ตัด สิ น ใจเลือกแผนการเรี ย นศิลป์ ดนตรี ระดับชั้น มัธยมศึก ษาในเขตพื้น ที่ก รุ งเทพมหานคร ไม่
ต่างกัน (F = 1.537 Sig = 0.191) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเลือกแผนการเรี ยนศิลป์
ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
4.4 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือก
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ไม่ต่างกัน (F = 0.823
Sig = 0.534) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปั จ จัย ทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจเลือกเลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
4.5 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความคิ ด เห็ น ต่ อการตัด สิ น ใจเลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้น มัธยมศึก ษาในเขตพื้น ที่
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน (F = 2.881 Sig = 0.023) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่แตกต่างกัน
4.6 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีจานวนบุตรหลานในความปกครองแตกต่างกัน มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กแผนการเรี ยนศิ ล ป์ ดนตรี ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร ที่ไม่ต่างกัน (F = 2.881 Sig = 0.271) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เลือกแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
5. สรุปผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบปัจจัยเชิงสารวจ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ สามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรทั้ง 36 ตัวแปร
และสามารถสกัดองค์ประกอบได้ท้งั สิ้น 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 บุคลากรครอบคลุม มีความชานาญน่ าเชื่อถือ (Professional
Educator)
2. องค์ประกอบที่ 2 ค่าธรรมเนี ยมเหมาะสมและการส่ งเสริ มสนับสนุ นบริ การ
(Service Promotion)
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3. องค์ประกอบที่ 3 สถานศึกษาโดดเด่น หลักสูตรเหมาะสม (Brand and Facility)
4. องค์ประกอบที่ 4 สถานที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้และการเดินทาง (Location Support
Learning)
5. องค์ประกอบที่ 5 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสม (Right Environment
and Atmosphere)
6. องค์ป ระกอบที่ 6 กิ จ กรรมและการวัด ผลอย่า งมี คุ ณ ภาพ (Activity and
Measurement)
6. สร้ างกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการ
แผนการเรียนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดบริ การของแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ได้นาผล
การศึกษาปัจจัยข้อมูลเชิงคุณภาพในแนวทางที่ส่งผลต่อการเลือกเข้ารับบริ การแผนการเรี ยนศิลป์
ดนตรี ซึ่งมีผลออกมา 3 ด้านคือ 1.ความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจในสถาบัน 2.อนาคตในการศึกษา
ต่อและโอกาสทางการทางาน 3. กิ จกรรมด้านดนตรี และการส่ งเสริ มการแสดงทักษะด้านดนตรี
ผสานรวมกับข้อมูลเชิงปริ มาณที่ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบหลักจากการคาดหวัง
ของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีระดับความสาคัญโดยสรุ ปรวมออกมาได้เป็ น 6 ด้านหลักคือ 1. บุคลากร
ครอบคลุม มีความชานาญน่าเชื่อถือ 2.ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริ มสนับสนุ นบริ การ 3.
สถานศึก ษาโดดเด่ น หลัก สู ต รเหมาะสม 4.สถานที่ เอื้อ ต่ อการเรี ย นรู้ แ ละการเดิ น ทาง 5.
สภาพแวดล้อม บรรยากาศเหมาะสม 6.กิจกรรมและการวัดผลอย่างมีคุณภาพ โดยสรุ ปรวมกลุ่ม
ปัจจัยในแนวทางสาคัญเป็ น 3 กลุ่มแนวทางตามปัจจัยเชิงคุณภาพสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดบริ การ 7P’s ดังตารางสรุ ปวิเคราะห์กลยุทธ์ประสมทางการตลาดบริ การแผนศิลป์ ดนตรี
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ปัจจจัยข้ อมูลเชิง
คุณภาพ
1.ความเชื่อมัน่ และ
ความไว้วางใจใน
สถาบัน
2. อนาคตในการศึกษา
ต่อและโอกาสทางการ
ทางาน
3. กิจกรรมด้านดนตรี
และการส่งเสริ มการ
แสดงทักษะด้านดนตรี

ปั จจัยหลักข้ อมูลเชิง
ปริมาณ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
ต่อการเข้ารับบริ การ
จากการวิเคราะห์ปัจจัย
หลัก (PCA)
1. บุคลากรครอบคลุม
มีความชานาญ
น่าเชื่อถือ
2.ค่าธรรมเนียม
เหมาะสมและการ
ส่งเสริ มสนับสนุน
บริ การ
3.สถานศึกษาโดดเด่น
หลักสูตรเหมาะสม
4. สถานที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้และการเดินทาง
5. สภาพแวดล้อม
บรรยากาศเหมาะสม
6.กิจกรรมและการ
วัดผลอย่างมีคุณภาพ

สรุปองค์ ประกอบ 7P’s

สรุปกลยุทธ์

กลุ่มที่ 1
1. บุคลากรครอบคลุม มี
ความชานาญน่าเชื่อถือ
(People)
กลุ่มที่ 2
1.สถานศึกษาโดดเด่น
หลักสูตรเหมาะสม
(Product)
2. สถานที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้และการเดินทาง
(Place)
3. สภาพแวดล้อม
บรรยากาศเหมาะสม
(Physical Environment)
กลุ่มที่ 3
1.ค่าธรรมเนียม
เหมาะสมและการ
ส่งเสริ มสนับสนุน
บริ การ
(Price,Promotion)
2.กิจกรรมและการ
วัดผลอย่างมีคุณภาพ
(Process)

1.S(Smart) คือ
บุคลากรมีความเป็ น
มืออาชีพ
2.S(Serve) คือ
สถานที่และอุปกรณ์
พร้อมให้บริ การอย่าง
ครบครัน ควรมี
พร้อมแก่การ
ให้บริ การ

3. S(Service Solution)
คือการบริ การที่มีความ
ยืดหยุน่ ใส่ใจ
ผูร้ ับบริ การโดย
สามารถให้บริ การ
จัดสรรแนวทางตาม
สินค้าบริ การ(Service
Solution) ตรงตามความ
ต้องการลูกค้าได้

ตารางที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การแผนศิลป์ ดนตรี
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5. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง “ศึกษาแนวทางความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกแผนการเรี ยน
ศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริ ม
การตลาดบริ การ” ทาให้ทราบข้อมูลสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลในเชิงปริ มาณและ
เชิ งคุ ณ ภาพ ที่ เป็ นประโยชน์ต่ อการให้บริ ก ารแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึก ษาของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร สามารถนาเสนอโดยเรี ยงตามลาดับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ดังนี้
1. เพื่ อวิ เคราะห์ปัญ หาและอุป สรรคในการด าเนิ น แผนการเรี ย นศิ ลป์ ดนตรี
ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึก ษาพฤติก รรมของผูป้ กครองในการตัดสิ น ใจให้นัก เรี ยนเลือกเข้ารั บ
บริ การแผนการเรี ยนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยน
3. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูป้ กครองในการเลือกโรงเรี ยนที่ให้บริ การแผนการ
ดนตรี แก่ผเู้ รี ยน
4. เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดบริ การ ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจรับบริ การ
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
1. วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินแผนการเรียนศิลป์ ดนตรี ระดับ
มัธยมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ประเด็นปัญหาในการดาเนินแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการโรงเรี ยน อาจารย์ผดู้ ูแลหลักแผนการ
เรี ยนศิลป์ ดนตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครและข้อมูลเชิงปริ มาณได้จากการตอบแบบสอบถามในส่ วน
ของแบบสอบถามปลายเปิ ด
จากการวิเคราะห์ประเด็น ปั ญหาในการดาเนิ น แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการโรงเรี ยน อาจารย์ผดู้ ูแลหลัก
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ปัญหาต่อหลักสูตรเกิดในด้านจานวนนักเรี ยนที่เลือกเข้าเรี ยนมีน้อย โดย
ผูป้ กครองยังไม่ทราบข้อมูลของแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี มีการประชาสัมพันธ์ที่น้อย ผูป้ กครองมี
ทัศนคติ ต่อแผนการเรี ยนดนตรี ว่าไม่มีประโยชน์ ควรอธิบายหลักสูตรและแนะนาแนวทางการ
ประกอบอาชี พ ให้ผปู ้ กครองและบุ ค คลภายนอกได้เข้าใจต่ อแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี มากขึ้ น
สอดคล้องกับ ปนิตา อุบลน้อย (2554 : 100) เหตุผลหลักในการสนับสนุ นคือการสร้างให้เข้าใจถึง
คุณค่าของการส่งเสริ มแนวทางการเลือกเรี ยนหลักสูตรพิเศษ อีกทั้งหลักสูตรยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ควร

103

ดูถึงความเหมาะสมที่ส่งผลต่ออุปกรณ์การเรี ยนและห้องซ้อม ในด้านบุคลากรครู ผสู้ อนที่เชี่ยวชาญ
มีผเู้ ชี่ยวชาญรองรับให้มากพอ รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่นักเรี ยนให้มีความเข้าใจที่มาพอต่อการ
เรี ยนต่อการเรี ยนดนตรี ที่ควรมีวินยั และฝึ กฝน นักเรี ยนมีความเข้าใจต่อการเรี ยนว่าเรี ยนดนตรี แล้ว
ง่ายกว่าวิชาอื่น นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารของโรงเรี ยนขาดความเข้าใจในการเรี ยนด้านดนตรี
2. ศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการตัดสินใจให้ นกั เรียนเลือกเข้ ารับบริการ
แผนการเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่เกี่ยวกับการบริ การจ าเป็ นอย่างยิ่งที่จ ะต้องทราบถึงความ
ต้องการในการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การ เพื่อให้ธุรกิจบริ การนั้น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและเกิด ความพึ่งพอใจในการรับบริ ก าร และมีก ารให้บริ ก ารที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการ เกิ ด ความไว้ว างใจและเกิ ด การใช้บริ การอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งทาให้เกิ ด เป็ นข้อได้เปรี ยบ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านบริ การประเภทเดียวกันได้ แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ก็เป็ นธุรกิจ
หนึ่งที่เกี่ยวกับการบริ การ การที่ทราบถึงความต้องการในการส่งบุตรหลานเข้ารับบริ การในแผนการ
เรี ยนศิลป์ ดนตรี จึงเป็ นหัวใจสาคัญในการให้บริ การ เพื่อสามารถปรับกระบวนการส่ งมอบบริ การ
ๆ ภายในโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ กครองมากที่สุด
จากผลการวิจยั ในครั้ งนี้ พบว่า เหตุผลสาคัญที่ สุดที่ส่งผลให้ผปู้ กครองตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี 3 อันดับคือ 1. ต้องการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนในแผนการเรี ยน
ที่ชอบและมีความถนัด 2. กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาการของนักเรี ยน 3. คุณภาพของ
ผูส้ อน, ความมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของผูส้ อน สอดคล้องกับ เจนจิรา ทนโกจารย์ (2553: 96) ใน
การตัดสิ นใจของผูป้ กครองที่มีผลอย่างยิง่ คือการให้นกั เรี ยนได้รับประการณ์ สร้างความสามารถใน
การเล่น ดนตรี โดยประสบการณ์ ในการเรี ยนดนตรี ที่แ ตกต่ างกัน ส่ งผลให้ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผูป้ กครองที่ มีต่อปั จ จัยในการให้บุตรหลานเรี ยนดนตรี และสิ่ งที่ผปู้ กครองคาดหวังมีผลต่ อการ
ตัด สิ น ใจยิ่งขึ้ น ผลต่ อการตัด สิ นใจที่ ได้รั บจากแผนการเรี ยนดนตรี น้ ี มากที่ สุด 3 อัน ดับแรกคื อ
1. นักเรี ยนได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ 2. นักเรี ยนมีความเข็มแข็งทางวิชาการด้านดนตรี
3. มีโควต้าสาหรับนักเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษา
3. ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่ให้ บริการแผนการดนตรี
แก่ผ้เู รียน
ในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราห์ขอ้ มูลปั จ จัยทีส่งผลต่อการเลือกโรงเรี ยนที่ ให้บริ การ
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของผูป้ กครองในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
อายุระหว่าง 36 – 45 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่ วนตัว/อาชีพ
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อิสระ มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือ นของครอบครัว 10,001- 30,000 บาท และมีจานวนบุตรหลานใน
ความปกครอง 2 คน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ส่วนใหญ่ใน 3
ลาดับแรกคือ 1. ต้องการให้นักเรี ยนได้เรี ยนในแผนการเรี ยนที่ชอบและมีความถนัด 2. รองลงมา
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาการของนักเรี ยน 3.คุณภาพของผูส้ อน/ความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
ยอมรับของผูส้ อน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี มากที่สุดคือ อาจารย์
ผูส้ อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม เหมาะสมกับหลักสูตร นอกจากนั้นผูส้ อน
ควรมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและตั้งใจมีความเหมาะสมของการแต่งกาย รวมถึงโรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยน
ดนตรี และห้องฝึ กซ้อมอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสาหรับนักเรี ยนและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ห้องเรี ยนมีความสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรี ยนรู้ สิ่ งแวดล้อมรอบๆ
บริ เวณโรงเรี ยนมีความร่ มรื่ นสอดคล้องกับ ปนิตา อุบลน้อย (2554 : 100) ที่มีความคาดหวังในเรื่ อง
สภาพแวดล้อง ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง สร้างบรรยากาศแก่การเรี ยนรู้และ
การฝึ กฝนด้านดนตรี แก่นกั เรี ยน และควรความสะอาด ความสว่างเหมาะสมแก่การใช้ฝึกซ้อม
4. เพื่อ สร้ างกลยุทธ์ ส่งเสริ มการตลาดบริ ก าร ที่ส่ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจเลือ ก
แผนการเรียนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ในการสร้ า งกลยุท ธ์ ส่ ง เสริ มการตลาดบริ การ ที่ ส่ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ ก
แผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรี ยนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เป็ นการนา
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริ การ และขั้นตอน
ที่ 2 ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจรับบริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ของผูป้ กครอง
และประเด็นปัญหาที่ผปู้ กครองพบเจอจากการใช้บริ การในโรงเรี ยนที่ให้บริ การแผนการเรี ยนศิลป์
ดนตรี และนาทั้ง 2 ส่ วนมาวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)พร้อมสรุ ป
สร้างเป็ นกลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดบริ การ ของผูใ้ ห้บริ การแผนการเรี ยนศิลป์ ดนตรี ตามโรงเรี ยน
ประเภทสามัญ ศึ ก ษาในเขตพื้น ที่ ก รุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีผลจากการร่ ว มกลุ่มองค์ ประกอบผ่าน
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) มาเป็ นกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ ดังนี้
S “Smart” คือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีความเป็ นมืออาชีพ ให้มีความเหมาะสมกับการ
ให้บริ การในแผนการเรี ยนดนตรี อย่างครอบคลุมในรอบด้าน ซึ่งเป็ นการกาหนดคุณลักษณะสาคัญ
ของบุ คลากรที่ ควรมี เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต ้องมีค วามรอบครอบในการกาหนดมาตรฐานให้
เหมาะสมกับคุณภาพของบริ การ S “Serve” คือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของสถานที่และ
อุปกรณ์ในการนาเสนอบริ การที่มีคุณภาพ ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริ การในแผนการเรี ยน
ดนตรี ซึ่งเป็ นการกาหนดคุณลักษณะสาคัญของสถานที่ ที่ควรมีซ่ึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งลาดับรอง
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มาที่ ตอ้ งมีค วามพร้ อมในการกาหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับคุ ณภาพของบริ ก าร S “Service
Solution ” คือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของ การบริ การที่มีความยืดหยุ่น ใส่ ใจผูเ้ ข้ารับ
บริ การพร้อมแก้ปัญหาจากการรับบริ การ แก้ปัญหาจากการบริ การ ทั้งในด้านปัจจัยด้านการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) และราคา (Price) การบริ การ ร่ วมกันให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ได้ นาเสนอบริ การที่มีความราบรื่ น ให้มีความเหมาะสมกับในการให้บริ การแผนการเรี ยนดนตรี ที่
ไม่เกิดปั ญหาและมีความดึงดูดน่ าสนใจนาพาเข้าสู่การรั บบริ การ ซึ่งเป็ นการกาหนดคุณลักษณะ
สาคัญของความพร้อมต่อการให้บริ การ ที่ควรมีซ่ึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีความพร้อมในการ
นาเสนอการบริ การให้เหมาะสมกับคุณภาพของบริ การ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คงไม่สามารถสาเร็ จลุล่วงได้ หากผูว้ ิจยั มิได้รับความอนุ เคราะห์
จากบุคคลดังต่อไปนี้
อาจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ และ อาจารย์ ดร.นุ กูล แดงภูมี เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและ
ชี้แนะแนวทางในการทาวิทยานิ พนธ์เล่มนี้และเป็ นผูใ้ ห้ความรู้ท้งั ในด้านธุรกิจดนตรี และด้านอื่น ๆ
ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ได้นามาปรับใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ดาริ ห์ บรรณวิทยกิจ เป็ นผูซ้ ่ึงมอบโอกาสในการศึกษาและการทางาน รวมถึง
ให้คาปรึ กษาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญที่ทาให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สาเร็ จได้ และยังเป็ นผูช้ ้ ีนาให้
ผูว้ ิจยั ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ตลอดมา
อาจารย์จากทุกโรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนร่ วมใน
การให้ขอ้ มูลที่สาคัญต่อการทางานวิจยั ในครั้งนี้ ให้สาเร็ จลุล่วงไป พร้อมทั้งสนับสนุ นในการเป็ นผู้
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามให้ผวู้ ิจยั
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณ ครอบครัว เพื่อน พี่และน้องทุ กคน ที่เป็ นส่ วนสาคัญยิ่งที่ทาให้
เกิดวิทยานิ พนธ์ เป็ นทั้งผูส้ นับสนุ นและกาลังใจ ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านจนทาให้วิทยานิ พนธ์
เล่มนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
การใิจทั ึรั้กนย้ มยใตั ถุประสกึณ 1( ลพื่อพัฒนาแผนการจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเัก
สักึมสมัทวหมม 2( ลพื่อพัฒนาแบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม 3(
ลพื่อประลมินยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม โดทกเุมมตัใอทมาก ลป็ นนักลรย ทนาั้นมัธทมศึกษาปย ยย่ 4.4
โรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก วนราทใิาาสักึมศึกษา ภาึลรย ทนยย่ 1 ปย
การศึกษา 2558 จานใน 1 ห้อกลรย ทน รใมยั้กสิ้ น 36 ึน ซึ่ กได้มาโดทใิธยการสุม มอทมากกมาท )Sample
Random Sampling) ลึรื่ อกมือยย่วา้วนการใิจทั ได้แกม 1( แผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเัก
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สักึมสมัทวหมมย้กั หมด 6 แผน 2( แบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม
การใิลึราะหณขอ้ มูเวา้ ึมาลฉเย่ท แเะ สมในลบย่ทกลบนมาตรฐาน
ผเการใิจทั พบใมา 1( การพัฒนาแผนจัดการลรย ทนรู้ใิาาสักึมศึกษา ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตวน
สักึมหเักสมัทวหมม ลป็ นกระบในการลรย ทนการสอนยย่ได้สมกลสริ มแเะพัฒนายักษะายใิตขอกผูล้ รย ทน
วห้สอดึเ้อกกับทุึสักึมหเักสมัทวหมม ซึ่กแตกตมากจากรู ปแบบขอกการจัดการลรย ทนการสอนยย่ลึท
ผมานมา ลป็ นการสร้ากบรรทากาศวนาั้นลรย ทนยย่ามใทวห้ผลู้ รย ทนมยึใามรู้ ึใามตระหนัก แเะการปฏิบตั ิ
ยย่ดยข้ ึน สม กลสริ มการแก้ปัญหา การยากานรม ใมกัน โดทอาศัทสถานการณณขอกโเกทุึปัจจุบนั ยย่มยึใาม
ซับซ้อน แเะลปเย่ทนแปเกอทูมตเอดลใเา 2( การศึกษาระดับยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอก
นัก ลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิ ต มหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัด พิษ ณุ โเก พบใมา นัก ลรย ทนมยึมาลฉเย่ท
โดทรใมอทูวม นระดับดย ลยมากับ แสดกวห้ล 2..0 แเะสมในลบย่ทกลบนมาตรฐาน ลยมากับ ...4ห็นใมา ผูล้ รย ทน
มยยกั ษะายใิตยย่สามารถนาไปปรับวา้ได้วนทุึสักึมหเักสมัทวหมมวนระดับดย
คาสาคัญ: หเักสักึมสมัทวหมม, ยักษะายใิต, แบบใัดลาิกสถานการณณ
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 postmodern 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

111

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.
บทนา
ลมื่อการพัฒนายากใัตถุได้สร้ากึใามลปเย่ทนแปเกตมากๆมากมาทวห้แกมสักึมมนุ ษทณ ได้มย
แนใึิดหเักสมัทวหมม )Postmodernism) ลป็ นแนใึิดยย่ปฏิลสธึใามลาื่อยย่ใมา ึใามรู้ ึใามจริ ก มยหนึ่ ก
ลดย ทใตามกระบในยัศนณ แบบปฏิฐานนิ ทม แตมลาื่อใมาึใามรู้ ึใามจริ ก มยอทูมยใ่ั ไป ไมมมยเกั ษณะยย่
ลฉพาะลจาะจกตาทตัใโดทลน้นการใิพากษณแเะตั้กึาถามตมอแนใึิดขอกึใามยันสมัทยย่ลป็ นกระแส
หเัก ลป็ นแนใึิดยย่สนวจวนลรื่ อกขอกอานาจยย่แฝกอทูมวนึใามรู้ ึใามจริ กยย่ถูกผเิตออกมาโดทผมาน
สิ่กยย่ลรย ทกใมา ใายกรรมวนสักึม ดักยย่ กยรติ บุญลจือ )2545( สรุ ปใมา แนใโน้มขอกปรัาญาแนใหเัก
สมัทวหมม นิ ทมยย่ ส าึัญ ได้แกม การเ้มเ้า กสมัท วหมม นิ ท ม การไมม ลาื่ อ ใมา ใิธย ึ ้น หาึใามจริ กแบบ
ใิยทาศาสตรณ จ ะวห้ึใามจริ กยย่ลป็ นใัตถุใิสัท ไมมลาื่อใมาระบบึใามึิดขอกมนุ ษทณจ ะมยได้วนระบบ
ลึรื อขมาทลดยทใ ไมมลาื่อใมาใัฒนธรรมขอกมนุษทณกา้ ใหน้าลสมอ ลพราะไมมรู้ใมาจะลอาอะไรลป็ นจุดอ้ากอิก
มยแตมึใามลหมาะสมวนแตมเะามใกลใเา หเักสมัทวหมมนิทมลาื่อใมา ึใามจริ กยย่ึใรสนวจึือึใามหมาท
ยย่หาได้วนภาษา ลาื่อใมามนุ ษทณึใรมยยมายยรมใมมือกันกับยุกสิ่กมากกใมามุมกลอาานะหรื อึรอบึรอก ลาื่อ
ใมาลหตุผเลป็ นลพยทกศิเปะาในลาื่อ ลาื่อใมาลอกภพไมมวามจกั รกเเ้ใ นๆ แตมลป็ นอกึาพทพพิลศษยย่มยการ
ลปเย่ทนแปเก ลาื่อใมาอารมณณแเะึใามวฝม ฝันลป็ นึใามจริ กยย่มยึมาึใรแกมการพิจารณาแเะศึกษา ยักษะ
ายใิต ลป็ นึใามสามารถพื้นฐานขอกบุึึเวนการปรับตัใแเะลเือกยากลดินายใิตยย่ลหมาะสม ลพื่อยย่จะ
สามารถแก้ไขปั ญหาตมากๆด้ใ ทตนลอก ลป็ นึนยย่ มยึ ใามลป็ นลเิศยากสติปัญญา มยึ ใามฉเาดยาก
อารมณณ ลป็ นึนยย่มยึใามสุ ข มยึใามมัน่ ึกยากจิตวจ แเะสามารถสร้ากมนุ ษทสัมพันธณยย่ดยกบั บุึึเ
อื่น แเะลตรย ทมพร้อมสาหรับอนาึตได้อทมากมยประสิ ยธิภาพ โดทอาศัทการถมาทยอดประสบการณณ
ด้ใทการฝึ กฝน โดทการศึกษาไยทได้มุมกลน้นวห้ผลู้ รย ทนมยึุณภาพ ึุ ณธรรม แเะมยึใามรอบรู้อทมากลยมา
ยัน พร้อมยั้กยากด้าน รม ากกาท สติปัญญา อารมณณ แเะศยเธรรม สามารถก้าใยันการลปเย่ทนแปเกลพื่อ
นาไปสูม สักึมฐานึใามรู ้ อทมากมัน่ ึก อักสม กผเตมอการพัฒ นาประลยศยย่ทก่ั ทืน ซึ่ กแนใึิดดักกเมาใ
สอดึเ้อ กกับ หเัก สู ต รแกนกเากการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานพุ ย ธศัก ราา 2551 ยย่ ต ้อ กการวห้ล กิ ด
สมรรถณะสาึัญ ึือ สมรรถณะวนการสื่อสาร ึใามสามารถวนการึิด ึใามสามารถวนการแก้ไข
ปั ญหา ึใามสามารถวนการวา้ ยั ก ษะาย ใิ ต แเะึใามสามารถวนการวา้ ล ยึโนโเทย
)กระยรใกศึกษาธิการ, สานักกานึณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 : 4(
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ยักษะลหเมานย้ บุึึเวนทุึหเักสมัทวหมม )Postmodernism) ึใรยย่จะลรย ทนรู้แเะฝึ กฝนลพื่อวห้
ลป็ นบุึ ึเยย่มยประสิ ยธิภ าพแเะอทูมรมใ มกับผูอ้ ื่ น อทมากผาสุ ก ยย่สาึัญมนุ ษทณยย่ข าดยักษะาย ใิต ทมอม
ประสบปัญหาวนการวา้ายใิต แเะดารกอทูมวนสักึมอทมากทากเาบาก ลนื่ อกจากการแขมกขันแเะการ
ตมอสู้ ระหใมากมนุ ษ ทณ วนด้านการศึกษา การยากาน การสื่ อสาร การติ ดตม อสัมพัน ธณ เ้ใ นแตมอาศัท
ยักษะายใิตลป็ นอกึณประกอบ ยย่จะสมกลสริ มวห้มนุษทณบรรเุลป้ าหมาทขอกตนลอก ดักยย่ ดใกพร โสภา
)2543: 47( กเมาใใมายักษะายใิตจึกลป็ นสิ่กยย่ยุกึนจาลป็ นต้อกมย ลพราะนับตั้กแตมมนุ ษทณลกิดมา จะต้อก
ได้รับการหเมอหเอมโดทกระบในการตามธรรมาาติ แเะกระบในการยากสักึม ลป็ นปฏิกิริ ทา
ตมอลนื่ อกลป็ นเูกโซม ระหใมากยย่ ผมานกระบในการนั้น มนุษทณตอ้ กปะยะกับแรกบยบ แรกกดดัน แเะแรก
กระยบจากภาทนอกยย่ สาึัญ4 แหเมก ึื อ ขนบประลพณย แเะใัฒนธรรม ึรอบึรั ใ ลพื่อน แเะ
สิ่กแใดเ้อม ึนยย่จะทืนหทัดอทูวม นโเกนย้ ได้อทมากปกติสุข แเะไมมกเาทลป็ นึนลจ้าปั ญหาจึกได้แกมึน
ยย่สามารถจัดการกับแรกปะยะจาก แหเมกภาทนอก ได้อทมากสมดุเโดทอาศัทยักษะายใิตยย่ได้รับการ
ฝึ กฝนมาลป็ นอทมากดย
ดักนั้น ผูใ้ ิจ ัทึิ ด ใมาการลรย ทนรู้ วนราทใิาาสักึมศึกษาขอกนัก ลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิ ต
มหาใิยทาเัทนลรศใรวนทุึหเักสมัทวหมม ึใรลน้นยย่การสม กลสริ มวห้ผลู้ รย ทนลกิดยักษะการึิด ไมมทึด
ติดตมออกึณึใามรู ้ลดิมๆ แเะพร้อมยย่จะลรย ทนรู้วนสิ่กวหมมๆอทูลม สมอ พร้อมลผาิญสถานการณณตมากๆแเะ
รับมือได้ลป็ นอทมากดย โดทผูใ้ ิจทั ได้นาหเักการวนด้านยักษะายใิต มาปรับวา้วนการลรย ทนการสอนผมาน
สถานการณณจ าเอกลพื่อฝึ กฝนแเะพัฒนายัก ษะายใิตวห้แกมนัก ลรย ทนวนทุึ หเักสมัทวหมม ยย่ มยึ ใาม
สเับซับซ้อนวนการด ารกาย ใิ ต มากขึ้น โดทการวา้สถานการณณ จ าเอกาม ใ ทวห้ผลู้ รย ทนได้มอกลห็ น
สถานการณณดใ้ ทตนลอก บากสถานการณณยย่ลป็ นนามธรรมก็สามารถลข้าวจแเะยาวห้ลป็ นจริ กขึ้นมาได้
อยกยั้กามใทวห้ผลู ้ รย ทนตื่นตัใ กระตือรื อร้น วห้ึใามรม ใมมือแเะกเ้าแสดกึใามึิดลห็น ตมอมาทักามใทวห้
ลกิดึใามรม ใมมือโดทไมมึิดถึกการแขมกขัน แเะย้าทยย่สุด การจาเอกสถานการณณลป็ นฝึ กการแก้ปัญหา
แม้จะผิดพเาดก็ไมมยาวห้ลกิดผเลสย ทหาทขึ้นลป็ นการสม กลสริ มยักษะขอกนักลรย ทนยย่จะสามารถลรย ทนรู้
แเะปรับตัใวห้สอดึเ้อกกับสักึม อยกยั้กทักสามารถวา้ายใิตรม ใมกับผูอ้ ื่นได้ลป็ นอทมากดย ยย่สาึัญทัก
ลป็ นบุึึเยย่มยประสิ ยธิภาพ มยึใามพร้อมยั้กยากด้านสติปัญญา รม ากกาท แเะสภาใะจิตวจโดทผูใ้ ิจทั
ได้นาแบบใัดลาิกสถานการณณลป็ นลึรื่ อกมือยย่จะสมกลสริ มการลรย ทนรู้ยกั ษะายใิตแกมนักลรย ทน ลนื่ อกจาก
วนอนาึต นัก ลรย ทนอาจจะต้อกพบลจอกับสถานการณณ ยย่ทากตม อการตัด สิ น วจ แตม ถ ้ามยก ารสร้ า ก
สถานการณณจาเอกมาวห้นกั ลรย ทนเอกลเือกตัดสินวจ ถือได้ใมา นักลรย ทนลึทผมานการลรย ทนรู้ยกั ษะายใิต
มาบ้ากแเ้ใ ลป็ นการสร้ากภูมิึุม้ กันไปวนตัใวห้แกมนกั ลรย ทนอยกยากหนึ่กลามนกัน

113

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ลพื่อพัฒนาแผนการจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทน
โรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก
2. ลพื่อพัฒนาแบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทน
โรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก
3. ลพื่ อ ประลมิ น ยัก ษะาย ใิ ต หเัก สัก ึมสมัท วหมม ข อกนัก ลรย ทนโรกลรย ทนมัธ ทมสาธิ ต
มหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร
กเุมมตัใอทมาก ลป็ นนักลรย ทนาั้นมัธทมศึกษาปย ยย่ 4.4 โรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร
จักหใัดพิษณุโเก วนราทใิาาสักึมศึกษา ภาึลรย ทนยย่ 1 ปย การศึกษา 2558 จานใน 1 ห้อกลรย ทน รใม
ยั้กสิ้น 36 ึน ซึ่กได้มาโดทใิธยการสุม มอทมากกมาท )Sample Random Sampling)
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ลนื้อหาวนการใิจทั ึรั้กนย้ ึือ 1( การจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม
กเุมมสาระการลรย ทนรู้สกั ึมศึกษา ศาสนา แเะ ใัฒนธรรม สาระหน้ายย่พเลมื อก ใัฒนธรรมแเะการ
ดาลนิ นายใิต ลรื่ อก สถานการณณ ด ้านสิ่ กแใดเ้อม, การจัด การยรัพทากรธรรมาาติแเะสิ่ กแใดเ้อม,
สักึมมนุษทณ, พเลมือกดยขอกประลยศาาติแเะสักึมโเก แเะ สาระลศรษฐศาสตรณ ลรื่ อก ลศรษฐศาสตรณ
ลบื้อกต้น, ระบบลศรษฐกิจวนโเกปัจจุบนั 2( ศึกษาแบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเัก
สักึมสมัทวหมม ยย่มยสมในามใทพัฒนายักษะายใิตวห้ดยทก่ิ ขึ้น 3( ประลมินยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม
ขอกนักลรย ทน หเักจากยย่ได้จดั กิจกรรมการลรย ทนรู้
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1 ได้แผนการจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทน
มัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก
2. ได้แบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทน
มัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเกได้ลป็ นอทมากดย
3. ผเการใิจทั ลป็ นแนใยากการจัดกิจกรรมการลรย ทนการสอนสาหรับผูส้ อนสักึมศึกษายย่
สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม
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วิธีดาเนินการวิจยั
1. สร้ากแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม ยั้กหมด 6 แผน จานใน 18
ึาบ ึาบเะ นายย 02โดทมยเาดับขั้นตอนดักตมอไปนย้
1.1 ใิ ลึราะหณ หเักสู ต ร ศึก ษาราทเะลอยทดยย่ ลกย่ ทใข้อกกับ มาตรฐานการลรย ทนรู้ ตัใ าย้ ใ ดั
จุดประสกึณการลรย ทนรู้ สาระสาึัญ /ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ การจัดกิจกรรมการลรย ทนรู้
สื่อ/แหเมกการลรย ทนรู้ การใัดผเแเะประลมินผเแเะกานใิจทั ยย่ลกย่ทใข้อก จากึูม มือึรู กเุมมสาระการ
ลรย ทนรู ้ สักึมศึ กษา ศาสนาแเะใัฒนธรรมตามหเักสูต รการศึกษาขั้นพื้น ฐานพุยธศักราา 0001
รใมถึกแหเมกข้อมูเตมากๆยย่สามารถลป็ นประโทานณตมอการจัดยาแผนจัดการลรย ทนรู้
1.2 ศึกษาข้อมูเ ลกย่ทใกับ สาระหน้ายย่พเลมือก ใัฒนธรรม แเะการดาลนินายใิตวนสักึม แเะ
สาระลศรษฐศาสตรณ ลพื่อลป็ นตัใกาหนดลนื้อหา โดททึดตามตัใาย้ใดั ยย่กาหนด
1.3ศึกษาข้อมูเ ลกย่ทใกับ ยฤษฎย หเัก การ ใิธยก ารสร้ ากแผนจัด การลรย ทนรู้ ตามหเักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุยธศักราา 0001
1.. ศึกษาแนใึิด ยฤษฎย หเักการยย่ลกย่ทใข้อก กับกรอบขอกลนื้ อหาวนประลด็น ยักษะายใิต
แเะทุึหเักสักึมสมัทวหมม จากลอกสาร แเะกานใิจทั ยย่ลกย่ทใข้อก
1.5 ดาลนินการสร้ากแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม กเุมมสาระ
การลรย ทนรู้สกั ึมศึกษา ศาสนา แเะใัฒนธรรมจากลนื้ อหาสาระยย่ได้ศึกษาแเะใิลึราะหณโดทกาหนด
มาตรฐานการลรย ทนรู ้ ตัใาย้ใดั จุดประสกึณการลรย ทนรู้ สาระสาึัญ/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้
การจัดกิจกรรมการลรย ทนรู้ สื่ อ/แหเมกการลรย ทนรู้ การใัดผเแเะประลมินผเวห้สอดึเ้อกกับยักษะ
ายใิตหเักสักึมสมัทวหมม ดักตารากตมอไปนย้
ตารางที่ 1 แสดกึใามสอดึเ้อกระหใมาก แผนจัด การลรย ทนรู้ กับ ยัก ษะาย ใิต หเักสักึม
สมัทวหมม
แผนจัดการ
เรียนรู้ ที่

เรื่อง

1

สถานการณณดา้ นสิ่กแใดเ้อม

0

การจัดการยรัพทากรธรรมาาติแเะ
สิ่กแใดเ้อม

3

สักึมมนุษทณ

ทักษะทีไ่ ด้ รับ
-

ึใามึิดใิลึราะหณใิจารณณ
ึใามึิดสร้ากสรรึณ
ึใามตระหนักรู้วนตน
ึใามลห็นวจผูอ้ ื่น
ึใามภูมิวจวนตนลอก
ึใามรับผิดาอบตมอสักึม
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แผนจัดการ
เรียนรู้ ที่

เรื่อง

.

พเลมือกดยขอกประลยศาาติแเะสักึมโเก

5

ลศรษฐศาสตรณลบื้อกต้น

6

ระบบลศรษฐกิจวนโเกปัจจุบนั

ทักษะทีไ่ ด้ รับ
-

การสื่อสารอทมากมยประสิยธิภาพ
การสร้ากสัมพันธภาพ
การตัดสินวจ
การแก้ไขปัญหา
การจัดการกับอารมณณ
การจัดการกับึใามลึรย ทด

1.6 น าแผนจัด การลรย ท นรู ้ ยย่สมกลสริ มยัก ษะาย ใิต หเักสักึมสมัทวหมมยย่สร้ ากขึ้ น ลสนอตม อ
อาจารทณยย่ปรึ ก ษาใิ ยทานิ พนธณ ลพื่ อตรใจสอบึใามถูก ต้อกยากยฤษฎย ลนื้ อหา ภาษา แเ้ใ น ามา
ปรับปรุ กแก้ไขตามข้อลสนอแนะ
1.7 นาแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมยย่แก้ไขลสร็ จแเ้ในาไป
ลสนอผูล้ าย่ ทใาาญลพื่อหาึม า IOCโดทดู ึ ใามถูก ต้อกแเะลหมาะสมวนด้าน มาตรฐานการลรย ทนรู้
ตัใาย้ใดั จุดประสกึณการลรย ทนรู ้ สาระสาึัญ/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ การจัดกิจกรรมการ
ลรย ทนรู้ สื่อ/แหเมกการลรย ทนรู้ การใัดผเแเะประลมินผเ ตามลกณฑณการพิจารณาดักตม อไปนย้
วห้ึะแนน +1 =ถ้าแนมวจใมาแผนจัดการลรย ทนรู้ใดั ได้ตรกตามใัตถุประสกึณ
วห้ึะแนน 0 =ถ้าไมมแนมวจใมาแผนจัดการลรย ทนรู้ใดั ได้ตรกตามใัตถุประสกึณ
วห้ึะแนน -1 =ถ้าแนมวจใมาแผนจัดการลรย ทนรู้ใดั ได้ไมมตรกตามใัตถุประสกึณ
1.8นาผเการประลมิน ขอกผูล้ าย่ทใาาญจานในยั้กหมด ยมาน มาใิลึราะหณแเะหาึม าลฉเย่ท 3
IOCโดทวา้ ล กณฑณ ด ั ก นย้ ถ้า มากกใม า หรื อลยม า กับ ถื อ ใม า 2.0 แผนจัด การลรย ทนรู้ ใ ัด ได้ต รกตาม
ใัตถุประสกึณ แตมวนกรณย ยย่ น้อทกใมา 2.0ถือใมา แผนจัดการลรย ทนรู้ใดั ได้ไมมตรกตามใัตถุประสกึณซ่ึก
ได้ึมา IOC ลฉเย่ทลยมากับ 2.8
1.9 นาแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม ไปปรับปรุ กแก้ไขตามผเ
การประลมินแเะข้อลสนอแนะขอกผูล้ าย่ทใาาญวห้ลสร็ จลรย ทบร้อท แเ้ใจึกนาลสนอไปลสนอตมออาจารทณยย่
ปรึ กษาใิยทานิ พนธณลพื่อพิจารณาอยกึรั้กหนึ่ ก
1.12จัดยาลป็ นแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมยย่สมบูรณณลพื่อ
นาไปวา้จดั กิจกรรมการลรย ทนการสอนวนาั้นลรย ทน แเะลก็บรใบรใมข้อมูเลพื่อนามาใิจทั
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2. การสร้ ากแบบใัดลาิ กสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม โดทมยเาดับขั้นตอน
ดักตมอไปนย้
2.1 ศึกษาลอกสาร ตารา แเะกานใิจทั ยย่ลกย่ทใข้อกกับ การสร้ากแบบใัดลาิกสถานการณณ
2.2 ศึกษาแนใึิด ยฤษฎย หเักการยย่ลกย่ทใข้อก แเะกรอบขอกลนื้ อหาวนประลด็น ยักษะายใิต
แเะทุึหเักสักึมสมัทวหมม
2.3 ดาลนิ นการสร้ากแบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมลป็ น
แบบลเือกตอบ5 ตัใลเือกจานในยั้กหมด 30ข้อ ประกอบไปด้ใท ด้านดักตารากตมอไปนย้ 3
ตารางที่ 2 แบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม
ด้ านความรู้ 11(ข้ อ)
ด้ านความตระหนัก11( ข้อ) ด้ านทักษะปฏิบัต11
ิ (ข้ อ)
- ึใามึิดใิลึราะหณใิจารณณ - ึใามตระหนักรู้วนตน - การสื่อสารอทมากมย
- ึใามึิดสร้ากสรรึณ
- ึใามลห็นวจผูอ้ ื่น
ประสิยธิภาพ
- ึใามภูมิวจวนตนลอก
- การสร้ากสัมพันธภาพ
ทักษะชีวติ
- ึใามรับผิดาอบตมอ
- การตัดสินวจ
สักึม
- การแก้ไขปัญหา
- การจัดการกับอารมณณ
- การจัดการกับ
ึใามลึรย ทด
2.4 นาแบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมยย่สร้ากขึ้น ลสนอตมอ
อาจารทณยย่ปรึ ก ษาใิ ยทานิ พนธณ ลพื่ อตรใจสอบึใามถูก ต้อกยากยฤษฎย ลนื้ อหา ภาษา แเ้ใ น ามา
ปรับปรุ กแก้ไขตามข้อลสนอแนะ
2.5 นาแบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมยย่แก้ไขลสร็ จแเ้ใ
นาไปลสนอผูล้ าย่ทใาาญ ลพื่อหาึมา IOC โดทดูึใามถูกต้อกแเะลหมาะสมวนด้าน มาตรฐานการลรย ทนรู้
ตัใาย้ใดั จุดประสกึณการลรย ทนรู ้ สาระสาึัญ/ึใามึิดรใบทอด สาระการลรย ทนรู้ การจัดกิจกรรมการ
ลรย ทนรู้ สื่อ/แหเมกการลรย ทนรู ้ การใัดผเแเะประลมินผเ ตามลกณฑณการพิจารณาดักตมอไปนย้
วห้ึะแนน +1 =ถ้าแนมวจใมาแบบใัดลาิกสถานการณณใดั ได้ตรกตามใัตถุประสกึณ
วห้ึะแนน 0 =ถ้าไมมแนมวจใมาแบบใัดลาิกสถานการณณใดั ได้ตรกตามใัตถุประสกึณ
วห้ึะแนน -1 =ถ้าแนมวจใมาแบบใัดลาิกสถานการณณใดั ได้ไมมตรกตามใัตถุประสกึณ
2.6 นาผเการประลมินขอกผูล้ าย่ทใาาญจานในยั้กหมด ยมาน มาใิลึราะหณแเะหาึมาลฉเย่ท 3
IOC โดทวา้ลกณฑณดกั นย้ ถ้ามากกใมาหรื อลยม ากับ ถือใมา 2.0แบบใัดลาิ กสถานการณณ ใัด ได้ต รกตาม
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ใัต ถุ ป ระสกึณ แตม ว นกรณย ยย่ น้ อ ทกใม า แบบใัด ลาิ ก สถานการณณ ใัด ถื อ ใม า 2.0 ได้ไ มม ต รกตาม
ใัตถุประสกึณ ซึ่กได้ึมา IOC ลฉเย่ทลยมากับ2.8
2.7 นาแบบใัดลาิกสถานการณณ ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม ไปปรับปรุ กแก้ไข
ตามผเการประลมินแเะข้อลสนอแนะขอกผูล้ าย่ทใาาญวห้ลสร็ จลรย ทบร้อท แเ้ใจึกนาลสนอไปลสนอตมอ
อาจารทณยย่ปรึ กษาใิยทานิ พนธณลพื่อพิจารณาอยกึรั้กหนึ่ ก
2.8 จัดยาแบบใัดลาิกสถานการณณ ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมยย่สมบูรณณลพื่อ
นาไปวา้จดั กิจกรรมการลรย ทนการสอนวนาั้นลรย ทน แเะลก็บรใบรใมข้อมูเลพื่อนามาใิจทั
3. บอกจุดประสกึณการลรย ทนรู้แเะรู ปแบบขอกการลรย ทนการสอนวห้ผลู้ รย ทนได้รับยราบ
4. ดาลนินการลรย ทนการสอนตามแผนจัดการลรย ทนรู้ยย่ 1-6 ยย่ได้จดั ยาไใ้
5. วนระหใมากยย่จดั การลรย ทนการสอนลสร็ จวนแตมเะแผนจัดการลรย ทนรู้ ก็มยการบันยึกหเักการสอน
ลอาไใ้
6. ลมื่อดาลนิ นการลรย ทนการสอนตามแผนจัดการลรย ทนรู้ย้ กั หมด 6 แผนลสร็ จสิ้ นก็วห้นักลรย ทนยาแบบ
ใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม จานใน 5 ตัใลเือก 30 ข้อ ลพื่อประลมิน
ยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม
7. ลก็บรใบรใมข้อมูเยย่ได้จาก แบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมลพื่อ
นาไปใิลึราะหณขอ้ มูเวนเาดับตมอไป
ผลการวิจยั
1. การจัด การลรย ทนรู้ ใิาาสักึมศึก ษายย่ สมกลสริ มยัก ษะาย ใิต วนสักึมหเักสมัทวหมมข อก
นักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จากการสักลกตหเักการจัดการลรย ทนรู้ยาวห้ยราบ
ใมา ผูล้ รย ทน ลกิดยักษะายใิตยย่จะสามารถวา้วนทุึหเักสักึมสมัทวหมมได้ โดทึรู ผสู้ อนได้จดั การลรย ทน
การสอน ยย่ลน้นวห้ผลู้ รย ทนได้ึิดใิลึราะหณอทมากสร้ากสรรึณ รใมถึก การเกมือปฏิบตั ิจริ ก แเะฝึ กฝน
ยักษะวห้ลกิดึใามาานาญ อยกยั้กึรู ผสู้ อนทักได้นาสถานการณณโเกปั จจุบนั ยย่มยึใามสเับซับซ้อน
มาวห้ผลู ้ รย ทนได้ศึกษา โดทาม ใ ทกันหาแนใยากป้ อกกันแเะแก้ไขปั ญหายย่ ลกิดขึ้ น ซึ่ กบากึรั้ก ลป็ น
สถานการณณหรื อลหตุการณณยย่ผลู้ รย ทนลอกได้ลึทประสบพบลจอมาลป็ นการสม ในตัใ แเะบากกิจกรรมก็
วห้ผลู้ รย ทนลเือกแนใยากการลรย ทนรู้ ตามึใามสนวจลนื่ อกจากึใามึิ ด ขอกึนทุึ หเักสมัทวหมม
ึม อนข้ากมย ึ ใามลป็ นปั จ ลจกบุ ึ ึเสู ก ดักนั้น การยย่ ผสู้ อน น าอกึณึ ใามรู้ แบบลกม ามาวห้ อาจไมม
สอดึเ้อกกับึใามึิ ด ึใามลข้าวจ ขอกึนทุึปั จจุบนั อยกยั้ก ลป็ นการสม กลสริ มวห้ผลู้ รย ทนได้มยสมใน
รม ใมวนการลรย ทนการสอนโดทตรก นอกจากนย้ การลรย ทนการสอน จะลน้นวห้ผลู้ รย ทนได้ใิพากษณใิจารณณ
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อทูตม เอดลใเา ลป็ นการสร้ากอกึณึใามรู้วนระทะทาใ ซึ่ก การจัดการลรย ทนรู้ใิาาสักึมศึกษายย่สมกลสริ ม
ยักษะายใิตวนสักึมหเักสมัทวหมมขอกนักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร
2. ผเการใิลึราะหณ ระดับยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม จากการลก็บรใบรใมข้อมูเจาก
แบบใัดลาิกสถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม ผูใ้ ิจทั ได้นามาใิลึราะหณขอ้ มูเแเะ
แปเผเ ดักตารากตมอไปนย้
ตารางที่ 3 ึม าลฉเย่ทแเะสม ใ นลบย่ ทกลบนมาตรฐาน ขอกระดับยัก ษะาย ใิต หเักสักึมสมัทวหมมข อก
นักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก
รายการประเมิน
.1ึใามึิดใิลึราะหณใิจารณณ
.0ึใามึิดสร้ากสรรึณ
.3ึใามตระหนักรู้วนตน
..ึใามลห็นวจผูอ้ ื่น
.0ึใามภูมิวจวนตนลอก
.4ึใามรับผิดาอบตมอสักึม
..การสื่อสารอทมากมยประสิยธิภาพ
.8การสร้ากสัมพันธภาพ
.9การตัดสินวจ
.12การแก้ไขปัญหา
.11การจัดการกับอารมณณ
.10การจัดการกับึใามลึรย ทด
รวม

ค่าเฉลีย่
4.39
4.48
4.66
4.47
4.70
4.57
4.28
4.32
4.42
4.42
4.31
4.44
4.46

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.75
0.80
0.55
0.70
0.55
0.62
0.82
0.84
0.73
0.71
0.79
0.73
0.72

ระดับ
ทักษะชีวติ
ดย
ดย
ดยมาก
ดย
ดยมาก
ดยมาก
ดย
ดย
ดย
ดย
ดย
ดย
ดย

จากตารากยย่ 1 พบใมา ผเการใิลึราะหณ ระดับยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมมขอกนักลรย ทน
โรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก โดทรใมอทูวม นระดับ ดย มยึมาลฉเย่ทลยมากับ
4.46 แเะลมื่อพิจ ารณาราทเะลอยทดวนแตมเะข้อพบใมา ยักษะยย่ มยึม าลฉเย่ทสูกสุ ด ึือ ึใามภูมิวจวน
ตนลอกมยึมาลฉเย่ท 4.70 ตม อมาึือ ึใามตระหนัก รู้วนตน มยึมาลฉเย่ท 4.66 แเะ ึใามรับผิดาอบตม อ
สักึม มยึมาลฉเย่ท 4.57 ตามเาดับ
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อภิปรายผล
1. การจัด การลรย ทนรู้ ใิาาสักึมศึก ษายย่ สม กลสริ มยัก ษะาย ใิ ต วนสักึมหเักสมัทวหมมข อก
นักลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใร สามารถกมอวห้ลกิดประโทานณ วนด้านการจัดการ
ลรย ทนการสอนโดทอาศัทมุมกลน้นยักษะายใิต ลพื่อพัฒนาศักทภาพขอกผูล้ รย ทนตามยย่หเักสูตรได้กาหนด
ไใ้ สักลกตได้จากการจัดกิ จกรรมการลรย ทนรู้ โดทขั้นนาลข้าสูมบยลรย ทนผูส้ อนจะลร้าึใามสนวจขอก
ผูล้ รย ทน โดทวา้กิจกรรมยย่ ลกย่ ทใข้อกกับลนื้ อหา แเะลปิ ดโอกาสวห้ผลู้ รย ทนลเือกลนื้ อหายย่ตนลอกสนวจ
ลป็ นการสร้ากึใามลาื่อมัน่ วห้ลกิดขึ้น ลพื่อวห้ผลู้ รย ทนมยมุมมอกยย่ดยตมอบยลรย ทน แเะมอกลห็นประโทานณ
ยย่ได้รับ อยกยั้กผูส้ อนมุมกลน้นการสร้ากปฏิสมั พันธณยย่ดยระหใมากผูส้ อนแเะผูล้ รย ทน ยย่จะยาวห้ผลู้ รย ทนกเ้า
มยสมในรม ใมตมอกิจกรรมยย่จดั ขึ้น รใมถึกกเ้ายย่จะใิพากษณใิจารณณ แสดกึใามึิดลห็นตมอลรื่ อกราใตม ากๆ
ตมอมา ขั้นกิจกรรม ผูส้ อนจะกาหนดสถานการณณ ลหตุการณณ หรื อลนื้ อหา ยย่สอดึเ้อกแเะวกเ้ลึย ทก
กับสภาพสักึมโเกวนปั จจุบนั มากยย่สุด ลนื่ อกจาก สักึมโเกปั จจุ บนั เ้ในมยก ารลปเย่ทนแปเกอทูม
ตเอดลใเา ดักนั้น วนการจัด กิ จ กรรมการลรย ทนรู้ โดทลฉพาะราทใิา าสัก ึมศึก ษา ศาสนาแเะ
ใัฒนธรรม ต้อกอาศัทข้อมูเยย่มยึใามยันสมัทแเะยันลหตุ การณณอ ทูมตเอดลใเา ผูล้ รย ทนจะได้ลปรย ทบ
ลยย ท บแนใึิ ด หรื อ อกึณ ึ ใามรู ้ ตั้กแตม อ ดย ต จนถึก ปั จ จุ บัน ใมา มยึ ใามแตกตม ากกัน อทมากไรแเะมย
แนใโน้ม ใม าจะลปเย่ ท นแปเกอทมา กไรวนอนาึต ยย่ สาึัญ ึื อ ขั้น สอน ผูส้ อนจะมุม กลน้น วห้ล กิ ด
บรรทากาศการลรย ทนแบบใิพากษณใิจารณณ ลกิ ดการโต้ลถยทก หรื อ การแเกลปเย่ทนึใามึิ ด ลห็ น ยั้ก
ระหใมากผูส้ อนกับผูล้ รย ทน แเะผูล้ รย ทนกับผูล้ รย ทนลอก โดททุึสักึมหเักสมัทวหมมน้ นั มนุ ษทณมยึใามลป็ น
ปัจลจกานมากขึ้น ยาวห้ึใามึิดลห็นตมอสิ่กวดสิ่ กหนึ่ก มยมากมาท แเะไมมสามารถกาหนดได้ใมา ึใาม
ึิด ลห็ น แบบวด ถูก ต้อกแเะลหมาะสมมากกใมากัน ลพราะตม ากฝม าทตมากมยอกึณึ ใามรู้ยย่แตกตม ากกัน
ดักนั้น มนุ ษ ทณจึ กจาลป็ นจะต้อกมยยกั ษะการทอมรั บฟั กึใามึิด ลห็ นขอกผูอ้ ื่น ลพื่อหเยก ลเย่ทกึใาม
ขัดแท้กยย่ อาจจะลกิ ดขึ้นได้ สม ในวน ขั้นสรุ ป ผูส้ อนจะพทาทามวห้ผลู้ รย ทน สามารถสรุ ปอกึณึใามรู้
แบบรใบทอด ตมอสิ่กยย่ได้ลรย ทนรู ้ลอก แเะจะลน้นวห้อกึณึใามรู้ยย่ได้รับลป็ นอกึณึใามรู้วนระทะทาใ อยก
ยั้กทักสามารถนาไปตมอทอด หรื อปรับวา้กบั สถานการณณอื่นๆซึ่กมยึใามสอดึเ้อกกับ พรรณย า.ลจน
จิต )2538( กเมาใใมา การมยปฏิสมั พันธณระหใมากึรู แเะนักลรย ทน ลป็ นการมยปฏิสัมพันธณระหใมากบุึึเ
หมาทถึก ึใามสัมพันธณยากสักึมระหใมากบุึึเ 2 ึน หรื อ 2 ฝม าท โดทตมากฝม าทตมากมยอิยธิพเซึ่กกัน
แเะกัน การมยปฏิสมั พันธณยย่สาึัญยย่สุดวนาั้นลรย ทนึือ การมยปฏิสมั พันธณระหใมากึรู แเะนักลรย ทน ซึ่กมย
ผเตมอการลรย ทนรู ้ แเะสอดึเ้อกกับกเทุยธณขอกสานักกานลขตพื้นยย่การศึกษาประถมศึกษาบึกกาฬ
)2556( ใมาวห้ขทาทโอกาสยากการศึกษาวห้ยใ่ั ถึกึรอบึเุมผูล้ รย ทนวห้ได้รับโอกาสวนการพัฒนาลต็ม
ตามศักทภาพ มยการจัดกิจกรรมพัฒนายักษะายใิตลพื่อสร้ากภูมิึุม้ กันปั ญหาสักึมวห้กบั ผูล้ รย ทน แเะ
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นโทบาทนักลรย ทนึุณภาพ วห้ผลู้ รย ทนมยสุขภาพดย มยยกั ษะายใิต สามารถปรับตัใแเะวา้ายใิตอทูมวนสักึม
ได้อทมากมยึใามสุข
2. การศึ ก ษาระดับ ยัก ษะาย ใิต หเัก สักึมสมัท วหมม ข อกนัก ลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิ ต
มหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก พบใมา นักลรย ทนมยึมาลฉเย่ทโดทรใมอทูมวนระดับดย ลยมากับ 4.46
แสดกวห้ลห็นใมา ผูล้ รย ทน มยยกั ษะายใิตยย่สามารถนาไปปรับวา้ได้วนทุึสักึมหเักสมัทวหมมวนระดับดย
ลป็ น ลพราะใมา วนทุึปัจจุบนั ลยึโนโเทยได้ลข้ามามยสมในรม ใมวนการดาลนิ นายใิตขอกมนุ ษทณอทมากมาก
โดทลฉพาะข้อมูเ ขมาใสาร ยย่สามารถแพรม กระจาทได้อทมากรใดลร็ ใ ดักนั้น สถานการณณตมากๆยย่ลกิดขึ้น
บนโเก มนุ ษ ทณสามารถรั บ รู้ได้ โดทอาศัทลึรื่ อกมือวนการอานใทึใามสะดใก ซึ่ กนัก ลรย ทนขอก
โรกลรย ทนมัธทมสาธิตมหาใิยทาเัทนลรศใรสม ในวหญม มยยกั ษะวนการสื บึ้นข้อมูเ แเะการแสใกหา
ึใามรู้วหมมๆ วนระดับสูก ยาวห้ การใัดระดับยัก ษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม โดทวา้แบบใัดลาิ ก
สถานการณณ นั้น ผูล้ รย ท น อาจจะมย ยัก ษะายใิต วนระดับหนึ่ กซึ่ กสามารถตย ึ ใามได้ใมา แบบใัด ลาิ ก
สถานการณณยย่ผใู ้ ิจทั ได้สร้ากขึ้นนั้น ามใทสมกลสริ มแเะทกระดับยักษะายใิตขอกนักลรย ทนวห้สูกขึ้นซึ่ กมย
ึใามสอดึเ้อกกานใิจทั ขอก นิ ธิมา หกสณขา )2549( ได้พฒั นาแบบประลมิน ยักษะาย ใิต ระดับาั้น
ประถมศึกษาปย ยย่ 6 แสดกวห้ลห็ นใมา ข้อึ าถามยย่ผใู้ ิจทั ได้สร้ากขึ้ น สามารถแสดกยัก ษะาย ใิต ขอก
นักลรย ทนได้ ลมื่อนาไปใัดยักษะายใิตขอกนักลรย ทนระดับาั้นประถมศึกษาปย ยย่ 6 จึกสามารถอ้ากอิกได้ใมา
ึาตอบยย่นกั ลรย ทนลเือกตอบวนแตมเะข้อนั้นจะสามารถแสดกยักษะายใิต ยย่ลขามยวนสถานการณณน้ นั ๆ
แเะผูย้ ดสอบยย่มยยกั ษะายใิตสูก มยแนใโน้มจะตอบึาถามข้อนั้นได้วนระดับสูก วนขณะยย่นักลรย ทนยย่
มยยัก ษะาย ใิต ตต่า ก็มยแนใโน้มจะตอบึาถามข้อนั้น ได้วนระดับยย่ ต่ า จึ กกเมาใได้ใมา แบบใัด ลาิ ก
สถานการณณยย่สมกลสริ มยักษะายใิตหเักสักึมสมัทวหมม ยย่ผใู้ ิจทั ได้สร้ากขึ้น สามารถนาไปวา้วนการ
ใิจทั ตมอไปได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อลสนอแนะยัใ่ ไป
1. ึใบึุมาั้นลรย ทนวห้อทูมวนกฏระลบยทบ ลนื่ อกจาก การลปิ ดโอกาสวห้ผลู้ รย ทนได้แสดกึใาม
ึิดลห็น หรื อมยการโต้ลถยทกกัน มักสมกผเวห้ลกิดึใามขัดแท้กตามมาภาทหเัก
2. ผูส้ อนไมมึใรทึดลหตุผเตนลอกลป็ นหเัก หรื อ มยอึติ ตมอแนใึิดยย่ตรกกันข้ามกับตนลอก
แเะึใรตระหนักถึกึใามถูกต้อก ลหมาะสม ขอกการจัดการลรย ทนรู้
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ข้อลสนอแนะวนการยาใิจทั ึรั้กตมอไป
1. มยการลปรย ทบลยยทบึใามแตกตมากระหใมาก ทุึสมัทวหมม กับ ทุึหเักสมัทวหมม วห้าดั ลจนมาก
ทิก่ ขึ้น โดทอธิบาทลป็ นรู ปภาพ หรื อ แนใึิด ลพื่อวห้ผลู้ รย ทนสามารถแบมกแทกแนใึใามึิดได้ถกู ต้อก
2. การสร้ากแบบใัด ลาิ กสถานการณณ ึใรกาหนดสถานการณณ วห้สอดึเ้อกกับสักึมทุึ
ปัจจุบนั แเะ ผูล้ รย ทนมยแนใโน้มใมาจะลผาิญกับสถานการณณน้ นั ๆวนอนาึต
สรุปผลการวิจยั
1. การพัฒนาแผนจัดการลรย ทนรู้ใิาาสักึมศึกษา ยย่สมกลสริ มยักษะายใิตวนสักึมหเักสมัทวหมม
ลป็ นกระบในการลรย ทนการสอนยย่ได้สมกลสริ มแเะพัฒนายักษะายใิตขอกผูล้ รย ทนวห้สอดึเ้อกกับทุึ
สักึมหเักสมัทวหมม ซึ่กแตกตมากจากรู ปแบบขอกการจัดการลรย ทนการสอนยย่ลึทผมานมา ลป็ นการสร้าก
บรรทากาศวนาั้นลรย ทนยย่ามใทวห้ผลู ้ รย ทนมยึใามรู้ ึใามตระหนัก แเะการปฏิบตั ิ ยย่ดยข้ ึน สม กลสริ มการ
แก้ปัญหา การยากานรม ใมกัน โดทอาศัทสถานการณณ ขอกโเกทุึ ปั จ จุ บนั ยย่มยึใามซับซ้อน แเะ
ลปเย่ทนแปเกอทูตม เอดลใเา โดทผูส้ อนได้นาสถานการณณหรื อลหตุการณณยย่อิกจากึใามจริ ก อยกยั้กทัก
ลปิ ดโอกาสวห้ผลู ้ รย ทนได้ศึกษาข้อมูเลนื้อหายย่ตนลอกสนวจกเาทลป็ นการลรย ทนการสอนยย่มุมกลน้นไปยย่
การใิพากษณใิจารณณ ยย่จะยาวห้ผลู้ รย ทนลกิดลป็ นอกึณึใามรู้วนระทะทาใ ยย่สาึัญ ลป็ นการสม กลสริ มแเะ
พัฒนาวห้ผลู้ รย ทนกเาทลป็ นพเลมือกยย่มยึุณภาพขอกโเก
2. การศึ ก ษาระดับ ยัก ษะาย ใิต หเัก สักึมสมัท วหมม ข อกนัก ลรย ทนโรกลรย ทนมัธทมสาธิ ต
มหาใิยทาเัทนลรศใร จักหใัดพิษณุโเก พบใมา นักลรย ทนมยึมาลฉเย่ทโดทรใมอทูมวนระดับดย ลยมากับ 4.46
แสดกวห้ลห็นใมา ผูล้ รย ทน มยยกั ษะายใิตยย่สามารถนาไปปรับวา้ได้วนทุึสักึมหเักสมัทวหมมวนระดับดย
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ (0001) .หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช .2551กรุ งเทพฯ
: โรงพิมพ์ครุ สภาลาดพร้าว.
กีรติ บุญเจือ. )2545(. ปรัชญาหลังนวยุค. กรุ งเทพฯ:ดวงกมล.
ดวงพร โสภา .(00.3) .ทักษะชีวติ ในการป้องกันยาเสพติด. เพชรบุรี: องค์การบริ หารส่วนตาบลยาง
หย่อง.
นิธิมา หงษ์ขา .(00.9) .การพัฒนาแบบประเมินวัดทักษะชีวติ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ .สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสงขลา 6
ปริ ญญานิพนธ์ กศ สงขลา.ม.: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พรรณี ชเจนจิต.. กรุ งเทพฯ .จิตวิทยาการเรี ยนการสอน .(0038): วรวุฒิการพิมพ์ .
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ .(0004) .แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี งบประมาณ
พสานักงานเขต :บึงกาฬ .2556 .ศ.พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ตัวอย่างการสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ที่ส่งเสริ มทักษะชีวิตหลังสังคมสมัยใหม่
1. ด้ านความรู้
ทักษะความคิดวิเคราะห์ วจิ ารณ์ (Critical Thinking)
นิ ยามคุ ณลักษณะ : จาแนกแยกแยะข้อมูลสิ่ งต่างๆได้ ใช้หลัก เหตุผลในการพิจารณา
ข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือกและคาตอบที่สมเหตุสมผล คิดละเอียดลึกซึ้งรอบคอบ คิดอย่างมีระบบ
ขั้นตอน
สถานการณ์ที่ 1 ตัวบ่ งชี้ : จาแนกแยกแยะข้อมูลสิ่งต่างๆ
นักเรี ยนได้อยู่หอพักประจาของโรงเรี ยน โดยอยู่ร่ว มกันกับเพื่อนๆอีก คน ปรากฏว่า 3
ภายในห้องพัก ขณะนั้น มีขยะเกลื่อนกลาดอยู่เต็มพื้น ส่ งผลให้เกิดมลพิษทางกลิ่น จนกลายเป็ น
หอพัก นักเรี ยนจะมีวิธีการปั ญหาสาหรับการอยูอ่ าศัย อีกทั้ง พรุ่ งนี้จะมีการตรวจความสะอาดของ
จัดการอย่างไร
.1นาขยะไปทิ้ง และทาความสะอาดพื้นที่อื่นๆภายในห้องเพิม่ เติม 0) คะแนน (
.0นาขยะไปทิ้งทันที เพราะ กลัวการถูกลงโทษจากคุณครู หรื อผูจ้ ดั การหอพัก 1) คะแนน(
.3 นาขยะไปฝากทิ้งให้กบั เพื่อนร่ วมห้อง แลกกับการลอกให้เพื่อนลอกการบ้าน 0) คะแนน(
.. นาขยะไปทิ้ง และหมัน่ ดูแลความสะอาดเรี ยบร้อย ตามกฎระเบียบของหอพัก .) คะแนน(
.0นาขยะของตนเองและของเพื่อนๆไปทิ้งทั้งหมด ตามคายกย่องชมเชยของเพื่อนๆ 3) คะแนน (
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สถานการณ์ที่ 2 ตัวบ่ งชี้ : แสวงหาทางเลือกและคาตอบที่สมเหตุสมผล
วันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรี ยนมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แห่งหนึ่งของประเทศ
ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ รวมถึงสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และในขณะนั้นเอง
นักเรี ยนแอบไปสังเกตเห็น เด็กผูช้ ายคนหนึ่ งกาลังจะใช้กอ้ นหิ น ปาใส่ นกตัวหนึ่ ง นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
.1เข้าไปห้ามทันที และขู่ว่าจะฟ้ องเจ้าหน้าที่อุทยาน 1) คะแนน (
.0 เข้าไปหา และมอบขนมให้ เพื่อเป็ นการเบี่ยงเบนความสนใจ 0) คะแนน (
.3เข้าไปอธิบาย เกี่ยวกับความสาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0) คะแนน (
.. เข้าไปตักเตือน โดยให้เหตุผล ถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของอุทยาน .) คะแนน(
0. เข้าไปพูดคุย และพยายามยกย่องชื่นชม เพื่อให้เด็กผูช้ ายหยุดการกระทา 3) คะแนน(
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การพัฒนาระบบฐานความรู้ ด้านนโยบายและแผนพลังงาน
เพื่อสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
The development of energy policy and planning knowledge-based to create
transparency in the Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy
รศ.ดร.อรจรี ย์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง1* ผศ.ดร.พร้ อมภัค บึงบัว2 ดร.วิชิต เทพประสิ ทธิ์3 และ
ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท4
1

รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Email : nonjaree@chula.ac.th
2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Email : prompakk@hotmail.com
3
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Email : wichit.th@gmail.com
4
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email : hprasak@chula.ac.th
* Email : prompakk@hotmail.com
บทคัดย่ อ: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีหน้าที่สาคัญในการให้บริ การความรู ้ดา้ นพลังงาน
แก่ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้นาสารสนเทศด้านพลังงานไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด สานักงานจาเป็ นต้องมีความสามารถบริ การสะดวก รวดเร็ ว ตลอดเวลา ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
ลดช่ องว่างในการดาเนิ นงาน การพัฒ นาระบบฐานความรู ้ ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้าน
พลังงานในรู ปแบบ Web Portal ช่ วยสร้าง แสวงหา รวบรวม จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนความรู ้ ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยกระบวนการจัดการความรู ้และการออกแบบฐานความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ เป็ นกลไกที่ ช่วยให้บุคลากรทุกระดับสามารถรวบรวมสารสนเทศและความรู ้ได้ตามความ
ต้องการ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรธุ รกิจได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
คาสาคัญ: ระบบฐานความรู ้, นโยบายและแผนพลังงาน, ความโปร่ งใส
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. บทนา

การจัด การความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นวิธี ก ารบริ ห ารประเภทหนึ่ ง ที่ จ าเป็ น
สาหรับการบริ หารยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการจัดการกับองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลที่อยูใ่ นองค์กร หรื อ
Tacit Knowledge ซึ่ งเกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ในการทางาน การแก้ปัญหา และตัดสิ นใจ
ในงานจริ งขององค์กร โดยการทาความเข้าใจการจัดการความรู ้แก่ทุกหน่ วยงาน อาศัยการพบปะ
พูดคุยกับผูป้ ฏิบตั ิจริ ง เปิ ดโอกาสให้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กา้ วทันยุคแห่งการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ดึง
คุณค่าภายในตัวคนออกมาสร้างประโยชน์ให้องค์กรอย่างเป็ นระบบ (กุญชรี ค้าขาย, 2553; พรรณี
สวนเพลง, 2552)
ระบบฐานความรู ้ เป็ นระบบที่ ช่วยสนับสนุ นบุ คลากรที่ ทางานด้านการสร้างความรู ้ เพื่ อ
พัฒ นาการคิ ด ค้น สร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ บริ ก ารใหม่ ความรู ้ ใ หม่ เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
หน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานต้อ งน าเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาสนับ สนุ น ให้ ก ารพัฒ นาเกิ ด ขึ้ น ได้
โดยสะดวก สามารถแข่งขันได้ท้ งั ในด้านเวลา คุณภาพ และราคา ระบบต้องอาศัยแบบจาลองที่สร้าง
ขึ้น ตลอดจนการทดลองการผลิตหรื อดาเนินการก่อนที่จะนาเข้ามาดาเนินการจริ งในธุ รกิจ (สมชาย
นาประเสริ ฐชัย, 2558) โดยมี ปั จจัย ส าคัญ ได้แก่ 1) ความพร้ อมของความรู ้ (Available) สามารถ
เรี ยกใช้หรื อค้น หาเพื่อใช้ประโยชน์จากความรู ้ได้ง่ายยิ่งขึ้น (สายสุ นีย ์ กลิ่ นหอม, 2554) 2) ความ
ถู กต้องของการเรี ยกค้น (Accurate in Retrieval) ใช้ค าส าคัญ ในการค้นหาโดยส่ วนของข้อมูล ทั้ง
เวลาที่ เก็ บ และเรี ย กค้น เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย าและประสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น 3) ความรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพ
(Effective Knowledge) ความมัน่ ใจในคุณภาพของความรู ้ในฐานความรู ้ภายนอก สามารถประเมิน
คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ข้อ มู ล ลงไปเพื่ อ เป็ นค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ กรองความรู ้ ใ นการเรี ย กค้น ต่ อ ไป 4)
ความสามารถเข้าถึงความรู ้ (Accessible Knowledge) โครงสร้างของการจัดการความรู ้น้ นั ต้องให้ผู ้
ต้องการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้เมื่อต้องการ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็ นหน่ วยงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีท้ งั ความรู ้
ความสามารถเฉพาะทางและหลากหลายเกี่ ยวกับงานบริ หารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน
ของประเทศ บุ ค ลากรเหล่ า นั้ น ได้มี ก ารสั่ ง สมความรู ้ แ ละแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการท างานจาก
ประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) หากหน่ วยงานไม่ ส ร้ างระบบการ
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จัดเก็บความรู ้ที่มีค่าเหล่านั้นให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมอาจจะทาให้ความรู ้และประสบการณ์อนั มี
ค่าเหล่านั้นสู ญเสี ยไป ก่อให้เกิดการสู ญหายของความรู ้เมื่อบุคลากรหมดวาระการทางานหรื อมีการ
โยกย้ายงาน แต่หากองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลความรู ้ที่ฝังตัวอยูใ่ นบุคลากรจะทาให้องค์กรสามารถ
รัก ษาองค์ค วามรู ้ ซึ่ ง เป็ นทรัพ ยากรที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของการปฏิ บ ตั ิ ง านให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด
นอกจากนี้ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จาเป็ นต้องใช้สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ กลุ่มผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยให้ได้รับบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว
ตลอดเวลา ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม ลดช่องว่างในการดาเนินงาน จึงจาเป็ นต้องพัฒนาระบบองค์ความรู ้
เพื่อให้กิจกรรมการจัดการความรู ้ ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ช่วยให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถใช้ความรู ้ได้ตรงตามความต้องการ สามารถรวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน องค์ความรู ้ที่
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการความรู ้และความต้องการใช้งานระบบฐานความรู ้ใน
การจัดทาระบบองค์ความรู ้ในการกาหนดนโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
3. เพื่ อ ทดลองใช้ระบบฐานความรู ้ ด้านการจัด ท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ
4. เพื่อนาเสนอระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
3. ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการความรู ้และความต้องการใช้งาน
ระบบฐานความรู ้ในการจัดทาระบบองค์ความรู ้ในการกาหนดนโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จานวน
100 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้าน
พลังงานของประเทศ ได้แก่ ประชาชนที่เข้าใช้ขอ้ มูลของสานักนโยบายและแผนพลังงาน จานวน
125 คน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การความรู้ และความต้ อ งการใช้ งานระบบ
ฐานความรู้ในการจัดทาระบบองค์ ความรู้ ในการกาหนดนโยบายและแผนด้ านพลังงานของประเทศ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ศึก ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ระบบ
ฐานความรู ้ การสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
2. ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการความรู ้และความต้องการใช้งานระบบฐานความรู ้ในการ
จัดทาระบบองค์ความรู ้ในการกาหนดนโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสานักนโยบายและแผน
พลัง งาน กระทรวงพลัง งาน จานวน 100 คน ที่ ผูว้ ิจยั เลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Selection)
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการบริ หารจัดการความรู ้และ
ความต้องการใช้งานระบบฐานความรู ้ฯ
2.3 วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย
2.3.1 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามสภาพการบริ หารจัดการความรู ้และความต้องการใช้
งานระบบฐานความรู ้ฯ
2.3.2 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบคุ ณภาพแบบสอบถามสภาพการบริ หารจัดการความรู ้และ
ความต้อ งการใช้ง านระบบฐานความรู ้ ฯ ของประเทศ โดยตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู ้ จานวน 3 ท่าน
2.3.3 ผูว้ ิจยั ติดต่อขอความร่ วมมือไปยังสานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
2.3.4 ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แล้วนัดวันรับแบบสอบถาม
คืนจากกลุ่มตัวอย่าง และประสานงานรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
2.3.5 ผูว้ จิ ยั คัดเลือกแบบสอบถามที่มีคาตอบสมบูรณ์นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้โดย
การหาค่าความถี่และร้อยละ และใช้การตีความสรุ ปข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 พัฒ นาระบบฐานความรู้ ด้ านการจั ดทานโยบายและแผนด้ านพลังงานของ
ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผูว้ ิจ ัย พัฒ นาระบบฐานความรู ้ ใ นรู ป แบบ Web Portal เพื่ อ สนับ สนุ น การสร้ าง การ
แสวงหาความรู ้ การรวบรวม การจัด เก็ บ และการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีระบบย่อยของระบบฐานความรู ้ 15 ระบบย่อย ดังนี้ ระบบย่อยการจัดการ การเพิ่ม
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และการแก้ไขข้อมูล ระบบย่อยการให้บริ การข้อมูลข่าว-ประกาศ และปฏิทินกิ จกรรม ระบบย่อย
การให้บริ การข้อมูลแนะนานัก KM ดีเด่น ระบบย่อยการรายงานผลสารวจความรู ้ในองค์กร ระบบ
ย่อยการให้บริ การข้อมูลความรู ้ที่มีในระบบ ระบบย่อยการค้นหาข้อมูลความรู ้ที่มีในระบบ ระบบ
ย่อยเกี่ ยวกับข้อมูลความรู ้ (Blog) ระบบย่อยเกี่ ยวกับชุ มชนนักปฏิบตั ิ (CoPs) ระบบย่อยการจัดการ
ข้อมูลสนับสนุนการทางานของสมาชิก ระบบย่อยการลงทะเบียนสมาชิก ระบบย่อยการแก้ไขข้อมูล
ของสมาชิก ระบบย่อยการส่ งรหัสผ่านให้สมาชิก ระบบย่อยการให้บริ การข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ระบบย่อ ยการให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล แนะน าการใช้ง าน ระบบย่อ ยการให้ บ ริ ก ารแบบฟอร์ ม ติ ด ต่ อ สอบถาม
2. ตรวจสอบระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้าน
พลังงานของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการความรู ้ ข องส านัก นโยบายและแผนพลัง งาน
จานวน 20 ท่าน
2.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผน
ด้านพลังงานของประเทศ จานวน 1 ระบบ
2.3 วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย
2.3.1 ผูว้ ิจยั สร้างคู่มือการใช้งานระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผน
ด้านพลังงานของประเทศ
2.3.2 ผูว้ ิจยั กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ก่ ึงโครงสร้างสาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Semistructure Interview) เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานความรู ้ฯ
2.3.3 ผูว้ ิ จยั ตรวจสอบประเด็น การสั ม ภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างจากผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา จานวน 3 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาข้อคาถาม และนา
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งประเด็นการสัมภาษณ์
2.3.4 ผูว้ ิจยั ติ ดต่อขอสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ กาหนด ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้ของสานักนโยบายและแผนพลังงาน จานวน 20 ท่าน
2.3.5 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยการตีความสรุ ป
ข้อมูล และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งระบบและคู่มือการใช้งานระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทา
นโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนนาไปใช้จริ ง
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ ระบบฐานความรู้ ด้านการจัดทานโยบายและแผนด้ านพลังงานของ
ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้าน
พลังงานของประเทศ ได้แก่ ประชาชนที่เข้าใช้ขอ้ มูลของสานักนโยบายและแผนพลังงาน จานวน
125 คน จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตจากสานักนโยบายและแผน
พลังงาน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้าน
พลังงานของประเทศ จานวน 1 ระบบ
3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อขออนุ ญาตระบบฐานความรู ้ด้านการจัดทานโยบายและแผนด้าน
พลังงานของประเทศ
3.2 ผูว้ ิจยั ติ ดต่อประสานงาน เตรี ยมความพร้ อมด้านสถานที่ อุป กรณ์ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ รวมถึงนัดหมายเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ผูว้ ิจยั ติ ดตั้งระบบฐานความรู ้ ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศผ่านระบบแม่ข่ายของสานักนโยบายและแผนพลังงาน และเปิ ดระบบให้สามารถใช้งานได้
เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
3.4 กลุ่ มตัวอย่างใช้งานระบบระบบฐานความรู ้ ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้าน
พลังงานของประเทศผ่านระบบแม่ข่ายของสานักนโยบายและแผนพลังงาน
3.5 กลุ่ ม ตัวอย่างประเมิ น ความพึ งพอใจการใช้งานระบบระบบฐานความรู ้ ด้านการ
จัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
3.6 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบระบบฐานความรู ้ดา้ นการ
จัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
3.7 ผูว้ ิจยั นาผลที่ ได้จากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุ งระบบและคู่มือระบบ
ฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศในการใช้คู่มือมาปรับปรุ งคู่มือ
ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
3.8 ผูว้ จิ ยั จัดทารายงานสรุ ปผลการพัฒนาระบบระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบาย
และแผนด้านพลังงานของประเทศ
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5. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการบริ หารจัดการความรู้ และความต้ องการใช้ งานระบบฐานความรู้ ในการจัดทา
ระบบองค์ ความรู้ในการกาหนดนโยบายและแผนด้ านพลังงานของประเทศ
บุคลากรสานักนโยบายและแผนพลังงานมีความต้องการในองค์ประกอบ กิ จกรรม และ
ขั้นตอนในการจัดการความรู ้ทุกด้านในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการในด้านการเรี ยนรู ้มาก
ที่ สุ ด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.43 รองลงมาได้แก่ ด้านการวัดผล ด้านการเตรี ย มการและปรับ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรม ด้า นระบบให้ ข วัญ ก าลัง ใจ ด้า นกระบวนการและเครื่ อ งมื อ และด้า นการสื่ อ สาร
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเตรี ยมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บุคลากรสานัก
นโยบายและแผนพลังงานมี ความต้องการจัดท า Website : Knowledge Base Center บนเครื อข่าย
อิ น ทราเน็ ต เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ม ากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.55 รองลงมาได้แ ก่ จัด ตั้ง
Knowledge Center เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และแต่งตั้งผูบ้ ริ หารและคณะทางานด้านการจัดการความรู ้ระดับกรมและระดับหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 2.49, 2.43 และ 2.29 ตามล าดับ ในด้า นการสื่ อ สารพบว่า มี ค วามต้อ งการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื อข่ายและสื่ อสิ่ งพิมพ์ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 และ 2.19
ตามลาดับ
ด้านกระบวนการและเครื่ องมือ พบว่า บุคลากรสานักนโยบายและแผนพลังงานมีความ
ต้องการแสวงหาความรู ้ จากการปฏิบตั ิงานจริ งมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 รองลงมา 3 อันดับ
แรก ได้แก่ แสวงหาความรู ้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม/ทีม ถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยการสอนงาน
(Coaching) และแสวงหาความรู ้ จ ากระบบสารสนเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.53, 2.53 และ 2.48
ตามลาดับ ส่ วนด้านการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความต้องการให้มีมาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บุคลากร
ได้มีการศึ กษาเรี ยนรู ้ งานต่างๆ มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.56 รองลงมา 3 อันดับ แรกได้แก่ ส่ ง
บุคลากรไปรับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานในงานด้านต่างๆ และกาหนดพี่
เลี้ ย งในการถ่ า ยทอดความรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.49, 2.47 และ 2.46
ตามลาดับ
นอกจากนี้ ด้านการวัดผล พบว่า บุคลากรสานักนโยบายและแผนพลังงานต้องการได้รับ
การพัฒ นาความรู ้ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.53 รองลงมาได้แก่ หน่ วยงานจัดท าหรื อเผยแพร่
ความรู ้ ผา่ นระบบเครื อข่ายอินทราเน็ต มีหลักสู ตรในการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
และหน่ วยงานสามารถดาเนิ นการตามขั้นตอนการจัดการความรู ้ภายในองค์กรได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.42, 2.39 และ 2.37 ตามลาดับ และด้านระบบให้ขวัญกาลังใจ รางวัล และการจูงใจ พบว่า ให้มีการ
คัดเลื อกบุคลากรต้นแบบที่ได้รับการยอมรับภายในหน่ วยงาน และมีการคัดเลือกและให้รางวัลแก่
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บุคลากรที่มีการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการดีเด่นประจาปี ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38
และ 2.36 ตามลาดับ
เครื่ องมื อ ในการจัด ท าระบบองค์ค วามรู ้ ใ นการก าหนดนโยบายและแผนด้า นพลัง งาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ได้ แต่จาเป็ นต้องมีการกระตุน้ ให้ใช้งาน
อยู่เสมอ ระบบสามารถโต้ต อบกับ ผูใ้ ช้ง านได้ต ลอดเวลา มี สื่ อ หรื อ วิธี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
เจ้าหน้าที่สนใจติดตามข่าวสาร เน้นการสื่ อสารกันระหว่างหน่วยงาน และอาจนาสื่ อสังคมออนไลน์
ที่กาลังได้รับความนิยมมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการสื่ อสารระหว่างกัน
2. ระบบฐานความรู้ด้านการจัดทานโยบายและแผนด้ านพลังงานของประเทศ
ระบบฐานความรู ้ดา้ นการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศมีผเู ้ กี่ยวข้องใน
ระบบ 3 ประเภท ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบ (Administrator) บุคลากรภายในหน่วยงาน (User) และผูม้ ีส่วน
ได้ส่ วนเสี ย ภายนอกหน่ วยงาน (Guest) โดยบุ ค คลภายนอกหน่ วยงานจะเป็ นผูเ้ ข้าใช้งานระบบ
บุคลากรภายในหน่วยงานจะเป็ นผูเ้ ข้าใช้งานระบบ และมีสิทธิ์ ในการดูแลจัดการข้อมูลที่ตนเองเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ส่ วนผูด้ ูแลระบบจะเป็ นผูด้ ูแลจัดการระบบทั้งหมด ประกอบด้วย
1. การพัฒนาระบบโดยรวม การทางานของระบบอินทราเน็ตจะมีการติดต่อกันระหว่าง
ไคลเอนต์ (Client) และเซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server) โดยการท างานหลัก ส่ ว นใหญ่ จ ะท างานอยู่ท างฝั่ ง
เซิร์ฟเวอร์ หลักการทางานจะยึดตามหลักภาษาของพีเอชพี
2. การพัฒนาระบบย่อย การพัฒนาในส่ วนนี้ จะแบ่ งออกเป็ นส่ วนๆ ตามระบบย่อยของ
ระบบ KM Portal 15 ระบบย่อย การพัฒนาส่ วนเชื่ อมประสานผูใ้ ช้ในแต่ละหน้าจอของระบบจะมี
รู ปแบบการทางานลักษณะเดี ยวกัน โดยโครงสร้างของหน้าจอ จะแบ่งเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ 1) ส่ วน
แรกของหน้าจอ แสดงชื่อระบบ และข้อมูล สมาชิกเมื่อล็อกอินแล้ว 2) ส่ วนแสดงเมนูของระบบ 3)
ส่ วนแสดงรายละเอียดของข้อมูล/แบบฟอร์ มต่างๆ 4) ส่ วนท้ายของหน้าจอ แสดงเมนู เพิ่มเติม และ
คาประกาศสิ ทธิ์ และ 5) ส่ วนแสดงเมนูในการบริ หารจัดการ หรื อคาอธิบายเพิ่มเติม
3. องค์ประกอบหลักของระบบฐานความรู ้ด้านการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงาน
ของประเทศ ระบบจัดการความรู ้ เป็ นองค์ประกอบที่เอื้อให้ผดู ้ ูแลระบบสามารถ 1) แสวงหาความรู ้
โดยนาเสนอความรู ้ หัวข้อหลัก รายงาน หน่ วยงาน จากการสารวจความรู ้และค่าสถิ ติที่จาเป็ นต่อ
การเรี ยนรู ้ 2) เลือกความรู ้ โดยกาหนดการแสดงผลหน้าแรก เลือกแสดงผลความรู ้ที่น่าสนใจ และ
ให้คะแนนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ และ 3) เก็บความรู ้ โดยกาหนดการแสดงผล Blog หรื อบทความที่มี
ผูอ้ ่านสู งสุ ด มีคะแนนมากที่สุด เพื่อเชิญชวนให้ผใู ้ ช้ระบบได้รับความรู ้เพิ่มมากขึ้นระบบเอื้อให้ผใู ้ ช้
ระบบสามารถจัดเก็บข้อความ เอกสาร รู ปภาพ และสถิติ ที่จาเป็ นต่อการทางานและแสดงความรู ้แก่
เพื่อนร่ วมงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยสามารถกาหนดคาสาคัญ (tag) แสดงความคิดเห็น ให้คะแนน
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ความรู ้ และนาเสนอแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้น้ นั ๆ บนพื้นฐานของการมีปฏิบตั ิสัมพันธ์กบั
เครื อข่ายและสามารถแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ได้ทนั ที เพื่อให้ผูใ้ ช้ระบบเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย
3.1 News & Event เป็ นหน่วยที่ใช้แจ้งข่าวและกิจกรรมสาคัญๆ ในระบบจัดการความรู ้
สามารถน าเสนอข่ า วและกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของชุ ม ชนนั ก ปฏิ บ ัติ ห รื อ
คณะกรรมการจัดการความรู ้ของหน่วยงานให้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจทราบ
3.2 Blog เป็ นหน่ วยที่ ผูใ้ ช้งานจัดเก็บ และเผยแพร่ ความรู ้ ส่ วนบุ ค คล สามารถบัน ทึ ก
เรื่ อ งราวและประสบการณ์ ส่ ว นตัว ได้ต ลอดเวลา สามารถเก็ บ แสดงผล ดาวน์ โ หลด ไฟล์
ภาพประกอบ ข้อความ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นแสดงความคิดเห็น ติดต่อกับผูเ้ ขียนและเครื อข่าย
ที่เกี่ยวข้อง และให้คะแนนความรู ้ในแต่ละเรื่ องได้
3.3 E-Learning เป็ นหน่วยจัดเก็บสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสี ยง
วีดิทศั น์ และสื่ อประสมต่างๆ ที่ช่วยอธิ บายเนื้ อหาหรื อข้อมูลความรู ้ที่ผ่านการยืนยัน และต้องการ
เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นได้เรี ยนรู ้
3.4 CoPs เป็ นหน่ ว ยที่ ก ลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ง านจัด เก็ บ และเผยแพร่ ค วามรู ้ ที่ เป็ นมติ ข องกลุ่ ม
หลังจากการแสวงหาความรู ้ สร้ างความรู ้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ โดยนามาจัดเก็บ ไว้ในรู ป แบบของ
ข้อความ ภาพ เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามที่กลุ่มได้กาหนดร่ วมกัน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นแสดง
ความคิดเห็น ติดต่อกับผูเ้ ขียนและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง และให้คะแนนความรู ้ในแต่ละเรื่ องได้
3.5 Best Practice เป็ นหน่วยที่ผใู ้ ช้งานหรื อกลุ่มผูใ้ ช้งานบันทึกประสบการณ์ที่เป็ นแนว
ปฏิ บ ั ติ ที่ ดี ที่ เป็ นเลิ ศ ในการปฏิ บ ัติ ง าน นอกเหนื อ จากความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ใ นเอกสารหรื อต ารา
ประสบการณ์ ที่ดีและประสบการณ์ ที่ล้มเหลวของบุคคลในการปฏิบตั ิงาน สามารถเก็บ แสดงผล
ดาวน์โหลด ไฟล์ ภาพประกอบ ข้อความ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูอ้ ื่นแสดงความคิดเห็น ติดต่อกับ
ผูเ้ ขียนและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง และให้คะแนนความรู ้ในแต่ละเรื่ องได้
3.6 Yellow Pages เป็ นหน่ ว ยที่ จดั เก็ บ และแสดงท าเนี ย บผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์ก ร โดยระบุ ชื่ อ ที่ อยู่ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะตัว หมายเลขโทรศัพ ท์ ฯลฯ ที่ ช่ วยให้
บุ ค ลากรในองค์ก รที่ พ บปั ญ หาในการท างานสามารถสื บ ค้น และติ ด ต่ อ ไปยัง ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
แก้ปัญหาในการทางานได้อย่างรวดเร็ ว
3. ผลการทดลองใช้ ระบบฐานความรู้ ด้านการจัดทานโยบายและแผนด้ านพลังงานของ
ประเทศ
จากการศึกษาผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบพบว่า ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูใ้ ช้งานระบบมี ความพึง
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พอใจต่อการจัดรู ปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา 3
อันดับแรก ได้แก่ การออกแบบเป็ นเอกภาพ เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ
และความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92, 3.83 และ 3.75 ตามลาดับ
6. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. หน่ ว ยงานราชการควรมี ก ารก าหนดนโยบายด้ า นการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุ นการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศด้วยการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของหน่ วยงาน เพื่อให้สามารถกาหนดนโยบายและ
แผนด้านพลังงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็ นช่องทางเผยแพร่ ความรู ้ที่สาคัญของสานักนโยบายและ
แผนพลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรงกับความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกระดับ
2. สานักนโยบายและแผนพลังงานควรมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยเข้าใช้ง านระบบฐานความรู ้ ด้านการจัดท านโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศอย่างเป็ นระบบ โดยมีระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลเป็ นระยะ เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทานโยบายและแผนด้านพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ในครั้ งมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้ างแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มการ
ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชี วิต ประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชี ยงราย
กลุ่มตัว อย่างเป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จัง หวัด เชี ยงราย
ปี การศึก ษา 2558 จ านวน 31 คน ได้มาโดยวิธีก ารสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ 1) แผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ส่ ง เสริ มการประยุก ต์ค วามรู้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชี วิต ประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชี ยงราย
จานวน 3 แผน รวมทั้งหมด 20 คาบ และ 2) แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์วดั ความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย จานวน 9 สถานการณ์ 45 ข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
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ผลการวิจยั พบว่า 1) การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชี วิต ประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชี ยงราย
ได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู้รวม 20 คาบ โดยทุ กแผนมี
ความสอดคล้องกับเนื้ อหา จุ ดประสงค์ของการวิจยั ตลอดจนการดาเนิ นกิจกรรม ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัด การเรี ยนรู้ มี ค่ า เฉลี่ ย รวม 4.75 อยู่ใ นระดับ เหมาะสมมาก
2) ศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนของกลุ่มตัว อย่าง ที่ เรี ยนด้วยแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มการประยุก ต์ค วามรู้ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม เมื่อเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.55 และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.45 คะแนนเต็ ม 135 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 111.29 คะแนน คิ ดเป็ นร้ อยละ 82.44
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์
ค าส าคั ญ : การจัด การเรี ยนรู้ , ความสามารถในการประยุ ก ต์ค วามรู้ , เศรษฐศาสตร์ ,
ในชีวิตประจาวัน
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.
บทนา
พฤติกรรมการบริ โภคของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาพบว่า มีพฤติกรรมการบริ โภค
นิยมทั้ง 4 ลักษณะได้แก่ การซื้อแบบขาดการไตร่ ตรอง ความเป็ นวัตถุนิยม การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
เกินวัย และการซื้อเพื่อโอ้อวดของวัยรุ่ น นอกจากนี้ วัยรุ่ นให้ความสาคัญกับการครอบครองวัตถุ
สิ่งของเป็ นลักษณะของการบริ โภคเพื่อโอ้อวด โดยที่สินค้าที่วยั รุ่ นให้ความสาคัญที่จะต้องซื้ อเพื่อ
เป็ นที่ยอมรับของคนอื่น ๆ ซึ่งสินค้าประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก Tablet
และเครื่ องบารุ งรักษาผิวพรรณ สะท้อนถึงการแสดงสถานภาพทางสังคมของวัยรุ่ น ทาให้วยั รุ่ นดูดี
และได้ รั บ การยอมรั บ เป็ นที่ จ ั บ ตามอง และเชื่ อ ว่ า ได้รั บ ความชื่ น ชมจากคนรอบข้ า ง
ภูเบศร์ สมุทรจักรและคณะ (2557)
พฤติกรรมการใช้จ่ายของวัยรุ่ นเช่นนี้ ทาให้เกิดข้อวิตกว่าจะทาให้วยั รุ่ นซึ่งเป็ นกลุ่มที่จะ
เติ บ โตขึ้ นไปเป็ นก าลังส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ กลายเป็ นผูใ้ หญ่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อง
พฤติกรรมการบริ โภค เพราะตอนเป็ นวัยรุ่ นขาดมวลประสบการณ์และเหตุผลที่จะช่วยตัดสิ นใจใน
การเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ดี พฤติกรรมการบริ โภคโดยส่วนมากตัดสินใจซื้อสินค้าหรื อบริ การด้วยอารมณ์
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มากกว่าที่จะตัด สิ นใจด้วยเหตุ ผล ประกอบกับปั จจุบัน เจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การต่ างๆ มีการใช้
เทคนิคทางการค้าเพื่อยัว่ ยวน จูงใจ เร่ งเร้าความต้องการให้เด็กวัยรุ่ นอยากซื้อ โดยผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ที่ผบู้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ ว เช่น การใช้สื่อสังคม (Social media)
ในการโฆษณาชวนเชื่อ การทดลองใช้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ให้ดูว่าเมื่อใช้แล้วจะได้ผลลัพธ์ดีตามคา
โฆษณา ทาให้ว ยั รุ่ น หลงเชื่อและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การโดยไม่คิ ดพิจ ารณาให้รอบคอบ
ซึ่งพฤติ กรรมการบริ โภคของวันรุ่ นไทยและครอบคลุมถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคมนี้
จะทาให้วนั รุ่ นเหล่านี้กลายเป็ นคนที่มีอุปนิสยั และค่านิยมที่ฟุ่มเฟื อยเกินตัว
ด้วยความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น บทความวิจยั นี้จึงมุ่งสร้างความสมดุลรวมทั้งค่านิยมใน
การบริ โภคที่เหมาะสมแก่ ว ยั รุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่จ ะรั บผิด ชอบต่ อความเป็ นไปต่ างๆ ของสังคมใน
อนาคต โดยผูว้ ิจ ัยได้ศึกษาเกี่ ยวกับเอกสารต าราหลักเศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้น และหลักการของ
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอนนั่น คือ สร้ างความมี
เหตุผล การสร้างความพอประมาณ การสร้ างภูมิคุ ้มกัน ที่ดี ในตัว การสร้ างความรู้ การสร้ าง
คุณธรรมและเพิ่มอีก 1 ขั้นตอนคือ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อส่ งเสริ มการ
ประยุก ต์ค วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งกระบวนการดังกล่า วจะช่ว ยสร้าง
พื้นฐานและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้มีพฤติกรรมในการบริ โภคที่พึงประสงค์ จึงได้นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการบริ โภค
ที่มีค วามสมดุล รวมถึงค่ านิ ยมในการบริ โภคที่เหมาะสมแก่ ว ยั รุ่ น โดยใช้ แบบทดสอบอัต นัย
ประยุกต์ในการวัดและประเมินผลนักเรี ยน เนื่ องจากมีจุดเด่นคื อ ประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจเลือก สามารถวัดความรู้ข้ นั สูงในระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรื อ
ประเมินคุณค่า เหมาะที่จะนามาใช้ในการวัดและประเมินผล ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
จากเหตุผลทั้งหมดในเบื้องต้น โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้แ ผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่ ง เสริ มการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ ไ ปใช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ของนั ก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ยนแม่ ส รวยวิ ท ยาคม
จังหวัดเชียงราย
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ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่สอดแทรกแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการ
นาองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนที่มีคุณภาพ
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีทกั ษะการประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อปลูก ฝั งพฤติ ก รรมการบริ โภคที่ มี ค วามสมดุ ล รวมถึงค่ านิ ยมในการบริ โภคที่
เหมาะสมแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
วิธีการดาเนินวิจยั
แบบแผนการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั แบบ One short case study design หรื อ One group posttest
only design มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว หลังจากได้รับการจัดกระทาตามโปรแกรม (X) แล้วมีการ
วัดผลหลังการทดลอง (O2) ข้อมูลที่ได้จึงมีเพียงค่าของตัวแปรตาม
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยน
แม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 62 คน
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ นั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยน
แม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่ มตัว อย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่ องจากโรงเรี ยนแม่สรวยวิท ยาคม
จัดชั้นเรี ยนแบบคละความสามารถของนักเรี ยน
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ใช้เนื้ อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ จัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่ง เสริ มความสามารถในการประยุก ต์ค วามรู้ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชี วิต ประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชี ยงราย
จ านวน 3 แผน ได้แ ก่ แผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ 1 ความรู้ เ กี่ ยวกับ เศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้น
แผนการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ 2 การผลิ ต และการบริ โภค และแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ 3
เศรษฐกิจพอเพียง รวม 20 คาบเรี ยน คาบละ 50 นาที
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วิธีดาเนินการวิจยั
1. ศึ ก ษาสภาพการเรี ยนการสอนสังคมศึ ก ษา ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยการ
สังเกตการณ์สอน การสัมภาษณ์ครู ผสู้ อนและนักเรี ยน วิเคราะห์สภาพปัญหา
2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด
เนื้อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะนามาใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนกับนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
3. ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคม
ศึก ษาจัด การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มความสามารถในการประยุก ต์ค วามรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อนามาใช้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเพื่อเป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการวิจยั
4. ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ ม
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ของนั ก เรี ยนโรงเรี ยน
แม่สรวยวิทยาคม จังหวัด เชี ยงราย และแบบทดสอบอัต นัยประยุก ต์ ที่ว ดั ความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
5. น าเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จ ัยที่ สร้ างขึ้ น ไปเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่ควรปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาต่อไป
6. ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือในการวิจยั ที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วมาดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขให้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เพื่อนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
7. น าแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ไ ด้แก้ไ ข ปรั บ ปรุ งตามข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วนาไปดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนกับกลุ่มตัวอย่าง
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบว่า ได้แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ จานวน 3 แผน ใช้เวลาสอน 20 ชัว่ โมง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 การผลิตและการบริ โภค และแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง นาแผนการจัดการเรี ยนรู้เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
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เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบว่า แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ มีคุณภาพคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.75 อยูใ่ นระดับดีมาก สามารถนาไปใช้สอนได้ หลังจากนั้นนา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ ไปใช้ทดลองหาคุณภาพกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง แบบกลุ่มเล็ก และแบบกลุ่มภาคสนาม พบว่า แผนการจัดการ
เรี ยนรู้มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
2. การศึ ก ษาผลการใช้แ ผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่ ง เสริ มการประยุก ต์ค วามรู้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัด เชี ยงราย
โดยใช้แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ ซึ่งวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีผลสัมฤทธิ์ดังตาราง
ลาดับที่
แผนการจัดการเรียนรู้
1
ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2
การผลิตและการบริ โภค
3
เศรษฐกิจพอเพียง
สรุปรวม

ค่าเฉลีย่
12.05
12.16
12.88
12.36

ค่าร้ อยละ
80.36
81.08
85.88
82.44

สรุปผล
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ อ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2558 ซึ่งกาหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนอยูท่ ี่ร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
อภิปรายผลการวิจยั
1) ผลการสร้างและหาประสิ ทธิภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการหาคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้นเสนอ
ต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์เ พื่ อตรวจสอบความถูก ต้อ งของเนื้ อ หา ภาษาที่ ใ ช้ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งอีกครั้ง แล้วนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความสอดคล้อง ของเนื้ อหาและจุดประสงค์การวิจยั ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะนั้นมา
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ปรับปรุ งแก้ไข โดยหาค่าเฉลี่ยดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด และผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีค่าเฉลี่ยรวม 4.75 อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก เหตุที่เป็ น
เช่นนี้อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดี ตามที่ สาลี รักสุ ทธีและ
คณะ (2546 : 18) กล่าวว่า การทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีข้ นั ตอน ดังนี้ (1.) ศึกษาหลักสูต ร
ต้องศึกษาหลักสูตรอย่างกว้างขวางและอย่างลึกในวิชาและรายวิชาที่สอน เช่น ศึกษาโครงสร้าง
ของวิชา จุ ดประสงค์ของวิชา สื่ อการเรี ยนการสอนที่ก าหนดในรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและ
ธรรมชาติของวิชา เป็ นต้น (2.) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้อหา เวลาและกิจกรรม วิเคราะห์
ได้จ ากคาอธิบายรายวิชา โดยให้สัมพันธ์ก ับจุ ดประสงค์ของวิชาและจุดประสงค์ของหลัก สูต ร
(3.) หากลวิธีสอน กลวิธีสอนจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร โดยใช้ทกั ษะกระบวนการและทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ตลอดทั้งประสมประสานระหว่างประสบการณ์และจิน ตนาการของผูส้ อนเอง
คงจะไม่มีวิธีสอนใดวิเศษสุดในโลก แต่วิธีการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้
มากที่สุดจะต้องยึดหลักให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ให้คน้ พบคาตอบด้วยตนเอง ให้รู้จกั การวางแผน
และฝึ กทักษะเป็ นกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้นักเรี ยนได้เป็ นผูค้ ิดเป็ น ทาเป็ นและเห็นช่องทางใน
การทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ (4.) จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอนจะต้อง
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจจะเป็ นสื่อที่ใช้อยูแ่ ล้วหรื อสื่อที่คิดขึ้นใหม่ก็ได้ แต่
ต้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาด้วย (5.) จัดทาเครื่ องมือวัดผลและประเมินผล เครื่ องมือ
วัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเครื่ องมือนั้นจะต้องวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในด้านพุ ทธิ พิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ตลอดทั้งครอบคลุมถึงกระบวนการ
วางแผนของนักเรี ยนทั้งจากสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลองด้วย (6.) กาหนดโครงสร้าง
สาหรับ 1 รายวิชา การกาหนดโครงสร้างสาหรับหนึ่งรายวิชา สามารถปฏิบตั ิได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ
โครงสร้ างอย่า งสัง เขปและโครงสร้ า งอย่างละเอี ย ด เป็ นการวางโครงสร้ า งโดยสัม พั น ธ์ก ับ
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ แ ละเนื้ อหาเวลา กระบวนการ สื่ อ การเรี ยนการสอน การวัด ผลและ
ประเมินผลให้เห็นภาพรวมตลอดใน1รายวิชา ส่ วนโครงสร้างอย่างสังเขปเป็ นการวางโครงสร้าง
โดยสัมพันธ์กบั จุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้ อหาและเวลา เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดใน 1 รายวิชา
(7.) เขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้ข ยายจากโครงสร้าง เป็ นการเขียนแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่จ ะ
นาไปใช้ในแต่ละคาบ/ชัว่ โมงอย่างละเอียดและปฏิบตั ิได้จริ ง ทั้งนี้ โดยมีส่วนประกอบในแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่จะช่วยให้การดาเนินการสอนบรรลุเป้ าหมาย ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ซ่ึงมีมากมาย
หลากหลายข้อแตกต่างกันไป แต่ส่วนสาคัญที่ขาดไม่ได้จะต้องมีในแผนการจัดการเรี ยนรู้ คือ (7.1)
สาระสาคัญ (7.2) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ (7.3) กิจกรรมการเรี ยนการสอน (7.4) สื่อการเรี ยนการ
สอน (7.5) การวัดผลและประเมินผล
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ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่นาเสนอโดยได้แนวคิดจากการดาเนิ นการสอน
ของกรมวิชาการก็จะเพิ่มกิจกรรมเสนอแนะเข้าเพิ่มอีกด้วย สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนการจัดทาแผนการ
เรี ยนรู ้ จะเริ่ มจากการศึกษาหลัก สู ตร วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้ อหา เวลาและกิจ กรรม
หาเทคนิ ควิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน จัดทาวิธีการวัดและ
ประเมินผล จากนั้นจึ งเข้าสู่ กระบวนการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจึงมีลกั ษณะตามลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีตามที่ สุ วิทย์ มูลคา
(2549 : 55 - 56) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้หรื อแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ควร
ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย ๆ อย่างและหลาย ๆ วิธีการ ก่อนที่จะใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ใด ควร
จะมีการประเมินผูเ้ รี ยนก่อนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเลือกวิธีการและกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสม เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้ไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวัง แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีจะต้องมีรายละเอียด
ชัดเจนถึงกิจกรรมนักเรี ยน บทบาทของครู การใช้สื่อการวัดผล จนผูอ้ ่านมองเห็นภาพพฤติกรรม
จริ ง ๆ ในห้องเรี ยนได้สมบูรณ์ จึงถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีและไม่จาเป็ นต้องทาบันทึก
การสอนอีก ก็ได้ เพราะแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ชัดเจนใช้แทนบัน ทึก การสอนได้ แผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ดีควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เข้าลักษณะ 4 ประการ คือ (1.) เป็ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูไ้ ด้ลงมือปฏิบตั ิให้มากที่สุด โดยครู เป็ นเพีย งผูค้ อยชี้ นา
ส่งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้กิจกรรมดาเนินไปตามความมุ่งหมาย (2.) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบคาตอบหรื อทาสาเร็ จด้วยตนเองโดยครู พยายามลดบทบาทจากผูบ้ อก
คาตอบ มาเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ด้วยคาถามหรื อปัญหาให้ผเู้ รี ยนคิดแก้หรื อหาแนวทางไปสู่ความสาเร็ จ
ในการทากิจกรรมเอง (3.) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการมุ่งให้ผเู้ รี ยนรับรู้
และน ากระบวนการไปใช้จริ ง (4.) เป็ นแผนการจัด การเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการใช้ว สั ดุอุปกรณ์ ที่
สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการใช้วสั ดุอุปกรณ์สาเร็ จรู ปราคาสูง
2 ) ผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยน โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผูว้ ิจยั ได้ทาการหาผลการ
วิเคราะห์เปรี ย บเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้ว ย
แผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มการประยุก ต์ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตประจ าวัน
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จานวน 31 คน ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่าง ที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ผ่าน
เก ณ ฑ์ จ า น ว น 29 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อย ละ 93.55 แ ละ ไ ม่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ จ า น ว น 2 ค น
คิดเป็ นร้อยละ 6.45 คะแนนเต็ม 135 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 111.29 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
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82.44 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์ แสดงว่า
หลังเรี ยนด้ว ยแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่งเสริ มการประยุก ต์ค วามรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้นาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ค วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่มีก ารจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเป็ นขั้ นตอนในการด าเนิ นการจั ด กิ จ กรรมในทุ ก คาบเรี ยนโดยมี ข้ ัน ตอนดั ง นี้
(1.) สร้ างความมี เหตุ ผ ล (2.) การสร้ า งความพอประมาณ (3.) การสร้ างภู มิคุ ้ม กัน ที่ ดี ในตัว
(4.) การสร้างความรู้ (5.) การสร้างคุณธรรม และ (6.) การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้ไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุ วิทย์ มูลคาและคณะ.
2549 : 55 - 56) ที่กล่าวถึง ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่ดีควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เข้าลักษณะ 4 ประการ คือ (1.) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีกิจกรรม
ให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูไ้ ด้ลงมือปฏิ บัติให้มากที่ สุด โดยครู เป็ นเพียงผูค้ อยชี้น าส่ งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้
กิจกรรมดาเนินไปตามความมุ่งหมาย (2.) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเป็ นผู้
ค้นพบคาตอบหรื อทาสาเร็ จด้วยตนเองโดยครู พยายามลดบทบาทจากผูบ้ อกคาตอบ มาเป็ นผูค้ อย
กระตุน้ ด้วยคาถามหรื อปัญหา ให้ผเู้ รี ยนคิดแก้หรื อหาแนวทางไปสู่ความสาเร็ จในการทากิจกรรม
เอง (3.) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการมุ่งให้ผเู้ รี ยนรับรู้และนากระบวนการ
ไปใช้จริ ง (4.) เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ที่สามารถจัด หาได้ใน
ท้อ งถิ่ น หลี ก เลี่ ย งการใช้ ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ ส าเร็ จรู ปราคาสู ง และสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
สาลี รักสุทธีและคณะ (2546 : 16) ได้กล่าวถึง คาตอบจากที่มีผสู้ งสัยว่า จะประเมินตัดสิ นคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างไร ว่าเหมาะสมดีแล้วหรื อไม่ ว่าได้ตดั สิ นโดยการนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้น้ นั ไปใช้จริ งในการจัดการเรี ยนการสอน ว่าสามารถดาเนิ นการให้นกั เรี ยน ได้มีส่วน
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีเพียงใดและสามารถให้นักเรี ยนได้เกิดทักษะกระบวนการและเกิด
การเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ ครบถ้วนตามจุ ดประสงค์เพียงใด ถ้าครู มีบทบาทมากในการเป็ นผูใ้ ห้ความรู้
โดยตรงและนักเรี ยนไม่มีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะกระบวนการ
ก็จะเป็ นเครื่ องแสดงความด้อยคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้นาแผนการ
จัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัด เชี ยงราย ไปใช้ค วบคู่ ก ับแบบทดสอบอัต นัย
ประยุกต์ ซึ่ งวัดความสามารถในการประยุกต์ค วามรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตประจาวัน
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ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัด เชี ยงราย ซึ่ งเป็ นข้อค าถามแบบบรรยายชนิ ด
ดัดแปลงนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้ นมา เนื่ องจากความไม่พอใจในการวัดผลที่ทาการวัดความสามารถ
แยกออกเป็ นส่ วน ๆ และเน้นเฉพาะความรู้ความจา ในขณะที่ขอ้ คาถามแบบบรรยายโดยทัว่ ไปนั้น
ก็ขาดความเชื่อมัน่ (The Board of the Royal College of General Practitioness, 1971, อ้างถึงใน
พวงแก้ว ปุณยกนก, 2535) และข้อคาถามแบบบรรยายชนิดดัดแปลงนี้เหมาะที่จะใช้วดั พฤติกรรม
ด้านทักษะในการแก้ปัญหา โดยนักเรี ยนจะต้องอาศัยความสามารถในการหาข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
สังเคราะห์และประเมินค่ามาประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหานั้น ดังนั้นลักษณะของข้อคาถามจึง
มี ล ัก ษณะเป็ นกรณี ศึ ก ษา และเพื่ อ ให้ส อดรั บ กับ การวัด ประเมิ น ตามสภาพจริ งการก าหนด
สถานการณ์ที่จะใช้ในข้อคาถามนั้นจึงควรเป็ นสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง หรื อใกล้เคียงกับสภาพความ
เป็ นจริ งในชีวิตประจาวันของนักเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ วงศ์ศรี ออน (2548)
ได้กล่าวว่า จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน
ได้รับการฝึ กตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็ม อี คิว) ผลการศึก ษาพบว่า นักเรี ยนมี
ความสมารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น หลังจากได้รับการฝึ กด้วยแบบฝึ กตามแนว
แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็ม อี คิ ว) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการ
เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนที่ ได้รับการฝึ ก และ
นัก เรี ยนที่ ไม่ได้รับการฝึ กด้ว ยแบบฝึ กตามแนวแบบทดสอบอัต นัยประยุก ต์ (เอ็ม อี คิ ว ) มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้รับการฝึ กด้วยแบบฝึ กตาม
แนวแบบทดสอบอัต นัยประยุก ต์ (เอ็ม อี คิ ว ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับพิชญ์สินี ชมพูคาและยุทธศิลป์ ชูมณี (2552) ซึ่งกล่าวว่า แบบทดสอบ MEQ มีขอ้ ดี
สามารถวัด ความสามารถใน กระบวน การแก้ปั ญหา มีค วามเป็ นปรนัยสู ง มีประสิ ทธิ ภ าพบน
พื้นฐานของการปฏิบตั ิ จริ ง วัดความสามารถในการกาหนดปั ญหาและวางแผนการจัดการปั ญหา
เปิ ดโอกาสให้ได้ตรวจสอบเจตคติ เหมาะการการสอนแบบเอาปัญหาเป็ นตัวตั้ง ใช้ทดสอบเกี่ยวกับ
ความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนได้ ส่ งผลกระทบต่อผู้เรี ยน ผูส้ อนและหลัก สู ต รใน
ภายหลัง นั้ นคื อ ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความสามารถในระดับ ที่ สู ง กว่ า ความจ า ผู้ส อบแสดง
ความสามารถในการเขียน การรวบรวมความคิดและนาเสนอในรู ปภาษาเขียนได้ ทดสอบได้หลาย
เนื้ อหาและหลายจุ ดมุ่ งหมายในเวลาเดียวกัน และการสอนแบบบูร ณาการการใช้แบบทดสอบ
MEQ ในรู ปแบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนจะสามารถช่ ว ยทั้ง ผู้เ รี ยนและผู้ส อนได้ อนึ่ ง
ทิพย์วรรณ มูลทองชุน (2535) ได้กล่าวสรุ ปความว่าข้อคาถามแบบบรรยายชนิ ดดัดแปลงเป็ น
เครื่ องมือวัดผลที่ดีที่ใช้ในการตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ในกรณี ที่ไม่สามารถวัดการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริ งได้ ดังนั้นจึงมีการกาหนดสถานการณ์จาลองที่ใกล้เคียงกับสภาพความ
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เป็ นจริ ง การตอบข้ อ ค าถามแบบนี้ จะท าให้ ค รู สามารถมองเห็ น ทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญ หา
การแก้ปัญหาตามหลักเหตุผล การวิเคราะห์สาเหตุและสภาพแวดล้อมของปัญหา และการวางแผน
ในการแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้สอน
1. ผลการวิจยั ครั้ งนี้ ครู ผสู ้ อนสามารถใช้เป็ นแนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในสาระการเรี ยนรู้เศรษฐศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้ทุกระดับชั้นโดยปรับให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยนแต่ละระดับชั้น
2. การจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มการประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็ นการจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นน าองค์ค วามรู้ ที่ ไ ด้จ ากกิ จ การการเรี ยนการสอน
ไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเน้นความสามารถในการวางแผนในการทางานอย่างเป็ น
ระบบของผูเ้ รี ยน การแก้ปัญหา การจัดการ และกระบวนการคิด
3. ควรมีการสารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อน
เพื่อใช้ในการเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระ
อื่น ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในระดับที่สูงขึ้น
2. ควรจะมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วย

146

เอกสารอ้างอิง
ดารง ชานาญรบ. (2554). วางแผนวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างไรจึงจะมีความน่าเชื่อถือ. สืบค้นเมื่อ
8 มีนาคม 2559, จาก www.dumrongresearch.com
: http://www.dumrongresearch.com/chapter4.pdf
ทิพย์วรรณ มูลทองชุ น. (2534). การพัฒนาแบบสอบอัตนัยประยุกต์ เพื่อวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาสาหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 6. วิทยานิ พนธ์ ภาควิชาวิจ ัยการศึก ษา
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญ์สินี ชมพูคาและยุทธศิลป์ ชูมณี . (2552). การสร้ างและพัฒนาแบบทดสอบ. การวิจยั ขั้นสูง
เพื่ อ พัฒ นาการศึ ก ษา (009900880000). วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พวงแก้ว ปุ ณ ยกนก. (2535). แบบสอบอัตนัย ประยุก ต์ (เอ็มอีคิว) เพื่อ วัดทัก ษะการแก้ ปั ญ หา.
รายงานผลการวิจยั ทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์ . กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูเบศร์ สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา. (2557). พฤติกรรมบริโภคนิยมในวัยรุ่ นไทย และ
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ. วารสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 33 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2557. สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัตนาภรณ์ วงศ์สรี ออน. (2548). ผลการใช้ แบบฝึ กตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็ม อี คิว)
ที่มตี ่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6. สารนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครริ นทรวิโรฒ.
โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม. (2558). หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ สรวยวิทยาคมปี การศึกษา
2558. เชียงราย : โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม
สุวิทย์ มูลคา. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นการคิด. กรุ งเทพมหานคร : ดวงกมล
สมัย.
สุ วิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า. (2550). 19 วิธีก ารจัด การเรี ย นรู้ เ พื่อ พัฒ นาความรู้ แ ละทัก ษะ.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
สาลี รั ก สุ ทธีและคณะ. (2546). คู่ มือ การเขียนแผนการจัดการเรีย นรู้ ตามเกณฑ์ ใหม่ ของ ก.ค.
กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.

147

ระบบสารสนเทศเชิงภูมศิ าสตร์ พนื้ ทีป่ ลูกข้ าวโพดและการนาของเหลือใช้ จากข้ าวโพด
ผลิตถ่ านอัด
แท่ ง ในพืน้ ทีต่ าบลนาแก อาเภองาว จังหวัดลาปาง
An application of Geographic Information System for corn production areas and
The production of charcoal briquettes from corn wastes in Nakae, Lampang
วีรศักดิ์ ฟองเงิน1* สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ2 สมศักดิ์ ศรี สวการย์3
สมัย ศรี สวย4 พิกุล แสงงาม5 ชัยวุฒิ โกเมศ6
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
weerasak_i@hotmail.com1*, p_surapong@hotmail.com2, shark06@ymail.com 3
samai@lpru.ac.th 4, pikun_jew@hotmail.com5 ,chaivut.z@gmail.com6
บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ตาบลนาแก ได้มีการศึกษา
ออกแบบระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานบริ หารจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพื่อ
การวางแผนด้านส่งเสริ มการเกษตร จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่านอกจากผลผลิตจากข้าวโพดพบว่ามีของเหลือ
ใช้จากข้าวโพด เช่น ตอ ใบ และ ซังข้าวโพด จานวนมาก ซึ่งเกษตรกรได้มีการนาของเหลือใช้ดงั กล่าวไปเผา
ทาให้เกิดผลกระทบด้านหมอก ควัน จึงมีแนวคิดที่นาของเหลือใช้จากข้าวโพดและนามาใช้เป็ นวัสดุหลัก
สาหรับทาถ่านอัดแท่งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรและลดปัญหาการเกิดหมอก ควัน
ผลการวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็ นเครื่ องมือ สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้ทนั สมัยและวิ เคราะห์ได้หลายรู ปแบบ เช่ น พื้น ที่เพราะปลูกข้าวโพด การประมวลผลข้อมูล และการ
ติดต่อกับฐานข้อมูลตาแหน่ งพื้นที่เพราะปลูก ได้อย่างง่ายและรวดเร็ ว และเหมาะสมต่อการนามาใช้ในการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดิน จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกร้อยละ 60 และที่ใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 40 พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทาการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่ องจากเป็ นพื้นที่เชิงเขา
และไม่มีระบบชลประทาน และชังข้าวโพดที่เป็ นของเหลือใช้สามารถนาไปแปรรู ปเป็ นถ่านอัดแท่งเป็ นเพิ่ม
รายได้และลดปริ มาณฝุ่ น หมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ การผลิตถ่านอัดแท่งเศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากข้าวโพดต่อแป้ งมันสาปะหลังที่อตั ราส่วนคือ 80:20 ในด้านความคุม้ ค่าในการลงทุนสามารถคืนทุนใน
ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน จากผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปส่ งเสริ มและพัฒนาการนาวัสดุของเหลือทิ้งมาสร้าง
รายได้และช่วยลดปั ญหาสิ่งแวดล้อมจากเผาได้
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , ถ่านอัดแท่ง, วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด, แป้ งมัน
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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.
บทนา
ตาบลนาแก อาเภองาว จังหวัด ลาปาง อยู่ห่างจากที่ ว่าการอาเภองาว เป็ นระยะทางประมาณ ๒
กิโลเมตร พื้นที่ท้งั หมด ๗๓, ๙๗๓.๗๕๐ ไร่ หรื อ ๑๑๘.๓๕๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น
๖ หมู่บา้ น มีประชากรรวม ๓,๗๓๘ คน ด้วยลักษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูง ป่ าไม้เบญจพรรณ
และมีขอ้ จากัดของระบบชลประทาน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญจึงได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเศรษฐกิจที่
สาคัญคือการเกษตร
จากการที่สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ได้จดั กิจกรรมลงพื้นที่ ๑๓ อาเภอใน
จังหวัดลาปาง เพื่อรวบรวม ศักยภาพ สภาพปั ญหา ความต้องการของชุมชน ภายใต้งานความร่ วมมือกับ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิน่ ในโครงการ "หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด" พบว่าตาบลนาแก มีความพร้อม
ในด้านสังคมมีความสามัคคี มีกลุ่มชุมชนที่มีกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ แต่มี
จุดอ่อนด้านการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร การจัดการผลิตภัณฑ์เกษตร และการส่งเสริ มอาชีพ
ในปี พ.ศ. 2557 งานวิจยั นี้ ได้รับทุนวิจยั จาก สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) จานวนเงิน
200,000 บาท ปี งบประมาณ 2557-2558 ให้ทีมวิจยั ลงพื้นที่ พฒั นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพด และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจนนาไปสู่การพัฒนาเป็ นโครงการวิจยั และกิจกรรมการบริ การ
วิชาการ โดยเน้นการเสริ มฐานรากการบริ หารจัดการชุมชนผ่านองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น โดยได้รับการ
ตอบรับและได้รับความร่ วมมือที่ดีจากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างครอบคลุม รายได้สุทธิ ที่ได้
จากผลผลิตไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับภายหลังการเก็บเกี่ยวและขายเมล็ดข้าวโพดแล้วจะมีของเหลือทิ้งที่
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ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ซังข้าวโพด เปลือก และต้นข้าวโพด ซึ่งชาวบ้านจะเผาทาลายจนส่ งผลให้
เกิดปัญหาไฟป่ าและมลพิษตามมา
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ ม ชน โดยมีก รอบความคิด ในการวิจ ัยเพื่อพัฒนาชุ มชนอย่าง
บูรณาการอันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
พื้นที่ปลูกข้าวโพด และการนาของเหลือใช้จากข้าวโพดมาผลิตถ่านอัดแท่ง ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงทุกส่ วนของ
ชุมชนให้เข้ามาดาเนิ นงานโดยได้ประโยชน์ร่วมกัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ ข้อมูลพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด นาเสนอข้อมูลในลัก ษณะของการใช้คอมพิว เตอร์ ก ราฟิ ก เพื่อให้เกิดความน่ าสนใจ ง่ายต่อการ
นาไปใช้งาน และนาไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางการเกษตร
ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผูว้ ิจยั ได้มีการสารวจในพื้นที่ พบว่ามีปริ มาณของเหลือจากข้าวโพดเช่น ซัง
ลาต้น จานวนมาก โดยของเหลือเหล่านี้ เกษตรกรจะมีการนามากองรวมกันแล้วเผา ทาให้เกิดหมอก ควัน
จานวนมาก ทีมผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดนาของเหลือเหล่านี้มาผลิตเป็ นถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ในครัวเรื อนและส่ งขาย
ตามท้องตลาดในจังหวัดลาปาง เพื่อเป็ นก็สร้างมูลค่าเพิ่ม และ ลดปริ มาณหมอกควันจากการเผาของเหลือใช้
จากข้าวโพด
1. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พ้นื ที่ปลูกข้าวโพด ตาบลนาแก อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
2. เพื่อพัฒนาและนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาความเหมาะสมใน
การวางแผนเพื่อส่งเสริ มการเกษตร ตาบลนาแก อาเภองาว จังหวัดลาปาง
3. เพื่อศึกษาศักยภาพของซังข้าวโพดในการนามาใช้เป็ นวัสดุหลักสาหรับทาถ่านอัดแท่ง
4. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตได้ ตลอดจนหา
จุดคุม้ ทุนของการผลิตถ่านอัดแท่ง
5. เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอย่างมีส่วนร่ วมถึงกรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชยกฤต ม้ าลาพอง (2549) ได้ให้ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นระบบสารสนเทศที่
ออกแบบขึ้ นมาเพื่อใช้ร วบรวมจัดเก็ บและวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งภูมิศาสตร์ ร วมถึงการค้น ข้อมูลและการ
แสดงผลข้อสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจซึ่งในส่วนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศู นย์ สาระสนเทศเพื่อการศึ ก ษาสานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย(2553) ได้ให้ความหมายของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการนาเข้า จัด เก็บ จัดเตรี ยม
ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้กาหนด
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ไว้ ดังนั้น สารสนเทศภูมิศาสตร์ จึ งเป็ นเครื่ องมือที่ มีประโยชน์ เพื่อใช้ในการจัด การ และบริ หารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เนื่ องจากเป็ นระบบที่เกี่ ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่ างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หรื อข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อให้เป็ น
ข่าวสารที่มีคุณค่า
2. ถ่านอัดแท่ง
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ อุตสาหกรรม (2547) ได้กาหนดมาตรฐานและคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ เพื่อนาไปจัดอันดับคุณภาพและให้การรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สาหรับ
ผลิต ภัณ ฑ์ถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547) ได้มีก ารกาหนดมาตรฐานจากหน่ ว ยงานเพื่อใช้รับรองคุณ ภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะถ่านอัดแท่งที่ทาจากถ่านผงหรื อถ่านเม็ดมาอัดเป็ นแท่งหรื อทา
จากวัสดุธรรมชาติมาอัดเป็ นแท่งแล้วเผาจนเป็ นถ่าน อาจนามาบดเป็ นผงหรื อเม็ดแล้วอัดเป็ นแท่งตามรู ปทรง
ที่ตอ้ งการหรื อนาวัตถุดิบธรรมชาติ เช่ น แกลบ ขี้เลื่อยมาอัดเป็ นแท่งตามรู ปทรงที่ตอ้ งการแล้วจึงนามาเผา
เป็ นถ่านค่าความร้อน หมายถึง พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหนัก 1 กรั ม มีหน่ วยเป็ นแคลอรี ต่อ
กรัม
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3.วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด
www.thaisumi.com (สืบค้นเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557) วิธีการผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้จาก
ข้าวโพดได้แสดงวิธีการลาดับการผลิตดังนี้

รู ปที่ 1 แสดงลาดับวิธีการผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้
4. ตัวประสานจากแป้ งมัน
กิตติพงษ์ ลาลุน (2554) การใช้ตวั ประสานจากแป้ งมันสาปะหลังมี ก ารทาถ่านอัดแท่ งโดยใช้ต ัว
ประสานนั้นเป็ นการผลิ ตแท่ งเชื้อเพลิ ง ซึ่งตัวประสานคือสารที่เติมเข้าไปในกระบวนการอัดเพื่อที่จะให้
อนุ ภาคของเชื้อเพลิงนั้นยึดติ ดกันดี ข้ ึน เมื่อมีการใช้ตวั ประสาน อุณหภูมิและความดัน ที่ใช้ในการอัดก็จ ะ
ลดลงด้วย ตัวประสานที่เหมาะสมนั้นควรจะมีคุณสมบัติดงั นี้ คือ มีราคาถูก ไม่ดูดความชื้น ไม่สึกกร่ อนง่าย
และเถ้าของตัวประสานเมื่อผ่านการเผาแล้วควรจะมีข้ ีเถ้าน้อยที่สุดมิฉะนั้นปริ มาณของค่าความร้อนของถ่าน
ก็จะลดลงไปด้วย
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รู ปที่ 2 แป้ งมันสาปะหลัง
จากรู ปที่ 2 แป้ งมีลกั ษณะเป็ นผงสีขาว โดยมีคุณสมบัติ คือ มีความขาวมันวาวเมื่อผสมน้ าและ
ให้ค วามร้อนจะเหนี ย วเป็ นกาวใส กล่ าวได้ว่า แป้ ง ขาวใส ไม่มีสี ไม่มีก ลิ่น เหมาะสมมากที่ จะน ามาใช้
ประโยชน์ในการเป็ นตัวประสาน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จุฬารัตน์ ชาวกาแพง และคณะ (2554) ได้ศึกษาและพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเกษตร เครื่ องผลิต
ถ่านอัดแท่งต้นแบบที่ใช้ในการทดสอบมีส่วนประกอบได้แก่ถงั ผสม เกลียวลาเลียงถังป้ อน ชุดเกลียวอัดชุด
ส่งกาลังและโครงหลัก ได้ดาเนินการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของถ่านและปั จจัยที่มี
ผลต่อสมรรถนะการทางานของเครื่ องซึ่งได้แก่ชนิ ดผงถ่าน ได้ความสามารถในการทางานของเครื่ องเฉลี่ย
131.5 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง พลังงานที่ใช้ 2107-2147 วัตต์พลังงานจาเพาะที่ใช้เฉลี่ย 16.16 วัตต์ต่อกิโลกรัม .
ถ่านอัดแท่ง มีคุณสมบัติทางกายและทางความร้อนที่เหมาะสม
Hairong YUANa, et al. (2010)ได้ศึกษาการทาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เช่น ลาต้นข้าวโพด ฟาง หญ้า ใบไม้เป็ นต้น โดยบดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็ นชิ้นเล็กๆเติมน้ า
แล้วน ามาอัดเป็ นแท่ งโดยแท่ งเชื้ อเพลิงจะมีลกั ษณะคล้ายกับโดนัทนาไปตากให้แห้งสามารถไปใช้แทน
เชื้อเพลิงและถ่านได้โดยให้ความร้อนสูงและติดไฟนานนอกจากนี้ ยงั ได้ทดลองทาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษ
ใบไม้ กิ่งไม้และขยะจากจดหมายเก่ าผลการศึกษาพบว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งนี้ สามารถจุดติดไฟได้ง่ายใช้เวลา
เพียง 2 นาทีเท่านั้นและให้อุณหภูมิสูงถึง 816 องศาเซลเซียสในขณะที่ไม้ใช้เวลาในการจุดติดไฟนานกว่า
และให้อุณภูมิสูงสุดเพียง 733 องศาเซลเซียส
3.วิธีดาเนินการวิจยั
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย....4...ขั้นตอน ดังนี้
1.1 จัดการประชุม/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาแก เพื่อถ่ายทอดและเก็บ
ข้อมูลด้านปัญหาและสาเหตุกบั กลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วม
1.2 ลงพิกดั พื้นที่ปลูกข้าวโพดและสารวจพื้นที่
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1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ Quantum GIS โดยการจัดเก็บพิกดั
ขนาดพื้นที่ ข้อมูลเกษตรกร ทดลองใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้นื ที่ปลูกข้าวโพด
1.4 เผยแพร่ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.5 สร้างเตาผลิตถ่านอัดแท่ง ทดลองใช้เตาผลิตถ่านอัดแท่งจากของเหลือใช้จากข้าวโพด
2. ขั้นตอนการเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์สาหรับการดาเนินงาน
2.1 ทาการเก็บรวบรวมซังข้าวโพด เตรี ยมตัวประสานทั้ง 3 ชนิดมาทดสอบค่าความหนืด
2.2 เตรี ยมเตาแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร สาหรับเผาถ่านซังข้าวโพด
3. ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
3.1 ทาการผลิตถ่านจากซังข้าวโพด โดยใช้เตาเผาแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร
3.2 ทาการบดถ่านซังข้าวโพดและ ทาการผสมถ่านกับตัวประสานในอัตราส่วนที่กาหนด
3.3 นาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดไปทาการตากแดดเพื่อลดความชื้น
4. ขั้นตอนการทดสอบสมบัติทางความร้อนและสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
4. ผลการวิจยั
1. ผลการวิจยั ด้านภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ปลูกข้าวโพด ได้ผลสรุ ปดังนี้
พื้นที่การปลูกข้าวโพดที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้ GPS ในการสารวจพิกดั ของพื้นที่แต่
ละจุดจากนั้นนาพิกดั แต่ละจุดการเปรี ยบเทียบระหว่างแผนที่ที่สร้างขึ้นกับแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ

รู ปที่ 3แสดงแผนที่ท้งั หมดของตาบลนาแก
จากรู ปที่ 3 เป็ นแผนที่ ภ าพรวม และ เมื่อได้แผนที่แล้วสิ่ งที่ผวู้ ิจยั ได้มีการพัฒนาต่อคื อแยกพื้น ที่
ทั้งหมดกับพื้นที่ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็ นพื้นที่การวิจยั เมื่อจะได้แผนที่ดงั ภาพ 4.15
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รู ปที่ 4แสดงเปรี ยบเทียบพื้นที่ปลูกข้าวโพดกับแผนที่พ้นื ที่ท้งั หมดและฐานข้อมูลพื้นที่

จากรู ปที่ 4 เมื่อการออกแบบแผนที่ ภาพรวมและแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเรี ยบร้อยแล้วผูว้ ิจยั ได้มี
การออกแบบฐานข้อมูลและทาการเพิ่มข้อมูลต าแหน่ งพื้นที่ และข้อมูลประวัติเกษตรกรในพื้นที่ทากิน ที่
หลักฐานการครอบครอง ส่ วนบางพื้นที่ไม่สามารถลงฐานข้อมูลเกษตรกรได้เนื่องจากเป็ นพื้นที่บุกรุ ก
หลังจากที่มีการวาดแผนที่เรี ยบร้อยแล้วจากนั้นก็จะทาการบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพื้นที่ไม่ว่า
จะเป็ นที่ต้งั การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ลงในฐานข้อมูล

รู ปที่ 5 แสดงแผนที่พ้ืนที่การเกษตรเปรี ยบเทียบกับพื้นที่ท้งั หมด
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รู ปที่ 6แสดงรายการข้อมูลเมื่อเลือกตาแหน่งแต่ละแผนที่
จากภาพเมื่อมีการเลือกดูแผนที่แต่ละจุดจะปรากฏรายละเอียดของพื้นที่ และเมื่อสรุ ปข้อมูลที่สารวจ
ทั้งหมดพบว่าสารสนเทศพื้นที่เพาะปลูกข้อมูลรายได้ ข้อมูลสภาพดิน และ ข้อมูลเกษตรกร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพพื้นที่

ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพพื้นที่ จากการวิเคราะห์หาพื้นที่ความลาดชัน พบว่าจากพื้นที่ปลูกข้าวโพด
ทั้งหมด 3,578 ไร่ มีพ้ืนที่ความเหมาะสมในการปลูกมากจานวน 602 ไร่ หรื อ ร้อยละ 16.83 ของพื้นที่ พื้นที่
ที่มีความเหมาะสมปานกลางมีพ้ืนที่ 1477 ไร่ หรื อ ร้อยละ41.28 ของพื้นที่ พื้นที่ทีมีความเหมาะสมน้อยมี
พื้นที่ 307ไร่ หรื อ ร้อยละ8.58ของพื้นที่ พื้นที่ที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมมีพ้ืนที่ 335 ไร่ หรื อ ร้อยละ9.36 ของ
พื้นที่ พื้นที่ทีไม่เหมาะสมมีพ้นื ที่ 857 ไร่ หรื อ ร้อยละ23.95ของพื้นที่
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2. ผลการวิจยั ด้านการดาเนินงานนาผลเหลือทิ้งจากข้าวโพดได้ผลสรุ ปดังนี้
ตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของตัวประสาน
ชนิดตัวประสาน
Point
ความหนืด
(ความเข้มข้นร้อยละ 20)
(ร้อยละ)
แป้ งมันสาปะหลัง
0.1
1.2
ปูนขาว
0.1
1.5
โมลาส
0.1
1.2
*ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557

RPM
(รอบต่อวินาที)
100
100
100

ราคา*
(บาทต่อกิโลกรัม)
15
16
14

จากตารางที่ 2จะพบว่าค่าความหนื ดของตัวประสานทั้ง 3 ชนิด คือ แป้ งมันสาปะหลัง ปูนขาว และ
โมลาส ค่าความหนืดที่ความเข้มข้นร้อยละ 20 เท่ากับร้อยละ 1.2 ร้อยละ1.5 และร้อยละ 1.2 ตามลาดับ มีค่า
ความหนืดที่ใกล้เคียงกันซึ่งเหมาะสาหรับนามาใช้เป็ นตัวประสาน แต่เมื่อพิจารณาด้านความเหมาะสมด้าน
ต้นทุนและความสะดวกในการจัดหาสาหรับใช้งานแล้วพบว่าแป้ งมันสาปะหลังมีความเป็ นไปได้มากที่สุด
สาหรับนามาใช้เป็ นตัวประสานสาหรั บผลิตถ่านอัดแท่ง ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงเลือกแป้ งมันสาปะหลังเป็ นตัว
ประสานสาหรับผลิตถ่านอัดแท่งสาหรับงานวิจยั นี้
การวิเคราะห์ สมบัตทิ างกายภาพของอัตราส่ วนถ่ านอัดแท่งจากซังข้ าวโพด
งานวิจยั ส่ วนนี้ทาการผสมผงถ่านซังข้าวโพดร่ วมกับแป้ งมันสาปะหลังกาหนดอัตราส่ วนผสมร้อย
ละโดยน้ าหนักดังนี้ 80:20, 75:25, 70:30, 65:35 และ60:40 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 7 ผงถ่านผสมแป้ งมันอัตราส่วนที่ 80:20

รู ปที่ 8 ผงถ่านกะลามะพร้าวผสมแป้ งมันอัตราส่วน

ที่ 75:25

รู ปที่ 9 ผงถ่านผสมแป้ งมันอัตราส่วนที่70:30
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เมื่อพิจารณาที่ส่วนผสมผงถ่านซังข้าวโพดต่อแป้ งมันสาปะหลัง ในอัตราส่ วน 75:25 พบว่าสี ของ
เชื้อเพลิงที่ผา่ นการผสมตามอัตราส่ วนที่ตอ้ งการจางลง การเกาะตัวกันเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของปริ มาณแป้ ง
มัน สาปะหลังที่ เ พิ่มขึ้ น อัต ราส่ ว น 70:30 และเชื้ อเพลิงเริ่ มจับตัว กัน เป็ นก้อน ไม่ค่ อยมี ค วามร่ วน และ
ส่วนผสมเชื้อเพลิงเกาะติดผนังภาชนะเล็กน้อยอัตราส่วน 65:35 โดยน้ าหนักพบว่าสี ของเชื้อเพลิงนั้นจางลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเชื้อเพลิงแต่มีร่วน และอัตราส่วน 80:20 มีการเกาะตัวดี ไม่ร่วน สีไม่จาง
การประเมินผลการผลิตถ่ านอัดแท่งจากซังข้ าวโพด
การประเมินความสามารถในการอัดแท่งขึ้นรู ปของถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างผงถ่านจากซัง
ข้าวโพดกับแป้ งมันสาปะหลังหลังจากทาการอัดแท่งเชื้อเพลิงด้วยเครื่ องอัดแท่งนาผลการขึ้ นรู ปของถ่านอัด
แท่งแต่ละอัตราส่วนที่ได้กาหนดไว้มาเปรี ยบเที ยบลักษณะทางกายภาพดังนี้

รู ปที่ 12 ถ่านอัดแท่งอัตราส่วนที่ 80:20

รู ปที่ 14 ถ่านอัดแท่งอัตราส่วนที่ 70:30

รู ปที่ 13 ถ่านอัดแท่งอัตราส่วนที่ 75:25

รู ปที่ 15 ถ่านอัดแท่งอัตราส่วนที่ 65:35
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ปริ มาณของแป้ งมันสาปะหลังซึ่งทาหน้าที่เป็ นตัว ประสาน พบว่า ถ่านอัด
แท่งที่มีส่วนประกอบของผงถ่านจากซังข้าวโพดร่ วมกับแป้ งมันสาปะหลังสามารถนามาผลิตเป็ นถ่านอัด
แท่งได้ 4 อัตราส่ วน คือ อัตราส่ วน 80:2075:25 70:30 และ 65:35 ตามลาดับ โดยอัตราส่ วนที่สามารถผลิต
เป็ นถ่านอัดแท่ งได้เป็ นเนื้ อเดี ย วกัน และคงรู ปอยู่ได้เมื่อน าออกมาจากบล็อก (มีการจับตัวของส่ ว นผสม
มากกว่าร้อยละ 50) แต่ในอัตราส่วนที่60:40ร้อยละโดยน้ าหนักพบว่า ถ่านอัดแท่งที่ผลิตออกมาเกาะตัวกัน
เป็ นเนื้อเดียวกัน แต่มีรอยแตกร้ าวของถ่านอัดแท่งเนื่ องจากปริ มาณการเพิ่มขึ้นของแป้ งมันสาปะหลังที่ใช้
เป็ นตัวประสานมากเกินไป และไม่สามารถคงรู ปตามขนาดมาตรฐานการผลิตถ่านอัดแท่งที่ตอ้ งการได้จึงไม่
เหมาะสมต่อการนามาผลิตเป็ นถ่านอัดแท่งได้
อภิปรายผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของตัวประสานทั้ง 3 ชนิด คือ แป้ งมันสาปะหลัง ปูนขาว และ
โมลาส ตามลาดับ ค่าความหนืดที่ความเข้มข้น มีค่าความหนืดที่ใกล้เคียงกันซึ่งเหมาะสาหรับนามาใช้เป็ นตัว
ประสานของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด แต่เมื่อพิจารณาด้านความเหมาะสมด้านต้นทุนและความสะดวกใน
การจัดหาสาหรับใช้งานแล้วพบว่าแป้ งมันสาปะหลังมีความเป็ นไปได้มากที่สุด
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางด้านเทคนิคอัตราส่วนที่เหมาะสมของผงถ่านซังข้าวโพดผสมแป้ งมัน
ส าปะหลัง ที่ จ ะน ามาผลิ ต เป็ นถ่ า นอัด แท่ ง มากที่ สุ ด คื อ อัต ราส่ ว นที่ 80:20ความเหมาะสมทางด้า น
เศรษฐศาสตร์ของถ่านอัดแท่งได้ระยะเวลาคืนทุนมูลปัจจุบนั ของถ่านอัดแท่งเท่ากับ 1.78ปี หรื อ 1ปี 9 เดือน
14วัน
ข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินศักยภาพของที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า สภาพพื้นที่ที่ทาการศึกษา
มีขอ้ จากัดในคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ าจึงมีความสาคัญมากต่อการทาเกษตร ควรปรับปรุ งคุณภาพดิน
และระบบชลประทานเพื่อให้เหมาะสมกับพืชชนิ ดนั้น ๆ ในพื้นที่มีที่ขนาดใหญ่คงไม่สามารถจะแก้ไขได้
ด้วยเกษตรกรเองทั้งหมด จาเป็ นต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ก าร
ส่งเสริ มและสนับสนุนแนะนาวิธีการที่เหมาะสม
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การพัฒนา คู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่ างกาย และชุดเฝ้ าระวังส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ของเครื อข่าย ศูนย์พฒั นาเด็ก เล็ก ในพื้นที่ จงั หวัดลาปาง มีเป้ าหมายเพื่อสร้ างเครื่ องมือ
อานวยความสะดวกให้กบั ครู ผดู้ ูแลเด็ก ให้ลดภาระในการทางานด้านการบันทึกข้อมูลพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกาย (น้ าหนักและส่ วนสูง) และข้อมูลด้านส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก จังหวัดลาปาง ประชากรคือ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในจังหวัดลาปาง เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
คือ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาบนหลักการของ Web-based Application ผลของงานวิจ ัย
พบว่า 1) การสร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ ด้านร่ างกาย น้ าหนักและส่ วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7
ปี ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง มีศนู ย์พฒั นาการเด็กเล็กเข้าร่ วมเครื อข่าย จานวน 150 ศูนย์ฯ
มีการบันทึก ข้อมูลของเด็ก ในศูนย์ฯ รวม 3,888 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 2,008 คน คิด เป็ นร้ อยละ
51.65 เพศหญิง 1,880 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.35 2) การสร้างชุดเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง มีการบันทึกข้อมูล
พัฒนาการของเด็ก ในศูนย์ฯ รวม 2,350 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 1,244 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.94 เพศ
หญิง 1,106 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 เป็ นพัฒนาการรวม 18,734 ข้อ เป็ นพัฒนาการที่ผ่าน จานวน
12,584 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 67.17 เป็ นพัฒนาการที่ไม่ผ่าน จานวน 6,150 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 32.83
ในพัฒนาการที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ แบ่งเป็ นของเพศชาย 599 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.15 เพศหญิง 483 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.67
คาสาคัญ: การพัฒนาเชิงพื้นที่, การส่งต่อข้อมูล, การเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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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. บทนา

1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จากการศึก ษางานวิจยั ของเครื อข่ ายและกลไกศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายเป็ น เด็กที่มีอายุระหว่าง 0 – 18
ปี ที่สามารถแบ่งได้เป็ น เด็กก่อนวัยเรี ยน (บ้าน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก) และเด็กที่
อยูใ่ นวัยเรี ยน (โรงเรี ยนอนุบาล โรงเรี ยนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) จะ
เห็ นได้ว่ า หน่ ว ยงานที่ ดูแลเด็ กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงระดับอุดมศึก ษา ที่จ ะจบการศึกษา ออกไป
ทางานนั้น มีความแตกต่างกัน ทั้งรายละเอียดที่ตอ้ งการจัดเก็บ สังกัดของหน่วยงาน ฯลฯ ปัญหาที่
พบเจอบ่ อย ๆ ก็คื อ เมื่ อเด็ก มี การเปลี่ยนระดับ หรื อย้ายโรงเรี ยน สิ่ งที่ จะต้องพบเจอก็คื อ การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) กันใหม่เสมอ ทาไมถึงไม่มี
การส่งต่อข้อมูลที่จดั เก็บ ให้กบั หน่วยงานที่ตอ้ งการใช้งาน ได้นาไปใช้ประโยชน์
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นสถานที่ดูแลเด็กปฐมวัยหรื อเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ถ้า
เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้อง เด็กก็จะสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ช่วงเวลาที่สาคัญ
และจาเป็ นที่สุดในการพัฒนาสมองคือในช่วง 5 ปี แรกของชีวิต หากพ้นวัยนี้แล้ว โอกาสที่จะพัฒนา
ให้เด็กมีความพร้อม ก็จะเป็ นเรื่ องยาก ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ผูเ้ ลี้ยงเด็กต้องมี ความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนัก ถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็ ก ในช่ ว งวัย 0-5 ปี ต้องสามารถเลี้ ย งดู จัด
ประสบการณ์พฒั นาเด็กให้เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ โดยศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทา
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หน้าที่ดูแลเด็กที่เข้ามาใช้บริ การ และมีขอ้ มูลของเด็กเป็ นข้อมูลที่ใช้ดาเนิ นการเป็ นหลัก จนกระทัง่
ถึงวัยที่ จ ะต้องเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนอนุ บ าล ปั ญหาที่ พ บคื อ การส่ งต่ อข้อมูลต่ าง ๆ ยังไม่มี/ไม่
สมบูรณ์ งานวิจยั นี้ จะทาการพัฒ นาเครื่ องมือ ในการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของเครื อข่าย ในพื้นที่ จงั หวัดลาปาง ภายใต้เงื่อนไขความเหมาะสมของพื้นที่เป้ าหมาย เพื่อส่ งต่อ
ข้อมูลไปยังโรงเรี ยนอนุบาล
1.2 วัตถุประสงค์
ทาการศึกษาบริ บทพัฒนาการ ด้านร่ างกาย น้ าหนักและส่ วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7 ปี
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง และ
1) สร้ างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ ด้านร่ างกาย น้ าหนักและส่ วนสูง ของเด็กอายุ
0 – 7 ปี ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง
2) สร้างชุดเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง
1.3 ขอบเขต
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่อยูใ่ นการดูแลของ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ลาปาง
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) มีระบบสารสนเทศ ที่ใช้งานในโรงพยาบาลสุขภาพตาบล ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/เด็ก
ปฐมวัย และโรงเรี ยนอนุบาล ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง
2) มีระบบการส่งต่อข้อมูลที่รองรับความต้องการ ระหว่างโรงพยาบาลสุ ขภาพตาบล
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย และโรงเรี ยนอนุบาล
2. ทบทวนวรรณกรรม

มนุ ษย์ถือเป็ นทรั พยากรที่มีค่ ามากที่ สุด ในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้น การพัฒ นา
มนุ ษ ย์ให้มีประสิ ทธิภ าพ จึ งเป็ นเรื่ องจ าเป็ นทุ กขั้น ตอน เริ่ มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ช่วงปฐมวัยและ
ต่อเนื่ องตลอดชี วิ ต ปั จ จัย แวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนโครงสร้ างและ
ประสิทธิภาพการทางานของสมองมนุ ษย์ได้ โดยเวลาที่สาคัญและจาเป็ นที่สุดในการพัฒนาสมอง
คือในช่ ว ง 5 ปี แรกของชี วิต แนวคิ ด ในการพัฒนาเด็ ก เพื่อให้มีพฒ
ั นาการทุ ก ด้านอย่างสมดุ ล
นับตั้งแต่ ปฏิสนธิ จวบจนเจริ ญวัยจาเป็ นต้องมีการตื่นตัวและผนึ กกาลังกันทุกฝ่ ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่ วมกันส่งเสริ มครอบครัวให้พ่อแม่ มีความรักและความรู้ สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานได้ถกู วิธี
(องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 2556)
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เด็กปฐมวัยหรื อเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี เป็ นช่วงอายุที่มีอตั ราของการพัฒนาการสูง
ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้อง เด็กก็จะสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีงานวิจยั และ
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ได้ระบุว่าช่วงเวลาที่สาคัญและจาเป็ นที่สุดในการพัฒนาสมองคือ
ในช่วง 5 ปี แรกของชีวิต ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กต้องมี ความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 0-5 ปี ต้องสามารถเลี้ยงดู จัดประสบการณ์
พัฒนาเด็กให้เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล, จีรนันท์
ขานอง และมีนา โรจน์ไพริ นทร์, 2549).
โรงเรี ยนอนุ บาล เป็ นสถานที่ ที่ เด็ ก จะได้เตรี ยมความพร้อม ให้เด็ ก ได้พฒ
ั นาทางด้าน
อารมณ์และจิตใจซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพัฒนาด้านต่างๆ การเลือกโรงเรี ยนอนุ บาลให้ลูกถือเป็ น
สิ่งสาคัญมาก เพื่อให้ลูกได้สนุ กกับการเรี ยนและมีพฒั นาการตามช่วงวัย ต้องเลือกอย่างสมบูรณ์
แบบที่สุด โรงเรี ยนควรอยูใ่ กล้บา้ น สถานที่ควรจะกว้างพอที่จะทากิจกรรมได้ และครู จะต้องดูแล
เด็ก ได้อย่ างทั่ว ถึ ง ครู ต ้องสั งเกตว่า จะเสริ ม อะไรให้เ ด็ก เรี ยนรู้ ได้มากขึ้ น และที่ ส าคัญพ่อแม่
ผูป้ กครองต้องมีส่วนร่ วม ในการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนของลูกด้วย
งานวิ จ ัย นี้ เน้น การด าเนิ น งานในเชิ ง พื้น ที่ โดยคณะวิจ ัย ทาการสร้ างเครื่ องมือในการ
ดาเนินงานให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และสร้างรายงานให้ตามความต้องการ ทาให้เกิดความร่ วมมือ
ระหว่าง ครู ผดู้ ูแลเด็ก และนักวิชาการ ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล
เพื่อการส่งต่อข้อมูล ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และโรงเรี ยนอนุบาลในจังหวัดลาปาง
3. การดาเนินการวิจยั

งานวิจยั นี้ บูรณาการ การวิจยั ภาคสนาม (action research) เข้ากับกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศแบบต้นแบบ (prototyping) โดยมีระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
ถึงเดือนสิงหาคม 2558 และมีลาดับการทางานดังนี้
1) ศึกษาความเป็ นไปได้/ความพร้อมของ โรงพยาบาลสุขภาพตาบล ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/
เด็กปฐมวัย และโรงเรี ยนอนุบาล ในด้าน hardware, software, process, peopleware
และ telecommunication จากระบบงานเดิมที่ดาเนินการอยู่
2) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิภูมิ จากพื้นที่เป้ าหมาย ที่เป็ นพื้นที่นาร่ อง
3) ตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบงานเดิมที่ดาเนินการอยู่ ทาการปรับระบบงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของพืน้ ที่เป้ าหมาย
4) พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดระบบต้นแบบ (prototyping) โดยได้ฐานข้อมูล
ประกอบไปด้วยตารางทั้งสิ้น 18 ตาราง มีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง

ลาดับ

ความหมาย

1

age_height

เปรี ยบเทียบระหว่างอายุ – ความสูง

2

age_weight

เปรี ยบเทียบระหว่างอายุ – น้ าหนัก

3

blood_group

กรุ๊ ปเลือด

4

children

เด็ก

5

child_development

พัฒนาการของเด็ก DSPM

6

child_dev_center

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

7

child_grown

พัฒนาของเด็กด้านร่ างกาย

8

district

อาเภอ

9

dspm

แบบเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ

10

ed_level

ระดับการศึกษา

11

height_weight

เกณฑ์ความสูง เปรี ยบเทียบกับน้ าหนัก

12

marry_status

สถานภาพสมรส

13

nation

สัญชาติ

14

occupation

อาชีพ

15

province

จังหวัด

16

relationship

ความสัมพันธ์

17

religion

ศาสนา

18

subdistrict

ตาบล

5) ทดสอบระบบ พร้อมปรับปรุ งข้อผิดพลาด
6) นาระบบไปใช้ในพื้นที่เป้ าหมาย พร้อมทั้งฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในพื้นที่
7) ประเมินและติดตามผลการใช้งาน
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แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ดงั นี้

รูปที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ ของตารางข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมด
4. ผลการศึกษา

ผลการศึกษาของงานวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ 1) การสร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ
ด้านร่ างกาย น้ าหนักและส่ วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7 ปี มีศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กเข้าร่ วมเครื อข่าย จานวน
150 ศูนย์ฯ และมีการบันทึกข้อมูลของเด็ก ดังนี้
ตารางที่ 1 การบันทึกข้อมูลของเด็ก ในศูนย์พฒั นาการเด็กเล็กที่เข้าร่ วมเครื อข่าย
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ชาย
2,008
51.65
หญิง
1,880
48.35
3,888
100.00
รวม
คู่มือภาวะโภชนาการเด็กฯ เป็ นเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้กบั ครู โดยการชัง่ น้ าหนัก
และวัดส่วนสูงของเด็ก จากนั้นนาข้อมูลมากรอกลงในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกวันที่ทาการชัง่
น้ าหนักและวัดส่ วนสูง มีจอภาพดังนี้
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รูปที่ 2 การกรอกข้อมูลพัฒนาการด้านร่ างกาย (น้ าหนัก ส่วนสูง)
เมื่อทาการกรอกข้อมูลแล้ว ระบบฯ จะทาการคานวณหาอายุของเด็กแต่ละคน จากนั้น
นาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑ์ ออกมา ดังนี้

รูปที่ 3 รายงานสรุ ปผลการชัง่ น้ าหนักและวัดส่วนสูง
ข้อมูลของเด็กที่มีการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง และนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
ตรวจพัฒนาการด้านร่ างกาย แสดงรายงานสรุ ปผลฯ จาแนกตามศูนย์ฯ ดังนี้
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รูปที่ 4 รายงานสรุ ปผลเปรี ยบเทียบเด็กตามอายุและส่วนสูง
2) การสร้างชุดเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี ใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ในศูนย์ฯ รวม 2,350 คน มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 การบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ในศูนย์พฒั นาการเด็กเล็กที่เข้าร่ วมเครื อข่าย
พัฒนาการ
จานวน
ร้ อยละ
เพศชาย ร้ อยละ เพศหญิง ร้ อยละ
ผ่าน

12,584

67.17

645

51.85

623

56.33

ไม่ผา่ น

6,150

32.83

599

48.15

483

43.67

รวม

8,734

100.00

1,244

100.00

1,106

100.00

ชุดเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการฯ เป็ นเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้กบั ครู ในการ
ตรวจพัฒนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน DSPM โดยการเลือกวันที่ ต้องการตรวจพัฒนาการ จากนั้น
ระบบจะทาการคานวณอายุของเด็กที่อยูใ่ นศูนย์ และไปนาพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็ก มาให้
แสดงจอภาพดังนี้
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รูปที่ 5 พัฒนาการของเด็ก ตามช่วงอายุ 19 – 24 เดือน
ซึ่งครู ก็สามารถทดสอบพัฒนาการนั้น ๆ ได้ และนาข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลของเด็กที่มีการตรวจพัฒนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน DSPM ซึ่งผลที่ได้ก็มี ผ่าน – ไม่ผา่ น
ดังนี้

รูปที่ 5 พัฒนาการของเด็ก ตามช่วงอายุ 19 – 24 เดือน
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โดยขอนาเสนอรายงาน จานวนพัฒนาการ ที่ไม่ผา่ น จาแนกตามศูนย์พฒั นาเด็กเล็กดังนี้

รูปที่ 6 รายงานจานวนเด็กที่ไม่ผา่ นพัฒนาการ จาแนกตามศูนย์ฯ
หมายเหตุ ได้ทาการปิ ดชื่อของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กไว้
5. อภิปรายผล
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งพื้นที่ในจังหวัดลาปาง เพื่อสร้างเครื่ องมืออานวยความสะดวก
โดยคณะผูว้ ิจยั ทาการพัฒนาเครื่ องมือ (ระบบงาน) บนเว็บไซต์ ให้ผดู้ ูแลเด็กเล็กของศูนย์ฯ มีส่วน
ร่ วม โดยรับหน้าที่ทาการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพัฒนาการด้านร่ างกาย และข้อมูลพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สติปัญญา จากนั้น คณะผูว้ ิจยั ทาการสร้างรายงาน ในรู ปแบบต่ าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ
เพราะฉะนั้นการอภิปรายผลงานวิจยั จะนาเสนอใน 3 ด้านด้วยกัน
5.1 ในด้ านการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมในงานวิจยั นี้ จะทาให้งานวิจยั ที่พฒั นาระบบงานขึ้นมา ไม่สูญเปล่า มีการ
ใช้งานต่อไป ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน เพื่อให้ส่งผลถึงการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ฯ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลวรรณ กลิ่นถาวร. (2556). ที่มีผลการวิจยั กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมดังนี้
“การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันบนฐานข้อมูลสารสนเทศและความรู้ของหน่ วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนาความรู้ นาไปสู่การปฏิบตั ิ ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนเพื่อส่ งเสริ ม
การมี ส่ว นร่ วมอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ทธิ ผลเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารแก้ปั ญหาให้ก าร
ดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถดาเนินงานได้อย่างยัง่ ยืน” นอกจากนี้แล้ว ยังสอดคล้องกับการ
กาหนดมาตรฐานสาหรั บศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่ วม
และการสนับ สนุ น จากชุ ม ชน ในด้านการมีส่ ว นร่ ว มและสนับ สนุ น จากชุ มชน เพื่ อให้ก าร
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ดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถดาเนินงานพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะ
เป็ นแนวทางให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิตามความพร้อมของท้องถิ่น (ที่มีความพร้อม
มาก, มีความพร้อมระดับปานกลาง และมีความพร้อมน้อย) ต่อไป (ศิรินนภา นามมณี . 2553). และ
ยังสอดคล้องกับ มาตรฐานศูน ย์เ ด็ ก เล็ก แห่ ง ชาติ ด้านการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็ก ในหัวข้อที่ 2.1 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่กาหนดให้ ครู
ผูด้ ูแลเด็ก/ครู พี่เลี้ยงมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้และดาเนิ นการตามแผน
ฯ เพื่อพัฒนาความ สามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กและประเมิน
พัฒนาการเบื้ องต้นอย่างต่ อเนื่ อง สามารถให้การช่ วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหา และ/หรื อส่ งต่ อไปยัง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ กรณี ที่มีปัญหา และจัด ทาผลพัฒนาการเด็ ก และข้อมูลสาหรั บการส่ งต่ อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น (สานักงานส่ งเสริ มและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ. 2555). โดย
อาศัยระบบงานที่ พฒั นาขึ้นมาเป็ นเครื่ องมือช่วย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุ ฑารัตน์ ยะ
ตะนัง และ ดร.อัมเรศ เนตาสิ ทธิ์ (2557). ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กแห่งชาติฯ ผลการวิจยั พบว่า “แนวทางการแก้ปัญหาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้แก่ การ
ประชุมหารื อร่ วมกัน ระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผน พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อกาหนด
กิจกรรมโครงการร่ วมกัน” และ “สภาพปั ญหาที่พบคือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
การบริ หารจัดการ ขาดแคลนงบประมาณ ในการจัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้เสริ มพัฒนาการเด็ก
ตลอดจนฐานะทางครอบครัวที่ยากจน และขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูป้ กครอง”
5.2 ในด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้มีก ารกาหนดประเภทของงานวิจยั ไว้เพื่อ 1)
สร้างองค์ความรู้ 2) นาไปใช้ประโยชน์ 3) พัฒนาท้องถิน่ 4) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 5) สร้างองค์
ความรู้ และนาไปใช้ประโยชน์ ทาให้งานวิจยั นี้ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างระบบงาน และให้หน่ วยงาน
อื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย นาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยใช้งบประมาณจาก คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การนาไปใช้ประโยชน์น้ ี คณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาถึงการสร้างเครื่ องมืออานวยความสะดวก
ให้ผดู้ ูแลเด็ก ไม่สร้างภาระให้มากเกินไปจากงานที่ทาอยู่ จากการศึกษาบริ บทพัฒนาการของเด็กฯ
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง และจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับผูด้ ูแลเด็ก คณะผูว้ ิจยั
ได้คาตอบ ในการทาสร้างคู่มือระบบภาวะโภชนาการ ด้านร่ างกาย น้ าหนักและส่วนสูง ของเด็กอายุ
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0 – 7 ปี และสร้างชุดเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี ใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง เพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั นี้ สามารถพิจารณาจาก
การเข้าร่ วมเครื อข่ายของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในจังหวัดลาปาง ถึง 150 ศูนย์ดว้ ยกันและมีจานวน
ข้อมูลของเด็กเล็กถึง 3,888 คน มีขอ้ มูลพัฒนาการของเด็ก ถึง 18,734 รายการ และยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2557-25601 ในประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริ มสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปางให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ มีความเข้มแข็ง มี
ภูมิคุม้ กัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 ในด้ านการส่ งต่ อข้ อมูลให้ เครือข่ าย
งานวิจยั นี้ นอกจากจะเป็ นการพัฒนาระบบงานเพื่อนามาใช้ประโยชน์ เพิ่มประสิ ทธิภาพ
การทางานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในพื้นที่จงั หวัดลาปางแล้ว ยังต้องการที่จะส่ งต่อข้อมูลให้กบั
เครื อข่ายอีก ทาให้เกิดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน โดยที่ขอ้ มูลเหล่านั้น มีการใช้งานจริ งมาอย่างต่อเนื่ อง
จึงสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยนอนุ บาล ในพื้น ที่ หลังจากที่ ค ณะวิจยั มีการลงพื้น ที่
สารวจความต้องการการใช้ขอ้ มูลของเด็กปฐมวัย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลวรรณ กลิ่น
ถาวร. (2556). ที่กล่าวว่า “จากกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน สามารถวางแนวทางการสร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้ทาภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ภายภาคหน้า”
6. สรุปผลการวิจยั
6.1 สรุ ปผล งานวิจยั
งานวิจ ัย ครั้ งนี้ ได้ทาการ สร้ างเครื่ องมือขึ้ นมา 2 ชนิ ด ได้ผลคือ (1) คู่มือระบบภาวะ
โภชนาการ ด้านร่ างกาย น้ าหนักและส่ วนสูง ของเด็กอายุ 0 – 7 ปี ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัด
ลาปาง มีศนู ย์ฯ เข้าร่ วมเครื อข่าย มีศนู ย์พฒั นาการเด็กเล็กเข้าร่ วมเครื อข่าย จานวน 150 ศูนย์ฯ มีการ
บันทึกข้อมูลของเด็ก ในศูนย์ฯ รวม 3,888 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 2,008 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.65 เพศ
หญิง 1,880 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.35 (2) ชุดเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ
ของเด็ก 0 – 5 ปี ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จังหวัดลาปาง จากจานวนศูนย์พ ัฒนาการเด็กเล็กเข้าร่ วม
เครื อข่าย 30 ศูนย์ฯ มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ในศูนย์ฯ รวม 2,350 คน แบ่งเป็ นเพศชาย
1,244 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.94 เพศหญิง 1,106 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 เป็ นพัฒนาการรวม
18,734 ข้อ เป็ นพัฒนาการที่ผา่ น จานวน 12,584 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 67.17 เป็ นพัฒนาการที่ไม่ผ่าน
1

คณะกรรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลาปาง แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง 4 ปี (2557-2560) หน้า 107-119
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จานวน 6,150 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 32.83 ในพัฒนาการที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ แบ่งเป็ นของเพศชาย 599 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.15 เพศหญิง 483 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.67
6.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจยั
ในด้ านการมีส่วนร่ วม ต้องให้ผดู้ ูแลเด็ กเล็กทาหน้าที่รับผิดชอบกับข้อมูล ผูท้ ี่สนใจจะทา
วิจ ัย ต่ อ ต้องพัฒ นาระบบงานให้ค รอบคลุม งานด้านอื่น ๆ ของศูน ย์ฯ เช่ น ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
งบประมาณ เป็ นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังต้องการการมีส่วนร่ วมจากชุมชน จากองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ให้สนับสนุ นด้านงบประมาณ ในการฝึ กอบรมผูด้ ูแลเด็ก ให้สามารถแปรผลของภาวะ
โภชนาการ แปรผลพัฒนาการของเด็ก ได้ถูกต้องและสามารถซ่อมเสริ มพัฒนาการให้เด็กทันที ที่
ต้องการ ในด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์ ต้องลงพื้นที่สอบถามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาระบบงานเพิ่มเติม จากที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ จะทาให้ระบบงานที่พฒั นาไว้ มีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ผดู้ ูแลเด็กเล็กของศูนย์ สามารถแปรผลภาวะโภชนาการ ด้านร่ างกาย
น้ าหนักและส่ วนสูง ของเด็กได้ถกู ต้องรวดเร็ ว ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ตรวจสอบพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุของเด็ก 0 – 5 ปี ให้
เพียงพอ เพื่อให้ขอ้ มูลพัฒนาการของเด็ก มีความถูกต้องตามมาตรฐานการวัด สามารถนาข้อมูล
เหล่านี้ไปอ้างอิงได้ ควรมีคณะทางานฯ พัฒนารายงาน ตามความต้องการของศูนย์ฯ เพื่อให้ขอ้ มูลที่
มีอยู่เกิ ดประโยชน์ มากขึ้ น ในด้ านการส่ งต่ อข้ อ มูล ให้ เ ครื อข่ าย ระบบงานที่พฒั นาขึ้ น ภายใต้
งานวิจยั นี้ มีการออกแบบตามหลักการของฐานข้อมูลที่ดี ครอบคลุมข้อมูลของเด็กปฐมวัย ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล จะเกิดจากการนาข้อมูลที่ถูกต้อง
บัน ทึ กลงในฐานข้อมูล เพราะฉะนั้น การส่ งต่ อข้อมูลให้เครื อข่ าย ก็จะเป็ นการส่ งข้อมูลที่ ดี ให้
เครื อข่าย ไม่ตอ้ งไปเริ่ มต้นเก็บข้อมูลใหม่เช่นทัว่ ไป ควรมีคณะทางานฯ พัฒนาข้อมูลให้ตรงกับ
ความต้องการของเครื อข่ายฯ
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7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย “การพัฒ นา คู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่ างกาย และชุ ด เฝ้ าระวังส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ของเครื อข่ าย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง” ได้แนวคิดจาก
โครงการความร่ วมมื อ เพื่ อ พัฒ นานัก วิ จ ัย และการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาพื้ น ที่ จ ัง หวัด ล าปาง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ซึ่งร่ วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) คณะผูว้ ิจยั
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ผูใ้ ห้การสนับสนุ นงบประมาณใน
การวิจยั
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จาลอง คาบุญชู ที่ให้ขอ้ แนะนาการดาเนินงาน การติดต่อ
ประสาน งานกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงพยาบาลสุขภาพตาบล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และสานัก
งานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดลาปาง ที่อนุ ญาตให้ใช้
ข้อมูลของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลาปางได้ ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หารระดับสูง ของ ทม.เขลางค์นคร
ทต.เกาะคา ทต.นาแก้ว ทต.ปงยางคก ทต.หลวงใต้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล อบต.บ้านค่า อบต.บ้าน
เอื้ อม อบต.ปงเตา อบต.หัวเสื อ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล ที่ ให้
คาแนะนา/ปรั บแก้ รายงานวิจยั เล่มนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณ ครู ผดู้ ูแลเด็ก ของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่เป็ นเครื อข่าย ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ
โครงการพัฒนาเครื อข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (child watch) ที่เป็ นผูป้ ระสานงานในทุก ๆ ด้าน จนทาให้งานวิจยั นี้
สาเร็ จผลตามเป้ าหมาย
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ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ หมอเมืองล้านนาตาบลนาแก้ว: 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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บทคัดย่อ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองล้านนา (ภูมิปัญญาการรัก ษาแบบชาวบ้าน) ของ
ชาวบ้า นต าบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัด ลาปาง นั้น ได้พ ฒั นาขึ้ น เพื่อ ช่ว ยในการจัด เก็บ
รวบรวมข้อมูลหมอเมืองล้านนาแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ โดยข้อมูล ประกอบไปด้ว ย สอง
ส่ ว นหลัก 1) ข้อมูลทัว่ ไปของหมอเมืองล้านนา (ชื่อ นามสกุล) ข้อมูลรู ปถ่ายปั จ จุบนั ของหมอ
เมือ ง ข้อมูล ที่ อยู่ข องหมอเมือ ง และข้อมูลแผนที่ที่อยู่ข องหมอเมือง โดยสามารถดูแผนที่ใ น
รู ปแบบปกติ ภาพถ่ายดาวเทียม (satellite view) และสตรี ทวิว (Street view) ที่สามารถมองได้ 360
องศา รวมทั้งพิกดั ละติ จูดและลองจิจูด 2 ) ข้อมูลรายละเอียดความชานาญในการรัก ษาโรคของ
หมอเมืองล้านนา
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ห มอเมื อ งล้า นนา เป็ นการพัฒ นาในรู ป แบบ web-base
application ใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่ องมือที่ใช้พฒั นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอ
เมือง คือภาษา PHP version 5, HTML 5 และฐานข้อมูลเป็ น MySQL Version 5.0.22, Google Maps
JavaScript API V3 Reference และใช้ Apache V.2.0.55 ทาหน้าที่เป็ นเว็บ เซิร์ฟเวอร์
โดยความสามารถของระบบ สามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลหมอเมืองล้านนา และสามารถค้นหา
ข้อมูล จากชื่อ นามสกุล หรื อ หมอเมืองล้านนา, ที่อยู่หมอเมืองล้านนา และ ความชานาญของหมอ
เมืองล้านนา และระบบยังสามารถแสดงพิกดั ที่อยูข่ องหมอเมืองล้านนา, สรุ ปความชานาญของหมอ
เมืองล้านนาแยกตามกลุ่ม
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เมื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนาเสร็ จสิ้ นผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
ความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ โดยนาระบบไปทดสอบกับเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบข้อมูล
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาแก้ว ผลจากการศึกษาระบบ พบว่าสิ่ งที่เป็ นจุดแข็งของระบบ คือ
การใช้งานง่ าย ความสะดวกในการค้นหาพิกดั ที่อยู่ของหมอเมืองล้านนาผ่านกูเกิ้ลแมพ (Google
Map)
คาสาคัญ หมอเมืองล้านนา, 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.บทนา
งานนวิจยั นี้จดั ทาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้ นหมอเมืองล้านนาของตาบล
นาแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยเพื่อเก็บข้อมูลหมอเมืองล้านนาของตาบลนาแก้ว ตามความ
ชานาญในการรั ก ษาโรคของหมอเมืองล้านนา โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คื อ ได้ระบบ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองล้านนาของตาบลนาแก้ว แบบ Real time เพื่อ
ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริ การทั้งเชิงรุ กและเชิงรับในด้านการส่งเสริ มอาชีพต่อ และ ส่ งเสริ ม
ภูมิปัญญาชาวบ้านขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
นิยามศัพท์ : หมอเมืองล้านนา,จีไอเอส,กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ
หมอเมืองล้านนา คือหมอแผนโบราณ ทาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยวิชาการที่สืบทอดมา
จากปู่ ย่าตายาย เป็ นการรักษาแบบตามประเพณี ที่สืบทอดกันมา มีตารา “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็ น
ตารา บอกสูตรยาสมุนไพร เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาหาความรู้ โดย หมอเมือง เป็ นองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งเป็ นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษหลายชัว่ อายุคน เรี ยกว่ามรดกแห่งการรักษา (TRADITIONAL HEALING) ซึ่งมีระบบ
การรักษาแบบองค์รวม (HOLISTIC) คือคานึงถึงกาย จิต และ วิญญาณ ควบคู่กนั การรักษาแบบ
หมอเมือง ไม่ได้พ่งึ แต่สารสังเคราะห์ ที่สมัยใหม่เรี ยกว่า “ยา” แม้ว่าบางส่วนใช้สารที่ได้จาก
สมุนไพรในธรรมชาติ แต่หมอเมืองยังรวมไปถึงความเชื่อ จิตวิญญาณ และพลังชุมชนด้วย เรี ยกได้
ว่า เป็ นองค์ความรู้แบบองค์รวม โดยมีเป้ าหมายคือสันติสุขของบุคคลและชุมชน (สมาพันธ์
การแพทย์แผนไทยล้านนา, 2559)
2.ทบทวนวรรณกรรม
Google Maps API เป็ นส่วนสาคัญที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Google เพื่อเรี ยกอ่านข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็ นบริ การที่ Google จัดเตรี ยมไว้ให้ โดยจะอิมพลีเม็นต์ดว้ ยภาษา JavaScript และ
รับส่ งข้อมูล ด้วยภาษา XML ซึ่งเป็ นภาษามาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ โดย Google API จะทาการ
เรี ยกดูแผนที่แต่ละครั้ง จาเป็ นต้องมีการระบุ Google Map API Key ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั
Google เพื่อแจ้งความต้องการขอใช้ Google Maps API เพื่อทาการ ประมวลผลจากนั้น Google ก็จะ
ส่งข้อมูลแผนที่กลับมาเพื่อแสดงข้อมูล แผนที่ให้กบั ผูท้ ี่ร้องขอผ่านทางเว็บเพจ (Google Map,
Google Map API, 2016)
ในงานวิ จ ัย การพัฒ นาระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ห มอเมื อ งล้านนาต าบลนาแก้ว มี
สถาปัตยกรรมการทางานดังรู ปที่ 1 โดยทางานผ่าน web browser โดย Google Map API ช่วยในการ
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เก็บและแสดงค่ าตาแหน่ งที่ อยู่ของหมอเมืองล้านนาทั้ง ละติ จูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude)
โดย diagram ตามรู ปที่ 1 นี้ประยุกต์มาจากงาน พูลสวัสด์, วงศ์พลับ และ วิวปรี ชา (2558)

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมการทางานของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์หมอเมืองล้านนาตาบลนาแก้ว
ความสามารถของ HTML5 มีแท็กใหม่ดา้ นนี้ อีก 2 ตัวคือ <video> และ <audio> หน้าที่
การใช้งานคือเล่นไฟล์วีดีโอ และ เล่น ไฟล์เสี ยงตามลาดับ ในกรณี video tag นั้นเราสามารถเขียน
script เพื่อ ดึง Stream จากกล้อง webcam หรื อ กล้องจาก Smart Phone ขึ้นมาแสดงได้ ตัวอย่าง
Script ดึง Stream จากกล้องมาแสดงบน หน้าเว็บเพจ โดยใช้ HTML5 โดยในงานวิจยั นี้ ได้ script นี้
เก็บบันทึกภาพหมอเมืองล้านนา

รูปที่ 2 ตัวอย่าง script ที่ใช้เปิ ดกล้องใน HTML5 เพื่อทาการเก็บรู ปภาพหมอเมืองล้านนา
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อีกความสามารถของ HTML5 คือสามารถเก็บ ละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 2 โดยงานวิจยั นี้ เก็บข้อมูลที่อยูข่ องหมอเมืองล้านนา

รูปที่ 3 ตัวอย่าง script ที่ใช้ใน HTML5 เพื่อทาการเก็บพิกดั ที่อยูห่ มอเมืองล้านนา
โดยงานวิจ ัยการพัฒ นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองล้านนาต าบลนาแก้ว ได้
ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ชุมพลกุล (2552), ฉับพลัน และ เพชรแก้ว (2054) และ พูลสวัสด์, วงศ์พลับ
และ วิวปรี ชา (2558) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะงานวิจยั พูลสวัสด์, วงศ์พลับ และ
วิวปรี ชา (2558) งานวิจยั งานวิจยั การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองล้านนาตาบลนา
แก้วนี้ ได้ประยุกต์สถาบัตยกรรมของระบบมาใช้งานโดยเฉพาะส่ ว นของ Google Map API ช่วย
ในการเก็ บ และแสดงค่ า ต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ข องหมอเมื อ งล้า นนา ทั้ง ละติ จู ด (Latitude) ลองจิ จู ด
(Longitude)
ชุมพลกุล (2552) ได้พฒ
ั นาแผนที่ ฟลูออไรด์ดว้ ย Google Map API กลุ่มพัฒนาความ
ร่ วมมือทันตสาธารณสุ ข ระหว่างประเทศได้ดาเนิ นการศึก ษาวิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่าบางส่วนมีปัญหาและอุปสรรค ส่ วนใหญ่จะเป็ นปั ญหาด้านโครงสร้างของระบบ
ดังนั้นในการศึกษาวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่
ฟลูออไรด์ดว้ ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็ นทางเลือกหนึ่ งในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทันตสาธารณสุ ข และ นาเสนอแผนที่ปริ มาณฟลูออไรด์ และประเมินการใช้งานเบื้องต้น เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบแผนที่ ฟลูออไรด์ในอนาคต ในการศึกษามีข้ นั ตอน
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง การพัฒนา
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โปรแกรมประยุกต์ ในการสื บค้นและแสดงแหล่งน้ าบริ โภคผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตด้วย แผนที่กู
เกิ้ ล ผลการศึกษา พบว่าระบบสามารถสื บค้น ได้ตามเงื่อนไขได้เป็ นอย่างดี และสามารถแสดง
ผลลัพธ์ในแผนที่ร่วมกับแผนที่กเู กิ้ลได้ รวมทั้งสามารถ นาผลลัพธ์การสืบค้นไปใช้ในรู ปแบบไฟล์
ต่าง ๆ ได้
ฉับพลัน และ เพชรแก้ว (2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการประยุกต์ใช้ Google Maps API ใน
การเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติด เป็ นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด ต่างๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการ
เฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติด ได้แก่ พื้นที่ต าบล พื้นที่แหล่งเสี่ ยง ผูค้ า้ ผูเ้ สพ สถานที่คา้ และจุดตรวจ
และมีการแสดงผลบน แผนที่ Google Maps เป็ นการแสดงผลที่สะท้อนให้เห็นพื้นที่ที่เกิดเหตุจริ ง
ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ ายปราบปรามยาเสพติดสามารถเห็นภาพชัดเจนมาก ขึ้น ช่วยให้การเฝ้ าระวัง
ติดตามจับกุมทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
พูลสวัสด์, วงศ์พลับ และ วิวปรี ชา (2558) ได้พฒั นาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สาหรับ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยนา Google Map API เข้ามาช่วยในการระบุพิกดั และตาแหน่งของ
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกในการบันทึกและแสดงผลข้อมูล ผูใ้ ช้สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น ต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั้น ๆ และมีก ารแนะน าสถานที่ ท่อ งเที่ ยวบริ เวณใกล้เ คี ยงให้ก ับ
นักท่องเที่ยวได้ และได้มีการทดลองใช้ระบบกับนักท่องเที่ยว และนักท่องมีความพอใจต่อระบบ
ระดับดี
3.การดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ เริ่ มโดยการศึกษาระบบงานเดิมด้านฐานข้อมูลโดยเฉพาะหมอเมืองล้านนาของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาแก้ว และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานด้านหมอเมืองล้านนา
เพื่อกาหนดขอบเขตความต้องการของการพัฒนาระบบ โดยพบว่าระบบงานเก่าเป็ นการเก็บเอกสาร
ในรู ปแบบกระดาษเป็ นหลัก ไม่มีการเก็บภาพถ่าย และพิกดั ที่อยู่ ของหมอเมืองล้านนา และความ
ต้องการระบบงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้องต้องการให้ ในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้ใช้งานง่ายและออนไลน์ สามารถแสดงที่อยูข่ องหมอเมืองล้านนาผ่านแผน
ที่ Google Map
งานวิจยั นี้ ได้กาหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลหมอเมืองล้านนา โดยใช้ขอ้ มูลเก่าที่เก็บจาก
เทศบาลตาบลนาแก้ว ประกอบกับการเก็บข้อมูล เพิ่มเติมจากภาคสนาม ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง
เมษายน พศ. 2556 โดยพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมี 8 หมู่บา้ น คือ หมู่1 บ้านสองแควเหนื อ, หมู่2 บ้าน
สองแควใต้, หมู่3 บ้านสบต่า, หมู่4 บ้านนาแก้วตะวันตก, หมู่5 บ้านจอมปิ ง, หมู่6 บ้านศรี ดอนมูล,
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หมู่7 บ้านป่ าแข, หมู่8 บ้านพระธาตุจอมปิ ง โดยเจ้าหน้าเทศบาลตาบลนาแก้วและนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ส่วนการเก็บข้อมูลหมอเมืองล้านนาโดยการสัมภาษณ์หมอเมืองล้านนาจานวน 24 คน
(โดยเป็ นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 7 คน โดยคาถามที่สัมภาษณ์เป็ นคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง
สอบถามถึงความชานาญ และสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค และการเก็บข้อมูลพิกดั ที่อยู่ของหมอเมือง
ล้านนาโดยใช้ smartphone
การออกแบบระบบ โดยออกแบบตามหลัก การ SDLC (Systems Development Life
Cycle) รายละเอียดต่ างๆ ดังนี้ ออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล
DFD (Data Flow Diagram) เพื่อแสดงกิจกรรมที่มีในระบบและการไหลของข้อมูล ออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ER Model (Entity Relationship) โดยใช้มายเอสคิวเอล
MySQL (Open source) Version 5.0.22 เก็บโครงสร้างของแฟ้ มข้อมูล และออกแบบส่ วนที่ติดต่อ
กับผูใ้ ช้ก ารน าเข้าของข้อมูล (Input) และส่ ว นน าข้อมูลออก (output) เขี ยนโปรแกรมโดยใช้
โปรแกรมภาษา พีเอชพี PHP version 5 และกูเกิ้ลเอพีไอ Google API (Application Programming
Interface) ทดสอบและปรับปรุ งแก้ไข จัดทาคู่มือ การติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ
โดยความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ หมอเมือ งล้า นนาต าบลนาแก้ว
สามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลหมอเมืองล้านนา และสามารถค้นหาข้อมูล จากชื่อ นามสกุล หรื อ หมอเมือง
ล้านนา, ที่อยูห่ มอเมืองล้านนา และ ความชานาญของหมอเมืองล้านนา

รูปที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram 0) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมือง
ล้านนาตาบลนาแก้ว
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รู ปที่ 5 (แผนภาพกระแสข้อมูล) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนาตาบลนาแก้ว

รูปที่ 6 (แผนภาพความสัมพันธ์ดา้ นข้อมูล ) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนา
ตาบลนาแก้ว
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4.ผลการศึกษา
ในงานวิจยั นี้ จานวนหมอเมืองล้านนามีจานวน 24 คน โดยเป็ นเพศชาย 17 คน และเพศ
หญิง 7 คน และความความชานาญในการรัก ษาโรคของหมอเมืองล้านนาสามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้ แก่หมอทายาสมุนไพร, หมอเป่ า (รักษาโรคงูสวัด แผลอักเสบ โรคกระดูก มะเฮง), หมอ
ตาแย และหมอนวดแผนโบราณ โดยกลุ่มหมอเมืองล้านนาที่มีมากที่สุดได้แก่หมอเป่ า โดยเฉพาะ
รักษาโรคกระดูก และ หมอเมืองล้านนาที่มีนอ้ ยที่สุดได้แก่หมอเมืองตาแย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองล้านนา (ภูมิปัญญาการรัก ษาแบบชาวบ้าน) ของ
ชาวบ้า นต าบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัด ลาปาง นั้น ได้พ ฒั นาขั้น เพื่อ ช่ว ยในการจัด เก็บ
รวบรวมข้อมูลหมอเมืองล้านนาแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ตามความชานาญที่กล่าวมาข้างต้น
และระบบสามารถ จัดเก็บบันทึกข้อมูลหมอเมืองล้านนา และสามารถแสดงที่อยู่ในรู ปแผนที่ กูเกิ้ ล
เอิร์ธ (Google Earth), ข้อมูลที่อยูห่ มอเมืองล้านนาในรู ปแผนที่กเู กิ้ลสตรี ทวิว (Google Street View)
และ แสดงข้อมูลที่อยู่หมอเมืองล้านนาแบบพิกดั (Marker label) ที่อยู่ในรัศมีของตาแหน่ งเราบน
smartphone

รูปที่ 7 หน้าแรกของระบบหมอเมืองล้านนา
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รูปที่ 8 ข้อมูลที่อยูห่ มอเมืองล้านนาในรู ปแผนที่กเู กิ้ลเอิร์ธ (Google Earth)

รูปที่ 9 ข้อมูลที่อยูห่ มอเมืองล้านนาในรู ปแผนที่กเู กิ้ลสตรี ทวิว (Google Street View)
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รูปที่ 10 ข้อมูลพิกดั Marker label ที่อยูห่ มอเมืองล้านนาที่อยูใ่ นรัศมีของตาแหน่งเรา (รู ปธง)

รูปที่ 11 หมอเมืองล้านนาและ ข้อมูลรายละเอียดความชานาญในการรักษาโรคของหมอ
เมือล้านนา
11
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รูปที่ 12 สรุ ปจานวนหมอเมืองล้านนาจาแนกประเภทตามกลุ่มความชานาญ

5. อภิปรายผล
ความแม่นยาในด้านพิกดั GPS เนื่องจากการนาเข้าข้อมูลของระบบหมอเมืองล้าน Script
จะทาการอ่านตาแหน่งพิกดั GPS โดยอัตโนมัติ ในกรณี ที่เปิ ดระบบการรับค่า GPS ในอุปกรณ์
Smart Phone ขึ้นใหม่ มีผลให้ค่าตาแหน่ง GPS ยังมีความผิดพลาดสูงจึงทาให้ค่าพิกดั ที่ได้ไม่ตรงกับ
ตาแหน่งจริ งปัจจุบนั หากระบบมีการตรวจสอบค่าความแม่นยาของตาแหน่ง GPS ก่อนมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจะทาให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น
6.สรุปผลการวิจยั
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมืองล้านนานาแก้วได้ พัฒนาขึ้ นเพื่อจัดเก็บข้อมูลหมอ
เมืองล้านนา ที่อยู่ และความชานาญในการรักษาโรค และสมุนไพรที่ใช้ โดยการประยุกต์ใช้ Google
Maps JavaScript API V3 Reference เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงแผนที่ภูมิศาสตร์ ผ่าน Google Map โดย
ระบบสามารถดูแผนที่ในรู ปแบบปกติ ภาพถ่ายดาวเทียม (satellite view) และสตรี ทวิว (Street
view) ที่สามารถมองได้ 360 องศา รวมทั้งพิกดั ละติจูดและลองจิจูด
ผลการทดลองใช้จากเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 5 คนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนา
แก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมอเมือง
12
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ล้านนานาแก้ว โดยพบว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเพิ่มข้อมูล หรื อ แก้ไข หมอเมือง
ล้านนา ระบบสามารถแสดงที่อยู่ของหมอเมืองล้านนาในรู ปแบบ Google Map, street view และ
Maker label ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งระบบยังสามารถแสดงสรุ ปความชานาญของหมอเมืองล้านนา
โดยแยกตามประเภทความชานาญได้อีก
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลนักเรี ยน
ประกอบไปด้ว ย ข้อมูลน้ าหนัก ส่ ว นสูง อายุ เพศ ปริ มาณสารอาหารที่ เหมาะสม ครู ประจาชั้น
ผูป้ กครอง และข้อแนะนาโภชนาการที่เหมาะสม การพัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์
ปั ญ หา 2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒ นาระบบ 4) การทดสอบและการน าไปใช้ 5) การ
ประเมินผลระบบ การพัฒนาระบบใช้โปรแกรมภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล
จากการประเมิน ความพึ ง พอใจของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละผูใ้ ช้ระบบด้ว ย
แบบสอบถามในด้านการออกแบบระบบ มีค่ าเฉลี่ย 4.16 อยู่ระดับ ดี และด้านการออกแบบส่ ว น
ติดต่อผูใ้ ช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยูร่ ะดับดี และค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 อยูร่ ะดับ ดี
คาสาคัญ: โภชนาการ, สารสนเทศ, เด็กเล็ก
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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. บทนา

เทศบาลต าบลนาแก้ว เป็ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น การจัด ตั้งกระทาโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่น ขึ้ น เป็ นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.
2496 มีนายกเทศมนตรี จากการเลือกตั้ง ทาหน้าที่หวั หน้าฝ่ ายบริ หารและมีสภาเทศบาล ที่ราษฎรใน
เขตเทศบาลเลือกตั้งมาทาหน้าที่ฝ่ายนิติบญั ญัติ มีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อย และความสะอาด
สร้ างและบารุ ง ถนนและท่ าเรื อ ดับเพลิ งและกู้ภ ัย จัด การศึ ก ษา ให้บริ ก ารสาธารณสุ ข สังคม
สงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิน่ เทศบาลตาบลนาแก้ว เป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอเกาะ
คา จังหวัดลาปาง มีสานักงานตาบลนาแก้ว ตั้งอยู่ที่ 279 หมู่ 4 ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัด
ลาปาง มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอาเภอเกาะคาประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ท้ งั หมด
111 ตรารางกิโลเมตร โดยวิสยั ทัศน์ของเทศบาลตาบลนาแก้ว คือ “ชุมชนน่ าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล สื บ
สานประเพณี วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
จากการบริ การวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2556 ในเทศบาลตาบลนา
แก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนาแก้ว มีปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก การสืบค้นข้อมูล การจัดทารายงานด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็กเพื่อรายงาน
ให้ฝ่ายบริ หารและผูป้ กครองทราบ จากปั ญหาดังกล่าวทีมวิจยั จึงได้เข้าไปดาเนิ นการพัฒนาระบบ
โภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนาแก้ว มี
ระบบสารสนเทศใช้ในการจัดการกับข้อมูลโภชนาการเด็ก
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1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาความต้องการระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3) ประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.2 ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจ ัย คื อคณะครู เจ้าหน้าที่ ในศูน ย์พฒั นาเด็ ก เล็ก
เทศบาลตาบลนาแก้ว จานวน 10 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสมัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ประกอบด้วย ครู และเจ้าหน้าที่ที่ผรู้ ับผิดชอบงาน
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 – มกราคม 2559 ระยะเวลา 1 ปี
2. ทบทวนวรรณกรรม

ผูพ้ ฒั นาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 โภชนาการของเด็ก
สานั ก โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (2558) กล่ าวถึง เกณฑ์ก าร
เจริ ญเติบโตของเด็กประกอบด้วย อายุ น้ าหนักและส่ วนสูงของเด็กอายุ 2-5 ปี เพศชายเพศหญิง ดัง
รู ปที่ 1 และ 2
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รูปที่ 1 กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศชาย
ที่มา: เว็บhttp://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=717

รูปที่ 2 กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศหญิง
ที่มา: เว็บhttp://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=717
2.2 แนวคิดการพัฒนาระบบ
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เป็ นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ในแต่ ละขั้น ตอน ตั้งแต่ ริ เริ่ มจนกระทัง่ สาเร็ จ วงจรการพัฒ นาระบบนี้ จะทาให้เข้าใจถึง
กิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู่ 7 ขั้นตอน ด้วยกัน คือ เข้าใจ
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ปั ญหา 2 วิ เคราะห์ร ะบบ ออกแบบระบบ พัฒ นาระบบ ทดสอบ ติ ด ตั้ง และการบารุ งรั ก ษา
(Maintenance) (โอภาส เอี่ยมสิริวงค์, 2545)
แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD: Data flow diagram) เป็ นเครื่ องมือที่นกั วิเคราะห์ระบบใช้ใน
การช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการทางานของแต่ละหน่ วยงาน ทราบถึงการรับหรื อส่ งข้อมูล
รวมถึงการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในการดาเนิ นงาน ซึ่งเป็ นแบบจาลองของระบบ
แสดงถึง การไหลของข้อมูลทั้ง input และ output ระหว่างระบบกับแหล่งกาเนิ ดรวมทั้งปลายทาง
ของการส่ งข้อมูล ซึ่งอาจเป็ นแผนกบุคคลหรื อระบบอื่น โดยจะขึ้นอยู่กบั ระบบงานและการทางาน
ประสานงานกันภายในระบบนั้น นอกจากนี้ยงั ช่วยให้รู้ถึงความต้องการข้อมูลและข้อบกพร่ องใน
ระบบงานเดิม เพื่อใช้ในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบงานใหม่ (จักรพงษ์ หอมไกรลาศ,
2548)
PHP คือ ภาษาสคริ ปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์ (Server-Side Scripting Language) หมายถึง การ
ประมวลผลจะเกิ ด ขึ้น บนเครื่ องแม่ข่าย หรื อเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) แล้วจึ งสร้างผลลัพธ์เป็ นภาษา
HTML ส่งให้กบั เครื่ องลูกข่ายหรื อไคลเอ็นต์ (Client) เพื่อแสดงผล ซึ่งจะลดภาระการส่ งถ่ายข้อมูล
จานวนมากเพื่อมาประมวลผลบนเครื่ องลูกข่าย การเขียนสามารถทาได้โดยเขียนโค้ด PHP แทรกลง
ไปในโค้ด HTML ด้วยการเปิ ดแท็ก <?php และปิ ดด้วยแท็ก ?> (ในกรณี ที่ไม่มีการใช้ร่วมกับสคริ ปต์
XML สามารถเปิ ดด้วยแท็ก <? ก็ได้) หรื อเขียนเป็ นโค้ด PHP อย่างเดียวก็ได้เช่นกัน และทาการ
บันทึกเป็ นไฟล์ที่มีนามสกุล .php, .php3 หรื อ .phtml ขึ้นอยู่กบั ที่ได้กาหนดไว้ในการติดตั้งเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล 2547)
2.3. ระบบฐานข้ อมูล
Entity-Relationship Model เป็ นแบบจาลองที่คิดค้นขึ้นโดย Dr. Chen ในปี ค.ศ.1976
เป็ นแบบจาลองที่คลอบคลุมนิ ยามต่างๆ ที่กาหนดไว้ใน Semantic Model เนื่ องจากมีรูปแบบที่ใช้
แทนทุกๆ แนวความคิดที่กาหนดไว้ ซึ่งได้แก่ Entity, Property, Relationship สาหรับแผนภาพที่
สร้างขึ้นโดยใช้รูปภาพต่ างๆ ภายใน E-R Model เพื่อแสดงความเป็ นความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
ฐานข้อมูล จะเรี ยกว่า Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) หรื อที่เรี ยกกันสั้นๆ ว่า E-R โดย
จะใช้แสดงถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับความคิด (Conceptual Level) ส่วนมากจะอยูใ่ นรู ป
ของแผนภาพ (Diagram) ที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อสื่ อความหมายระหว่างนักออกแบบฐานข้อมูล
และผูใ้ ช้ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของเอ็นทิต้ ี (Entity) กับเอ็นทิต้ ี (Entity) และ เอ็นทิต้ ี(Entity) กับ
แอททิบิวต์ (Attribute) (ณัฏฐพร พิมพายน, (บก.), 2548)
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2.4 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขในกรณี ของภาวะโภชนาการชุมชน
ที่สัมพัน ธ์กบั สุ ขภาพของผูส้ ู งอายุในเขตอาเภอบางระก า จังหวัด พิษ ณุ โลก ประเทศไทย (The
Development of Public Health Database in case of Nutrition Community related to Elderly Health
in Bang Ra-Kam District, Phitsanuloke, Thailand) มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านภาวะโภชนาการชุมชนที่สมั พันธ์กบั สุขภาพของผูส้ ูงอายุในระดับอาเภอ 2) ฝึ กอบรม
ให้บุคลากรรัฐฯและผูน้ าชุ มชนในท้องถิ่น สามารถเข้าสื บค้นข้อมูลด้านภาวะโภชนาการชุมชนที่
สัมพันธ์กบั สุขภาพของผูส้ ูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการศึกษาด้วยลักษณะของการประเมิน
เพื่อแสดงความเหมาะสมของภาวะโภชนาการที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกับสุ ขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชน
ท้องถิ่น โดยจัดทาเป็ นฐานข้อมูลด้านภาวะโภชนาการชุมชน ที่เป็ นการบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ
ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เข้าไว้ดว้ ยกัน วิธีการดาเนินการวิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั
เชิงผสมผสาน ทั้งการวิจยั เชิ งปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
ศักยภาพ ประเมิน ศัก ยภาพ และนาเสนอข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายให้แก่องค์ก รท้องถิ่นที่มีส่ว น
เกี่ยวข้อง ภายใต้ข้นั ตอนวิจยั 4 ประการ คือ 1) การสร้างแบบประเมินศักยภาพด้านภาวะโภชนาการ
ชุมชนและสุขภาวะของผูส้ ูงอายุ 2) มุ่งเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในพื้นที่
เป้ าหมายระดับตาบล 3) ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 4) จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแผนที่สุขภาวะของผูส้ ูงอายุ
ในเขตพื้นที่เสี่ ยงต่ออุทกภัย ผลการศึกษาพบว่า ในเขตพื้นที่ศึกษาจะพบปัญหาอุกทกภัยเป็ นประจา
แต่ก็ไม่มีมาตรการดาเนินการป้ องกันและจัดการปัญหาอุกภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ประชากรผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะอุทกภัยที่ เกิด ขึ้ นได้ จึ งไม่พบประเด็น
ปั ญหาด้านการบริ โภคอาหารในช่ วงที่ เกิ ดอุทกภัย ภาวะโภชนาการชุ มชนของผูส้ ูงอายุในพื้น ที่
ศึกษาจึงอยู่ในกรณี ของรู ปแบบและคุณภาพอาหารที่ใช้บริ โภคเป็ นหลัก การศึกษาครั้งนี้ สามารถ
จัดทาฐานข้อมูลด้านภาวะโภชนาการชุมชนที่สมั พันธ์กบั สุขภาพผูส้ ูงอายุ อีกทั้งนาเสนอเป็ นแผนที่
ประกอบ โดยใช้ชื่อเฉพาะว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดา้ นสาธารณสุ ข ” เพื่อให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่นสามารถนาไปใช้เพื่อดาเนินการจัดการปัญหาเหล่านี้ในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากของ
ตนได้เป็ นอย่างดี คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดา้ นสาธารณสุ ข , การจัดการฐานข้อมูล,
ภาวะโภชนาการชุมชน, สุขภาพผูส้ ูงอายุ (อนุชิต วงศาโรจน์และภิรมย์ อ่อนเส็ง,2557)
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3. การดาเนินการวิจยั

การพัฒนาระบบผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development
Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา
จากการลงพื้นที่ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และเก็บเอกสารนามาวิเคราะห์ สรุ ปได้ว่า เทศบาล
ตาบลนาแก้วได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และ
เก็บในระบบคอมพิวเตอร์บา้ ง แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ทา
ให้เกิดความยุง่ ยากในการค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถสรุ ปปัญหาได้ดงั นี้
3.1.1 มีการเก็บข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อน ข้อมูลมักจะเกิดการเสียหายและผิดพลาดง่าย
3.1.2 ระบบการทางานไม่มีแบบแผนและระบบการจัดการที่ดี
3.1.3 การตรวจสอบประวัติ ข ้อมูลโภชนาการอาหารข้อมูลพนัก งานไม่มีค วามทัน ต่ อ
เหตุการณ์
3.2 การออกแบบระบบ
จากการวิเ คราะห์ ปัญ หาทาให้ท ราบปั ญหาและความต้อ งการของผูใ้ ช้ระบบและ
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยออกแบบระบบดังนี้
3.2.1 การออกแบบการการปฏิบตั ิ ผูพ้ ฒั นาระบบได้ออกแบบการปฏิบตั ิงานโดยใช้
แผนภาพกระแสข้อมูล DFD (Data flow Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังรู ปที่ 3
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รูปที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล จากการออกแบบการปฏิบตั ิงานทาให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆที่
จะจัด เก็ บ ในรู ป แบบตารางระบบโภชนาการเด็ ก สมวัย ส าหรั บ ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก
ประกอบด้วยตารางจานวน 7 ตาราง ดังแสดงในรู ปที่ 4
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รูปที่ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
3.3 การพัฒนาระบบ
การดาเนิ นการพัฒนาระบบผูว้ ิจยั เลือกใช้โปรแกรม PHP และใช้โปรแกรม MySQL ใน
การจัดการฐานข้อมูล ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมเป็ นนิยมใช้และไม่มีค่าลิขสิทธ์
3.4 การทดสอบและนาไปใช้
เพื่อ ทดสอบความถูก ต้องของระบบที ม วิจ ัยได้ด าเนิ น การทดสอบระบบทั้งฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดก็ทาการแก้ไขให้สมบูรณ์ จากนั้นก็จดั ทาคู่มือการใช้ นา
ระบบไปติดตั้งและทาการอบรมผูใ้ ช้ให้สามารถใช้ระบบได้
3.5 การประเมินผลระบบ
เพื่อประเมิน ประสิ ทธิ ภาพของระบบผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้
ระบบ 2 ด้าน ด้านการออกแบบระบบและด้านการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ และผูใ้ ช้เป็ นผูป้ ระเมิน จากนั้นก็นาผลประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการสถิติเชิง
พรรณนา ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพร้อมทั้งสรุ ปผลข้อมูล
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4. ผลการศึกษา

การพัฒ นาระบบโภชนาการเด็ กสมวัยสาหรับศูน ย์พฒ
ั นาเด็ ก เล็ก สามารถสรุ ปผลการ
ดาเนิ นการได้ดงั นี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้แบ่งเมนูการใช้งานออกเป็ น7
ส่วนดังรู ปที่ 5

รูปที่ 5 หน้าจอหลักเมนูใช้งาน
ซึ่งประกอบด้วยเมนูการใช้งานดังนี้
ส่ วนที่ 1 เมนูหน้าหลัก สาหรั บการกรอกข้อมูลและกาหนดสิ ทธิการเข้ากรอกข้อมูลของ
ผูใ้ ช้ระบบ เช่น ครู เจ้าหน้าที่ เป็ นต้น
ส่ ว นที่ 2 เมนู แ สดงรายละเอี ยดกราฟเกณฑ์มาตรฐานของข้อ มูลเด็ ก นัก เรี ย นที่ มี อายุ
น้ าหนักและส่ วนสูงของเด็กช่วงอายุ 0-6 ปี
ส่วนที่ 3 เมนูขอ้ มูลนักเรี ยนซึ่งประกอบด้วย การนาข้อมูล ชื่อ สกุล อายุ น้ าหนัก ส่ วนสูง
ข้อมูลรู ปภาพ และข้อมูลผูป้ กครองรวมถึงครู ประจาชั้น ป้ อนเข้าในระบบ
ส่วนที่ 4 เมนูขอ้ มูลครู และเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรู ปภาพ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์
และสถานะเป็ นครู ที่ปรึ กษาหรื อเจ้าหน้าที่ ป้ อนข้อมูลเข้าในระบบ
ส่วนที่ 5 เมนูสรุ ปข้อมูลน้ าหนัก,ส่วนสูง ของนักเรี ยน เพื่อทาการประมวลผล
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ส่วนที่ 6 เมนูรายงานการเปรี ยบเทียบข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง อายุ และข้อมูลคาแนะนาเรื่ อง
อาหารที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนแต่ละคนในห้องเรี ยน
ส่วนที่ 7 เมนูออกจากระบบ
4.2 ผลการประเมินความประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลดังนี้
ผลการทดสอบระบบได้นาข้อมูลจากการประเมินประสิทธิ ผลของระบบมาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติของค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คณะผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นจากการประเมินประสิ ทธิ ผล
ของระบบในภาพรวม
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นจากการประเมิน
ประสิทธิผลของระบบในภาพรวม
ด้านที่
1
2

รายการ
ด้านการออกแบบระบบ
ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
4.16
0.59
4.40
0.51
4.28

0.55

ระดับ
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ
โภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี ( X = 4.28, S.D. = 0.55)
เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าด้านการออกแบบระบบ อยู่ในระดับดี ( X = 4.16, S.D. = 0.59)
ด้านส่วนด้านการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 S.D. = 0.51)
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลด้านการออกแบบระบบ
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลด้านการออกแบบระบบ
ข้อที่

รายการ

1

ด้านการออกแบบระบบ
1.1 ความถูกต้องของการออกแบบระบบ
1.2 ความถูกต้องของการเลือกเครื่ องมือ
1.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้
1.4 ความถูกต้องของการทางาน
1.5 ความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ทดสอบ
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

4.60
3.80
3.60
4.20
4.60
4.16

0.55
0.45
0.55
0.84
0.55
0.59

ระดับความ
คิดเห็น
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็น ที่มีต่อด้านด้านการออกแบบระบบอยู่
ในระดับดี ( X = 4.16, S.D. = 0.59 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า,ความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้
ทดสอบ,ความถูกต้องของการออกแบบระบบและความถูกต้องของการทางาน อยู่ในระดับดี และ
ความถูกต้องของการเลือกเครื่ องมือและ ความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ อยูใ่ นระดับพอใช้ ( 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) เรี ยงตามลาดับ
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลด้านการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน
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ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน
ข้อที่
รายการ
2 ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน
2.1 ความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
2.2 การจัดวางเครื่ องมือการใช้งาน
โปรแกรมบนจอภาพ
2.3 ความถูกต้องของการประมวลผล
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น

4.00
5.00

0.71
0.00

ดี

4.20
4.40

0.84
0.51

ดี
ดี

ดี

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานอยู่ใน
ระดับที่ ดี ( X = 4.40, S.D. = 0.51 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีส่ว นของการการจัดว่าง
เครื่ องมือการใช้งานโปรแกรมบนจอภาพ ส่ วนความถูกต้อของการประมวลผลและความสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน มีผลอยู่ในระดับดี เรี ยงตามลาดับ ( X = 5.00, S.D. = 0.00, X = 4.20, S.D. =
0.84, X = 4.00, S.D. = 0.71)
5. อภิปรายผล
ระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูน ย์พฒั นาเด็ก เล็ก ประเมิน ผลระบบจากบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องในระบบงาน ในการประเมินประสิ ทธิ ผล ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบระบบ และ
ด้านการออกแบบส่ วนติ ด ต่ อผูใ้ ช้งานมูลของระบบนั้น โดยภาพรวม อยู่ในระดับที่ 4 คือ ระบบ
สามารถสนับสนุ นและรองรับการทางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในระดับ ดี เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบ คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้มีการปรับปรุ งข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้อง
และเป็ นปัจจุบนั หากมีการพัฒนาระบบควรเพิ่มข้อมูลอาหารในท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูลด้วย จะ
ทาให้เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ให้กบั ระบบฐานข้อมูลยิง่ ขึ้น
6. สรุปผลการวิจยั
ระบบโภชนาการเด็กสมวัยสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลอาหารที่ เหมาะสมสาหรั บเด็ก เล็ก ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูล
นักเรี ยน ข้อมูลน้ าหนัก ส่ ว นสู ง ข้อมูลครู เจ้าหน้าที่ ข้อมูลผูป้ กครอง ข้อมูลอาหารที่เหมาะทาง
โภชนาการของนักเรี ยนอายุระหว่าง 0-6 ปี เพื่อประกอบในการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก ส่วนสูง อายุและ
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อาหารที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัด
ลาปางโดยทาการ ประเมิน หาประสิ ทธิ ภาพของระบบซึ่ งได้ใช้บุคลากรเกี่ ยวข้อง จานวน 5 คน
ได้ผลการประเมินระบบด้านด้านการออกแบบระบบตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ มีประสิ ทธิภาพ
อยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินระบบด้านส่ วนด้านการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี สรุ ปผลการวิจยั พบว่า ระบบโภชนาการเด็กสมวัย
สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพในระดับ ดี
7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่จดั สรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั และขอขอบคุณคณะครู และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตาบลนาแก้ว อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง ให้ความร่ วมในการดาเนินการวิจยั จนการวิจยั ครั้งนี้ เสร็ จสมบูรณ์
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สมรรถนะของบุคลากรเทคโนโลยีดิจทิ ลั กับความต้องการของผู้ประกอบการ
The Competency of Digital Technology Personnel and Demand of Entrepreneurs
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พภิ ชั ดวงคาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: pipat.du@spu.ac.th
บทคัดย่อ :
บทคัดย่อนี้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั รวมทั้งประเทศไทยและในยุคโลกาภิวฒั น์เป็ นเครื่ องมือที่จะสนับสนุนการดาเนิ นงาน
ในทุ กด้านทุ กสาขาทั้งภาครั ฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรยังมีไม่เพียงพอทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ ดังนั้นบทความนี้ จึงนาเสนอสถานภาพสมรรถนะของบุค ลากรเทคโนโลยี
ดิจิทลั กับความต้องการของผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้ขอ้ เท็จจริ งในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั ของประเทศต่อไป
สถานประกอบการที่ ด าเนิ นกิจ การในประเทศไทยมี ความเห็นต่ อจุด เด่น ของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ในประเทศไทยคือมีความสามารถด้านทางานด้านการเขียนโปรมแกรมได้ดี มีทกั ษะ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบได้ดีและมีความประนีประนอมและเอื้อเฟื้ อซึ่ งเหมาะกับงานบริ การ
ให้คาปรึ กษาต่างๆ
ส่วนจุดด้อยของบุคลากร เทคโนโลยีดิจิทลั ในประเทศไทยเป็ นแรงงานขาดทักษะในเชิงการ
บริ หาร ขาดการพัฒนาและเพิ่มเติ มทักษะด้วยตนเองและทักษะการสื่ อสารด้ว ยภาษาอังกฤษ ทาให้
แรงงานไทยเสี ย เปรี ยบในการว่ า จ้า งซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การพัฒ นาความรู้
ความสามารถ เนื่ องจากตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั มีความต้องการแรงงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูงในการปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ: ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สมรรถนะ, การพัฒนาบุคลากร, ทักษะสาหรับมืออาชีพ
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
บทความนี้ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับบุ ค ลากรที่ มีค วามเชี่ ยวชาญในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (digital application) กับความต้องการของผูป้ ระกอบการเพื่อก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่ งภายใต้บริ บทของเศรฐกิจดิจิทลั บุคคลากรใน
กลุ่มนี้จะหมายถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทลั
คอนเทนท์ เท่านั้น ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั งานหรื อสร้าง
สินค้าและบริ การใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม สื บเนื่ องจากนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั (digital economy) ที่มีความต้องการแรงงานของประเทศไทย จาเป็ นต้องมีการพัฒนา
กาลังคนทั้งปริ มาณและคุ ณภาพ ดังนั้น คุ ณลักษณะและตาแหน่ ง ของแรงงานของ บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งเป็ นที่ความต้องการของผูป้ ระกอบการ และเป็ นการ
เตรี ยมตัวบุ คลากรพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ในบทความนี้ จ ะเป็ นความคิด เห็น มุมมองจากของ
ผูป้ ระกอบการที่มีความต้องการแรงงานดังกล่าว
จากการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (digital economy) ซึ่งเป็ นนโยบายของ
ประเทศไทยในการสนับ สนุ น ด้านการสร้ า งแรงจู งใจ สร้ า งนวัต กรรม การจัด หาตลาด ให้แ ก่
ภาคเอกชน เพื่อร่ ว มกัน สร้ างเศรษฐกิ จ ไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยให้มีค วามสามารถ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ การกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิ เวศดิ จิทลั อย่าง
ครบวงจร ที่ จ ะเกิ ด มี ผูป้ ระกอบการดิ จิ ทัล ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นใหม่ จ านวนมาก และผูป้ ระกอบการจะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทาธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในด้านต่างๆ จากการแข่งขันเชิงด้านราคาถูก ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริ การ
ที่ผบู้ ริ โภคพอใจสูงสุ ด ดังนั้นการเพิม่ ขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการต่อยอดนวัตกรรมการสร้างให้เกิด
ธุรกิจใหม่ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนฯ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูป อย่าง
แท้จริ งในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ โดยได้กาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และภูมิทศั น์ของการ
พัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป้ าหมายของการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ให้สอดคล้องกับการจัด ทายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ตาม
รู ปภาพที่ 1 โดยมีเป้ าหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรม
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และเทคโนโลยีดิ จิทัล เป็ นเครื่ องมือหลัก ในการสร้างสรรค์น วัตกรรมการผลิต การบริ ก าร สร้ าง
โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริ การ ผ่านสื่อดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พัฒนาทุนมนุ ษย์สู่ยุคดิจิทลั ด้วยการเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากร ทุกกลุ่ม มีความรู้
และทัก ษะที่ เ หมาะสมต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และ การประกอบอาชี พ ในยุค ดิ จิ ทัล ประชาชนมี
ความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิด ประโยชน์และสร้างสรรค์ ประเทศไทยมีกาลังคนด้าน
ดิจิทลั ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ มาตรฐานสากล และกาลังคนในประเทศมี
ความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิทลั เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิและสร้างสรรค์ผลงาน ปฏิรูป
กระบวนทัศน์การทาางานและการให้บริ การของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานโปร่ งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

รู ปภาพที่ 1 ภูมิทศั น์ดิจิทลั ของไทยในระยะเวลา 20 ปี
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
จากสถานการณ์บริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดนที่มีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการปรับเปลี่ยนทีนาไปสู่ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็เป็ นโอกาสที่ดี
และจะประสบความสาเร็ จ ให้แก่ ผปู้ ระกอบการ ดังนั้นความต้องการบุคคลากรจึงต้องการกาหนด
สมรรถนะ ตามความต้องการดังกล่าว
สมรรถนะ (competency) หมายถึง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
(digital application) ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ในการท างานที่ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการ
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บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็ นปั จจัยช่วยให้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผล
ไปสู่การพัฒนาผูป้ ระกอบการ เป็ นความพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็ นปั จจัยในการบริ หารงาน ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม การพัฒนางานบริ การ หรื อ
การพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
แนวคิ ด เกี่ ย วกับสมรรถนะเริ่ มจากการนาเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิ ลแลนด์
(David C. McClelland) นัก จิ ต วิท ยาแห่ ง มหาวิ ทยาลัยฮาววาร์ ด เมื่อ ปี ค.ศ.1960 ซึ่ ง กล่ าวถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะ
ความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการ
ทานายความสามารถ หรื อสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริ งออกมา
ได้
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอกชนชั้นนาได้นาแนวคิด
สมรรถนะไปใช้เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารงานมากขึ้ น และยอมรั บว่าเป็ นเครื่ องมือสมัยใหม่ที่
ผูป้ ระกอบการต้องได้รับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับต้น ๆ มีการสารวจพบว่ามี 708 บริ ษทั ทัว่ โลก นา
Core Competency เป็ น 1 ใน 25 เครื่ องมือที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับ 3 รองจาก Coporate Code of
Ethics และ Strategic Planning (David C. McClelland 3791 : 13-14) แสดงว่า Core competency จะ
มีบทบาทสาคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริ หารประสบความสาเร็ จ จึงมีผูส้ นใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การนาหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพิม่ มากขึ้น
องค์ประกอบของสมรรถนะ หลักตามแนวคิดขอเดวิด แมคเคิลแลนด์ มี 5 ส่วนคือ
1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่ องที่ตอ้ งรู้ เป็ นความรู้ที่เป็ นสาระสาคัญ
2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ตอ้ งการให้ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ทักษะที่เกิดได้น้ นั มาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบตั ิได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตน หรื อสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (traits) เป็ นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผูน้ า เป็ นต้น
5. แรงจูงใจและเจตคติ (motives and attitude) เป็ นแรงจูงใจหรื อแรงขับภายในซึ่งทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้ าหมาย หรื อมุ่งสู่ความสาเร็ จ เป็ นต้น
ตามแนวคิดข้างต้นผูป้ ระกอบการได้แยกตามประเภทของสมรรถนะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลกับความต้องการของผูป้ ระกอบการสามารถจ าแนกได้เป็ น 5
ประเภทคือ
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1. สมรรถนะส่ วนบุคคล (personal competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็ น
ความสามารถเฉพาะตัว ต้องมีทกั ษะเทคโนโลยีเฉพาะด้านสายอาชี พ และทัศนคติที่เป็ นสากล มี
ความรู้และใช้ภาษาอังกฤษการใช้งานอินเทอร์ เน็ต และการงานเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทลั คอนเทนต์และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ จนสามารถปฏิบตั ิงานในวิชาชีพอย่างมี
ประสิ ทธิภาพในประชาคมโลก นอกจากมีคุณ วุฒิทางการศึกษาแล้วควรจะมีประกาศนี ยบัตรตาม
มาตรฐานทักษะสาหรับมืออาชีพ (skill standards) เทคโนโลยีดิจิทลั (digital competence) ต้องมีความ
พยายามสูงมาก
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทางานใน
ตาแหน่งหรื อบทบาทเฉพาะตัวเช่น
1) เส้นทางสายงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั แผนผังสาหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล สามารถเติ บโตหรื อก้าวหน้าในสถานประกอบการ จากต าแหน่ งหนึ่ งไปยังตาแหน่ งอื่น ๆ
เส้นทางสายงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั แบ่งได้ 2 เส้นทางคือ การเติบโตแบบขั้นบันไดและการ
เติบโตแบบทางลัด
2) สายงานซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ (software and application) หมายถึง สาย
งานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และควบคุมคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ของ software system และหรื อ software application ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ พร้อมสนับสนุน ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
3) สายงานโครงข่ายและความปลอดภัย (network and security) หมายถึง สายงานที่มี
หน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน มาตรการและกฎระเบียบ ในการรักษา
ความปลอดภัย ของข้อมูลที่ มีก ารรับส่ งผ่านเครื อข่ายสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งจัด หาระบบรั กษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลทั้งที่อยูใ่ นรู ป software และหรื อ hardware
4) สายงานด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง สายงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา ทดสอบ และควบคุ ม คุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ข องเทคโนโลยีดิ จิ ทัล
hardware ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนในส่ วนต่างๆที่เกี่ยวข้องข้อง
กับอุปกรณ์รอบข้าง
5) สายงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึ ง สายงานที่ มี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาทดสอบและควบคุมคุณภาพระบบเครื อข่ายให้มีเสถียรภาพบริ การได้อย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่การใช้ในระบบเครื อข่าย
6) สายงานภาพเคลื่อนไหว (animation) หมายถึง สายงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และควบคุมภาพสารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทลั โดยอาศัยการสื่ อ
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หรื อการแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทลั ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ภาพยนตร์ และ
ช่องทางการสื่ อสารระบบดิจิทลั ต่างๆ
7) สายงานบริ หารโครงการ (project management) หมายถึ ง สายงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละ
รับผิดชอบใน บริ หารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้า นเทคโนโลยีดิจิทลั ให้สาเร็ จเป็ นไปตาม
เป้ าหมายของโครงการที่กาหนด
3. สมรรถนะสถานที่ ป ระกอบการ (entrepreneurs or organization competencies)
หมายถึงความสามารถพิเศษเฉพาะที่ประกอบการนั้นเท่านั้นเช่นสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ดิจิทลั หรื อสายอาชีพดิจิทลั มีเดียพนักงานปั จจุบนั และหรื อนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ตอ้ งมีการฝึ ก
ทักษะสามารถประกอบอาชีพตามตาแหน่งงานหลังสาเร็ จการศึกษาเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
ยุค วิช าชี พด้านเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ดังต่ อไปนี้ นัก ออกแบบเลขศิ ลป์ (กราฟิ ก), นัก ออกแบบ
ภาพประกอบดิจิทลั , นักออกแบบเว็บ, นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์, แอนิ เมเตอร์ (animator),
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (product designer), นัก ออกแบบเกม (game designer),ผูอ้ านวยการงาน
สร้างสรรค์ (creative director), ผูอ้ านวยการสร้าง (Producer) , ผูอ้ านวยการด้านเทคนิ ค (technical
director), ผูท้ าหุ่ นจาลอง (Modeler) และ ริ คเกอร์ (Rigger) สาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารงานปัจจุบนั และหรื อนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ตอ้ งมีการฝึ กทักษะสามารถประกอบ
อาชี พ ตามต าแหน่ ง งานหลัง ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ นที่ ต ้อ งการของตลาดแรงงาน ยุค วิ ชาชี พ ด้า น
เทคโนโลยีดิจิทลั ดังต่อไปนี้ สายอาชีพการวิเคราะห์ระบบธุรกิจและผูป้ ระกอบการเช่นนักบูรณาการ
ระบบ, นักวิเคราะห์ระบบ, สถาปนิกระบบ,นักบูรณาการแอพลิเคชัน่ และนักออกแบบคลังเก็บข้อมูล,
สายอาชีพออกแบบและบริ หารเครื อข่ายเช่น วิศวกรระบบ, ผูบ้ ริ หารระบบ, วิศวกรเครื อข่าย, จัดการ
เครื อข่าย, ผูบ้ ริ หารเครื อข่าย, สายอาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และโปรแกรม, โปรแกรมเมอร์ , วิศวกร
ซอฟต์แวร์ , นักวิเคราะห์โปรแกรมและผูบ้ ริ หารระบบ, นักจาลองฐานข้อมูล
สายอาชี พงาน
สนับสนุ น ทางเทคนิ ค เช่ นวิศวกรทดสอบ, ผูจ้ ัดการด้านคอนเทนท์,นัก วิเคราะห์ระบบอาวุโสและ
วิศวกรสนับสนุนทางเทคนิค
4. สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง ความสามารถสาคัญที่บุคคลต้องมี หรื อ
ต้องทาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ตัวอย่าง เช่น
1) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) ทัก ษะการบริ หารจัด การระบบฐานข้อ มูล , (2)ทัก ษะการบริ หารจัด การด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ, (3)ทัก ษะการบริ หารจัด การด้า น hardware, (4)การบริ หารจัด การด้า นsoftware,
(5) ความรู้ด ้านประกัน คุณ ภาพระบบงานสารสนเทศ, (6)ความรู้ด ้านการประสานงานและติ ดตาม
โครงการ, (7) ความรู้ดา้ นระบบเครื อข่ายสารสนเทศ, (8)ความรู้ดา้ นชุมสายโทรศัพท์และโทรคมนาคม
, (9)ความรู้ดา้ นระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ , (10)การบริ หารจัดการด้านการพัฒนาโปรแกรม
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ระบบงานคอมพิวเตอร์ , (11)ทักษะการรวบรวมความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ , (12)ทักษะด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ, และ(13)ทักษะการบริ หารจัดการด้านสถาปัตยกรรม
ระบบงาน,
2) ความยึดมัน่ ในคุณธรรม (Integrity) ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต ปฎิบตั ิหน้าด้วยความ
โปร่ งใส มีวินยั ในตนเอง ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ
3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) การมุ่งมัน่ ในการปฎิบตั ิงานให้ดีหรื อเกินมาตราฐานที่
มีอยู่ โดยใช้เกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่ ส่วนงานรั บผิด ชอบ อีก ทั้งยังหมายรวมถึงการสร้ างสรรค์พฒั นา
ผลงานหรื อกระบวนการปฎิ บตั ิ งานตามเป้ าหมายที่ยากและท้าทายชนิ ด ที่อาจไม่เคยมีผใู้ ดสามารถ
กระทาได้มาก่อน
4) ความรับผิดชอบในงาน (responsibility) ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ที่จะปฎิบตั ิงานให้ประสบ
ความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ คานึ งถึงความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็ นประโยชน์ต่อผุร้ ับ
บริ การและองค์กร
5) การทางานเป็ นทีม (teamwork) เข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่ป็นสมาชิกหนึ่ ง
ของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการทางาน การแก้ไขปั ญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม
6) การวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ (systematic job planning) ความสามารถในการวางแผน
และการวิเคราะห์ถึงปั ญหาและอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการ
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่นได้
5. สมรรถนะในงาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ตาแหน่งหน้าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น
1) ความอดทนต่อความเครี ยด (stress tolerance) คาจากัดความ ความสามารถในการทางาน
ภายใต้สภาวะความกดดันจากขอบเขตหน้าที่งานที่รับผิดชอบ กลุ่มบุคคลที่หลากหลายทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร การมีทรัพยากรที่จากัด และการมีระยะเวลาในการทางานที่จากัดหรื อเร่ งด่วน
2) ความคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking) คาจากัดความ ความเข้าใจในประเด็นเหตุการณ์
หรื อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ เปรี ยบเทียบแง่มุมต่างๆ ระบุได้ว่าอะไรเกิดก่อนหลัง ระบุเหตุ และ
ผลที่มาที่ไปของกรณี ต่างๆ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลที่ได้รับออกเป็ นปั จจัย
ย่อย เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
3) การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning) คาจากัดความ การแสวงหาโอกาสที่จะเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งความสามารถและศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ รวมทั้งการกระตุน้ จูงใจผูอ้ ื่นให้มี
ความต้องการที่จะเรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา
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4) ความรู้ก ารรู้ ดิจิ ทลั (digital literacy) คาจ ากัดความความรู้ก ารรู้ ดิจิ ทลั (digital literacy)
ความสามารถอ่ านและเขี ยนในภาษาที่ ใ ช้ร่ ว มกัน ของวัฒ นธรรม ความรู้ เ กี่ ยวกับ ความส าคัญ ของ
เทคโนโลยีและสื่ อที่มีผลกระทบแต่ที่สาคัญกว่านั้นคือความสามารถที่จะวิเคราะห์และประเมิน ความรู้ที่
มีอยู่ในเว็บไซต์เป็ นต้น ความสามารถในการอธิ บายถึงแนวคิ ด หลัก การ วิธีก ารและขั้น ตอนการใช้
รวมทั้งการตอบข้อซัก ถามที่ เกี่ ย วข้องกับการใช้โ ปรแกรมทางด้า นดิ จิ ทัล ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุ งขั้นตอนการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
5) การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) คาจากัดความ ความขวนขวาย สนใจใฝ่ รู้
เพื่อสัง่ สมพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ด้วย
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จกั พัฒนา ปรับปรุ ง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สถานการณ์ปัจจุบนั ตลาดดิจิทลั ขาดแคลนแรงงานหนัก 4,300 ตาแหน่ง ทั้งที่เงินเดือนสูงกว่า
ร้อยละ 61 ธุรกิจไทยให้ความสาคัญการทาตลาดดิจิทลั มากขึ้น เห็นได้จากงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทลั ในปี
2558 มูลค่า 8,084 ล้าน แต่แรงงานสายการตลาดดิจิทลั กลับขาดแคลนมากถึงร้อยละ 85 ทั้งที่ฐาน
เงินเดือนสูงกว่าการตลาดแบบเดิมร้อยละ 61 ทางบริ ษทั จ๊อบส์ ดีบี เปิ ดเผยว่า ปัจจุบนั ตัวเลขความ
ต้องการตาแหน่งงานการตลาดดิจิทลั มีมากกว่า 5,000 ตาแหน่ง แต่มีผสู้ นใจสมัครงานในสายดังกล่าว
เพียง 700 ตาแหน่ ง ส่ งผลให้ตลาดขาดแคลนตาแหน่งนี้ถึงร้อยละ 85 กลายเป็ นปัญหาการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทลั และการตลาดออนไลน์ ซึ่งในปี ที่ผา่ นมา 2558 มูลค่าของตลาดนี้
อยูท่ ี่ 8,084 ล้านบาท(บริ ษทั จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี จากัด ประเทศไทย , 2559)
กลุ่มสายงานวิชาชีพด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย กลุ่มสายงานวิชาชีพด้าน ICT หลักที่คาดว่าจะมีการจัดตั้งและเติบโตในประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้
(1) สายงานหลักด้าน cloud computing มีหน้าหลักในการควบคุมและดูแลเทคโนโลยี
การให้บริ การ cloud computing แก่ลกู ค้า
(2) สายงานด้าน big data มีหน้าที่หลักในการให้บริ การด้าน Database System แก่ลูกค้า
โดยให้บริ การ การบริ หาร การจัดการ จัดเก็บและรักษา ข้อมูล สารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ
(3) สายงานหลัก ด้าน mobile application and มีหน้าในการพัฒนาและจัด จาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรู ปแบบของ mobile Platform (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ,
2559)
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ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างความต้องการแรงงานของผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิตบัณฑิตแรงงาน
จ าเป็ นต้อ งมี ก ารพัฒ นก าลัง บุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพเเละมี คุ ณ สมบัติ ต รงกับ ความต้อ งการของ
ประกอบการตลาดแรงงาน ซึ่งหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะ ต้องประสานความร่ วมมือกันอย่าง
จริ งจังเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้ าหมายที่สาคัญู คือ สมรรถนะแรงงานให้มีทกั ษะมีฝีมือเป็ น
เลิศในประเทศไทย โดยการปรั บปรุ งระบบการศึกษาทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพของประชากรให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้ น
ในอนาคต ข้อเสนอแนะ ควรมีแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับชาติท้ งั ระยะสั้น และระยะยาว
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกากับและควบคุมการผลิตและพัฒนากาลังคนของหน่ วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยแผนระยะสั้นต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ในแต่ละสถานการณ์ได้ เช่นปัจจุบนั มีนโยบาย
เพิ่มอาชีพความสามารถเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก พัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้
สอดคล้องตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา. 2558 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑมาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ” ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่จะเกิ คขึ้น ในอนาคต และ
รองรับต่อการกระจายความเจริ ญไปสู่ภูมิภาค โดยความร่ วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
ระยะสั้นและระยะยาว และมีกลไกควบคุมการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรี ยมบุคลากรในความ
เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทลั คอนเทนท์ ทีมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิ จิ ทัล และระดับต่ าง ๆ ให้มีปริ มาณและคุ ณ ภาพที่ พ อเพี ยงกับความองค์ก ารของ
ตลาดแรงงาน ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (digital economy) ของประเทศไทย
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การวิเคราะห์ ช่องว่ างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ มุ่งสู่ อตั ลักษณ์บัณฑิต “เก่ง
ไอที” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ แนวคิดเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาศักยภาพมนุษย์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (3) เพื่อระบุสถานะ
ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นนั ก ศึ ก ษาคณะวิท ยาการจัด การ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้ น 377 คน เครื่ องมือที่ ใช้
ในการวิจยั คือแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ ผลการวิจยั พบว่า (1) ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง
สูงสุดเป็ นอันดับหนึ่ง คือ 1.37 อับดับสองคือด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง 0.93 และอันดับสามคือ
ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง 0.45 (2) ช่องว่างกระบวนการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงมีค่ าเฉลี่ย
ช่องว่างสูงสุดเป็ นอันดับหนึ่งคือ 1.33 อันดับสองคือ ด้านการวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง 1.17 และ
อันดับสามด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยช่องว่าง 0.88 (3) จัดลาดับความสาคัญศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่าด้านความรู้ มีค่ าเฉลี่ย
ช่องว่างสูงสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ ง 1.37 อันดับสองคือการจัดการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ ยช่องว่าง 1.33
และอันดับสามคือการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง 1.17
คาสาคัญ:
การวิเคราะห์ช่องว่าง ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
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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. บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพนั ธกิจ ในการจัดการเรี ยนการสอน
และได้ดาเนินการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2545
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ต้ งั แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริ การการศึกษา พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน พัฒนาแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้เพื่อให้การจัดการเรี ยนการ
สอนมีประสิ ทธิภาพและสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของนักศึก ษาอันจะนาไปสู่อตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คือ “เก่งไอที มีจิตอาสา สูง้ าน สื่อสารภาษามลายูกลางได้”
จากการพัฒ นาขี ด ความสามารถด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื อข่าย
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องบริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู้ การเข้าถึงเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาห้องสมุดสู่รูปแบบใหม่เป็ นห้องสมุด
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ปัญญาภิรมย์ (Edutainment) การจัดการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทั้งแบบอีเลิร์นนิ่ ง
และการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารดังกล่าว ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาควรหาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมีศ ัก ยภาพเป็ นบัณ ฑิ ต ตามอัต ลัก ษณ์ ที่ก าหนดไว้ อีก ทั้ง เพื่ อให้เกิ ด การใช้ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยได้จดั เตรี ยมไว้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อมุ่งสู่ อตั ลักษณ์ บณ
ั ฑิต “เก่ง
ไอที” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาควรหาวิธีการที่สามารถวิเคราะห์เพื่อให้ได้คาตอบที่สามารถนาไป
พัฒ นาศัก ยภาพนัก ศึก ษา ซึ่ งหมายถึ ง ควรวิ เ คราะห์ เ พื่อ หาช่ อ งว่า งของศัก ยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและวิเคราะห์วิธีการเติมเต็มช่องว่างที่เหมาะสม
การวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งศัก ยภาพเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารโดยใช้แ นวคิ ด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทราบ
ศัก ยภาพเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษา วิ ธี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพ
กระบวนการพัฒ นาศัก ยภาพ วิธี ก ารประเมินผลศัก ยภาพ โดยใช้แนวคิด เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมนุ ษย์ซ่ ึงเป็ นศาสตร์ ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเกิ ดจากประสบการณ์ดา้ นการปฏิบตั ิที่อาศัย
ทฤษฎีระบบ (Zhenggang Wan, Hailian Kou, 2009) และสามารถประเมินความต้องการและโอกาส
ระบุสาเหตุ ปัจจัย ข้อจากัด ออกแบบการแก้ปัญหาและองค์ประกอบของการแก้ปัญหา ระบบในการ
ดาเนินการแก้ปัญหา และกลไกประเมินผล (Chevilier 2004 cited in James A.Pershing, 2006)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒ นานัก ศึก ษาเพื่ อ มุ่ง สู่ อตั ลัก ษณ์ บัณ ฑิ ต ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนดไว้ ผนวกกับแนวคิด ที่ผวู้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจที่จะดาเนินการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อมุ่งสู่อตั ลักษณ์ “เก่งไอที” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
(1) เพื่ อวิเคราะห์ ช่องว่างศัก ยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(2) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างกระบวนการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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(3) เพื่อระบุสถานะศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
3. ทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ช่องว่างโดยใช้
แนวเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1 ดังนี้
การวิเคราะห์ ช่องว่าง
การวิเคราะห์ช่องว่าง เป็ นการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้พบช่องว่างของศักยภาพด้วย
วิธีการสามขั้นตอน ได้แก่ (1) การค้นหาความแตกต่างของศักยภาพที่คาดหวังกับศักยภาพปั จจุบนั
(2) วิเคราะห์ที่มาช่องว่างที่คน้ พบ (3) วิเคราะห์วิธีแก้ไขปั ญหา (Bill, 2005 : 3) นอกจากนี้ แล้ว
Pascal และ Morits กล่าวว่า การวิเคราะห์ช่องว่างเป็ นกระบวนการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เปรี ยบเทียบ
กับสถานะในปั จ จุบัน และการเติมเต็ มช่องว่างเพื่อปิ ดช่องว่างของสถานะปั จจุ บนั และสถานะที่
ต้องการ (Pascal, 2004 : 6; Moritz, 2009 : 3)
เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาศักยภาพมนุษย์
Zhenggang Wan, Hailian Kou กล่ าวว่า เทคโนโลยีเ พื่อพัฒ นาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ เป็ น
กระบวนการวางแผนงานโดยรวม ด้ว ยการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร และการวัด ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ที่ สอดคล้องกับขั้นตอนตามกระบวนการที่วางแผนและตรงตามวัตถุประสงค์มาก
ที่ สุ ด (Zhenggang Wan, Hailian Kou, 2009) และ Chang-kuk Ahn (n.d.) กล่ า วว่ า
กระบวนการพัฒ นาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ที่สามารถสร้ างการเรี ยนรู้ ได้ คื อการด าเนิ น การปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานะปั จจุบนั กับสถานะที่คาดหวังและ
การออกแบบวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ครอบคลุมอย่างเป็ นระบบ Changkuk Ahn (n.d.)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
มุ่งสู่อตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตเก่งไอที หมายถึง การวิเคราะห์ศกั ยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยใช้วิธีเชิงระบบ
เพื่อวิเคราะห์หาศักยภาพที่ตอ้ งการและเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั แล้วดาเนิ นการจัดเรี ยง
ลาดับความสาคัญของช่องว่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทราบสถานะสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการแก้ไขให้เหมาะสม
กับความพร้อมและบริ บทของนักศึกษา ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นขั้นของการวิเคราะห์ศกั ยภาพ เพื่อหาช่องว่างของศักยภาพ
ปัจจุบนั และศักยภาพที่คาดหวัง
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2. ขั้นออกแบบ (Design) เป็ นขั้นการออกแบบระบบที่จะก่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพที่สมบูรณ์แบบ
3. ขั้นแทรกแซง (Intervention) เป็ นขั้น ของการดาเนิ น การปิ ดช่ องว่าง โดยการพัฒ นา
ศักยภาพของนักศึกษาด้วยวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ
4. ขั้นจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็ นขั้นดาเนิ นการผลักดันเพื่อให้
ศักยภาพที่พฒั นาขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลอันก่อให้เกิดคุณค่าต่อนักศึกษา
5. ขั้น ประเมิ น ผล (Evaluate) เป็ นขั้น ของการประกัน คุ ณ ภาพของประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของสิ่งที่ถกู พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยงั เป็ นการสะท้อนผลนาไปปรับปรุ งแก้ไขสาหรับการ
พัฒนานักศึกษาในโอกาสต่อไป
วิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพปั จจุบนั และศักยภาพที่คาดหวัง

อัตลักษณ์บัณฑิตเก่งไอที
ความรู้
ทักษะ
เจตคติ

เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาศักยภาพมนุษย์
•
•
•
•
•

การวิเคราะห์
การออกแบบ
การแทรกแซง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การประเมินผล

ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่อตั ลักษณ์บณ
ั ฑิต “เก่งไอที” ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดาเนินการวิจยั
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 – ชั้น ปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การเกษตร คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจานวน 6,542 คน
กลุ่มตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 377 คน และใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
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4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
(1) อัตลักษณ์บณั ฑิตเก่งไอที ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ
(2) เทคโนโลยีเ พื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ การ
ออกแบบ การแทรกแซง การจัดการการเปลี่ยนแปลง การประเมินผล
ตัวแปรตาม ได้แก่ ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ตามมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ตอน ตอนที่
1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 10 ข้อ และ ตอนที่ 2 ประเมินศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 8 ด้าน 50 ข้อ โดยมีข้นั ตอนการสร้างเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
4.2.1 การพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) พัฒนาแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale)
(2) พัฒนาแบบสอบถามฉบับร่ างให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา โดยเลือกข้อคาถามที่มีดชั นีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง .67-1.00 และนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม
(3) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการกาหนดกลุ่มตัวอย่ าง 377 คน ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามเพิ่มจากจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนด จานวน 448 ชุด เพื่อการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 377 คนจากประชากรทั้งสิ้น
6,542 คน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการคานวนจานวนแบบสอบถามเพื่อแแจกแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น
จานวน 448 ชุด เพื่อป้ องกันการสูญเสียข้อมูล และได้แบบสอบถามกลับมาจานวน 377
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็ จจึงดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
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(1) วิเคราะห์ช่องว่างด้วยวิธีการหาค่า Mean Different Method (MFD) ค่าความต่างของ I
และ D เมื่อ I คือ ศักยภาพที่คาดหวัง และ D คือ ศักยภาพในปัจจุบนั (สุวิมล ว่องวานิช,
2541:35)
(2) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์กบั ตารางเมตริ กซ์เพื่อระบุสถานะของศักยภาพ
ตารางที่ 2 ตารางเมตริ กซ์
ความต้องการ

มาก

ปานกลาง – น้อย

มีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มีค่าเฉลี่ยระหว่าง

สภาพปัจจุบนั

1.00-3.50

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00

รักษาไว้ / จุดแข็ง (Sustain)

คิดวิธีสร้างต่อไป
(Development)

ปานกลาง – น้อย

เร่ งรี บแก้ไข

ใส่ใจไว้บา้ ง

มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-3.50

(Corrective)

(Lower Priority)

(การระบุสถานะ : รัฐ ธนาดิเรก, 2550)
(3) ผูว้ ิจยั ระบุสถานะศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดใช้ตารางแปลความหมายสถานะศักยภาพโดยปรับปรุ งจาก
ตารางวิเคราะห์เมตริ กซ์ของรัฐ ธนาดิเรก ดังตาราง
ตารางที่ 3 ตารางแปลความหมายสถานะศักยภาพ
ศักยภาพ
ศักยภาพที่
ความหมาย
ปัจจุบัน
ต้องการ
มาก
มาก
ศักยภาพของนักศึกษามีความพร้อมและมีความคาดหวังต่อการ
พัฒนาศักยภาพเป็ นสถานะที่ “รักษาไว้/จุดแข็ง (Sustainable)
มาก
ปานกลาง – ศักยภาพของนักศึกษาและกระบวนการพัฒนาศักยภาพมีความ
น้อย
เหมาะสม แต่ยงั ไม่คาดหวังที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็ น
สถานะที่ “คิดวิธีสร้ างต่อไป (Developable)”
ปานกลาง – มาก
ศักยภาพของนักศึกษา และกระบวนการพัฒนาศักยภาพยังไม่มี
น้อย
ความพร้อมและไม่เหมาะสมแต่มีความคาดหวังที่จะได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้ดียง่ิ ขึ้น เป็ นสถานะที่ “เร่ งรีบแก้ไข
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ศักยภาพ
ปัจจุบัน
ปานกลาง –
น้อย

ศักยภาพที่
ต้องการ
ปานกลาง –
น้อย

ความหมาย
(Corrective)
ศักยภาพของนักศึกษาและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไม่มคี วาม
พร้อมและไม่คาดหวังที่จะได้รับการพัฒนา เป็ นสถานะที่ “ใส่ ใจ
ไว้บ้าง (Less Priority)”

5. สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่อตั
ลักษณ์บณ
ั ฑิตเก่งไอทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลาโดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการการวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของนักศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระบุศกั ยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิจยั
ประเด็นศักยภาพ
อัตลักษณ์บัณฑิต
ความรู้
ทักษะ
เจตคติ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
การวิเคราะห์
การออกแบบ
การแทรกแซง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การประเมินผล

ช่ องว่าง
(̅)

ลาดับ

สถานะ

1.37
0.45
0.93

1
3
2

เร่ งรี บแก้ไข
เร่ งรี บแก้ไข
เร่ งรี บแก้ไข

1.17
0.05
0.04
1.33
0.88

2
4
5
1
3

เร่ งรี บแก้ไข
รักษาไว้
ใส่ใจไว้บา้ ง
เร่ งรี บแก้ไข
เร่ งรี บแก้ไข

ตารางที่ 4 ประเด็นศักยภาพอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตเก่งไอที อยูใ่ นสถานะ เร่ งรี บแก้ไข ซึ่ง หมายถึง
มีประเด็นศักยภาพที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน เช่นด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยช่องว่างสูงสุ ด
เป็ นอันดับหนึ่ง คือมีค่าเฉลี่ย (̅=1.37) อันดับสองคือ ด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง (̅ =0.93) และ
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อันดับสามคือด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง (̅=0.45) และประเด็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ โดย
ส่วนใหญ่อยูส่ ถานะเร่ งรี บแก้ไข โดยช่ องว่างด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยช่องว่างสูงสุ ด
เป็ นอัน ดับหนึ่ งคือมีค่ าเฉลี่ยช่องว่าง ( ̅=1.33) อันดับที่ สอง คื อการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยช่ องว่าง
(̅=1.17) และอันดับสามคือการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยช่องว่าง (̅=0.88)
6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่าช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของอัตลักษณ์
บัณฑิต และช่ องว่างของกระบวนการพัฒนาศัก ยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งสองด้านอยูใ่ นสถานะเร่ งรี บแก้ไข หมายความว่า มหาวิทยาลัยต้องเร่ ง
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนโดยเฉพาะประเด็นความรู้ซ่ึงมีช่องว่างสูงสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ ง
และเมื่อศึกษาจากข้อค้นพบด้านสถานภาพทัว่ ไปพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพียงปี ละ 1 ครั้ง และใช้ไอซีทีเพื่อความบันเทิงโดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าการใช้ไอซีที
เพื่อฝึ กฝนทักษะเพิ่มเติม ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการปิ ดช่องว่างด้านความรู้โดยการให้ความรู้
แก่นักศึกษาในเรื่ องวิธีการใช้เครื่ องมือไอซีทีในการเข้าถึง จัด การ บูรณาการ ประเมิน และสร้าง
สารสนเทศ และเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ (Kim, Jund & Lee และ O’Connor, 2011) และ
นอกจากนี้เนื้อหาสาระที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาให้นกั ศึกษามีความรู้คือวิธีการเลือกใช้ไอซีทีเป็ นช่องทางการ
สื่อสารแบบทันทีทนั ใดและรู ปแบบการใช้ไอซีทีสาหรับการสื่ อสาร และให้ความสาคัญกับเนื้ อหา
สาระที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ หลัก การเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต และค าศัพ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยอาศัย
กระบวนการพัฒนาศักยภาพที่เป็ นระบบ เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ การออกแบบ การแทรกแซง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผล โดยกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
Chang-kuk Ahn ซึ่งกล่าวว่ากระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สามารถสร้างการเรี ยนรู้ได้ คือการ
ดาเนิ น การปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานะปั จ จุบนั กับ
สถานะที่คาดหวังและการออกแบบวิธีการพัฒนาที่มีประสิ ทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ครอบคลุม
อย่างเป็ นระบบ (Chang-kuk Ahn, n.d) ซึ่งผลการวิจยั ด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ในประเด็ นการวิเคราะห์พบว่ามหาวิทยาลัยขาดการวิเคราะห์ค วาม
ต้องการก่อนการพัฒนาศักยภาพ และจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพไม่ตรงตามความต้องการ ซึ่ งทั้ง
สองประเด็นมีสถานะที่ตอ้ งเร่ งรี บแก้ไข ประเด็นการออกแบบที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขคือความพร้อมของ
เครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต และการจัด สภาพแวดล้อมสาหรั บการพัฒนาศัก ยภาพให้เหมาะสม โดย
ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดทิศทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อนาไปสู่อตั ลักษณ์เก่ง
ไอที
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่นกั ศึกษาควรมีการ
วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาทั้งด้านเนื้อหาความรู้และวิธีการเครื่ องมือ และมีการ
ประเมินผลแบบ Formative และ Summative รวมถึงการประเมินกระบวนการแต่ละขั้นตอนที่
นอกเหนื อจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่นกั ศึกษา
อย่างทัว่ ถึงทุกชั้นปี อย่างน้อยชั้นปี ละ 3 ครั้ง
(3) มหาวิทยาลัยควรเร่ งพัฒนากระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการให้นกั ศึกษานา
ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาสู่การนาไปใช้เพื่อการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรวิจยั เรื่ องปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็ จต่อการจัดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
8. กิตติกรรมประกาศ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ว งได้ด ้ว ยดี โดยการสนับสนุ น จากรองอธิ ก ารบดี ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้น าเสนอระบบจัด ตารางการเรี ยนการสอนคณะดิ จิ ทัล มีเ ดี ย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็ วง่ายต่อการทางานของทางเจ้าหน้า ที่และ
อาจารย์ค ณะดิ จิ ทัล มีเ ดี ย ทั้ง นี้ การพัฒ นาระบบจัด ตารางการเรี ย นการสอนคณะดิ จิ ทัลมี เดี ย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูล (MySQL)
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลรายวิชา ข้อมูลห้องเรี ยน ข้อมูลอาจารย์ผสู้ อน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ ใน
ส่วนของการจัดตารางสอนนั้น ผูด้ ูแลระบบสามารถบริ หารจัดการตารางสอนได้จากข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล ทาให้ง่ายต่อการบริ หารจัดตารางสอนของคณะ เพราะข้อมูลทุกอย่างที่สามารถ
เรี ยกใช้ได้จากระบบค้นหาได้อย่างรวดเร็ ว และง่ายต่อการบริ หารจัดการ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาให้ระบบ
การจัดการเรี ยนการสอน คณะดิจิทลั มีเดีย สามารถดูรายละเอียดวิชาและข้อมูลอาจารย์ผสู้ อนได้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากระบบเดิ มเป็ นเอกสารทั้งหมดซึ่ งไม่ยืด หยุ่น ต่ อการใช้งานใน
ปั จจุบัน เมื่อทาการประเมินผลการดาเนิ น การใช้งานจาก กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและผูส้ อน พบว่าได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ซึ่งระบบที่พฒั นาขึ้นมีผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับดี
คาสาคัญ: ระบบจัดตาราง,ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,การเรี ยนการสอน
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. บทนา
ปัจจุบนั เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของคณะดิจิทลั มีเดีย ยังมีความล่าช้าและเกิดความยากในการ
จัดทาตาราง การเรี ยนการสอน อันเนื่องมาจากยังคงใช้การจัดตารางสอนลงบนกระดาษและอยู่ใน
รู ปแบบโปรแกรม Microsoft Excel การหาข้อมูลต่างๆ ยังอยูใ่ นแฟ้ มกระดาษหรื อเก็บเป็ นไฟล์อยูใ่ น
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูล บางครั้งทางอาจารย์เองยังต้องคอยมาช่วยกันหา
ข้อมูลในการที่จะทาตารางการเรี ยนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา ประกอบกับจานวนนักศึกษา
ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นและจานวนห้องเรี ยนที่ไม่เพียงพอ ยิง่ ทาให้เกิดความยากในการจัดตารางการ
เรี ยนการสอน อีกหนึ่งปั ญหาของขั้นตอนการปฎิบตั ิงานในปัจจุบนั คือ หากข้อมูลที่จดั เก็บมีปริ มาณ
มากขึ้นเรื่ อยๆ การทางานแบบเดิมในปัจจุบนั อาจจะเกิดความล่าช้าที่มากขึ้นหรื อข้อมูลที่เก็บไว้อาจ
สูญหายได้ผวู้ ิจยั จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบจัดตารางการเรี ยนการสอนคณะดิจิทลั มีเดีย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมขึ้นมา เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็ วง่ายต่อการทางานของทางเจ้าหน้าและ
อาจารย์ค ณะดิ จิ ทัล มี เดี ย ทั้งนี้ การพัฒ นาระบบจัด ตารางการเรี ยนการสอนคณะดิ จิ ทัล มี เ ดี ย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมนี้ ยังสามารถรองรับการทางานบนสมาร์ ทโฟนและเว็บเบราว์เซอร์ เพื่ออานวย
ความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ทางอาจารย์
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบจัดตารางการเรี ยนการสอน คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ
เพื่ อประเมิ น ผลการด าเนิ น การใช้ ง านของระบบจัดตารางการเรี ยนการสอน คณะดิ จิ ทัลมี เดี ย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
3. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ผูเ้ ขียนได้นาระบบด้าน เว็บเบส (Web base) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบจากระบบดั้งเดิม
ในรู ปแบบของตารางเอ็กเซล (Microsoft Excel) โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลใหม่ (MySQL) จะ
ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพ และสามารถที่จะกาหนดสิ ทธ์ การเข้าใช้ระบบ ลดขั้นตอนในการกรอก
ข้อมูลรู ปแบบดั้งเดิมและติดตามสถานะรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน ในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยัง
ช่วยในเรื่ องของการลดเวลาในการทางานอานวยความสะดวกและใช้บุคลากรในคณะน้อยลงในการ
จัดตารางสอน
3.1 ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็ นภาษาเพื่อการออกแบบหรื อ
ภาษาที่ใช้จาลอง แบบเชิงภาพที่แพร่ หลายกันอย่างมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ปัจจุบนั ยูเอ็มแอ
ลได้กลายเป็ นภาษาที่ยอมรับในหมู่นกั พัฒนาซอฟต์แวร์ ยคุ ใหม่เหมือนภาษาพื้นบ้านทัว่ ไป (โอภาส
เอี่ยมสิ ริวงศ์.2548.) ยูเอ็มแอลประกอบด้วยกลุ่มสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการบรรยายและกฎไวยกรณ์
เพื่อใช้ในการทาสิ่งสร้างสรรค์ ยูเอ็มแอลกาหนดให้ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปกราฟิ กชุดหนึ่ งที่ใช้สร้างสิ่ ง
สร้างสรรค์ที่เป็ นแบบจาลองเชิง ภาพของระบบซอฟต์แวร์ ได้ รู ปภาพที่แสดงความหมายของสิ่ ง
ต่างๆ ในแบบจาลองเชิงภาพมีหลายชนิด เช่น รู ปภาพที่แสดงเป็ นตัวแสดง (actor) เป็ นกรณี ใช้งาน
หรื อยูสเคส (use case) ออปเจคต์ (object) และคลาส (class) นอกจากนั้นยูเอ็มแอลได้กาหนด
รู ปแบบผังงานเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั ออกแบบใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ผังงานที่สาคัญเช่น ยูส
เคสไดอะแกรม (use case diagram) ไดอะแกรมคลาส (class diagram) ไดอะแกรมซีเควน (sequence
diagram) เป็ นต้น (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2548)
3.2 พีเอชพี เฟรมเวิร์ก (PHP Framework) เฟรมเวิร์กมีโครงสร้างการทางานแบบ MVC ซึ่ง
จะมีการแบ่งแยกส่วนการทางานต่างๆ ออกจากกัน เมื่อเกิดปั ญหาต่างๆ ก็จะช่วยให้สามารถจัดการ
กับปั ญหานั้นได้รวดเร็ วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังเหมาะสาหรับการทางานแบบเป็ นทีมอีกด้วย การเขียน
โปรแกรมแบบ MVC มีการแยกส่วนต่างๆ ของโปรแกรมออกจากกันชัดเจน โดยโมเดล (Model) จะ
เป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ติ ด ต่ อ กับ ฐานข้อ มู ล คอนโทรลเลอร์ (Controller) จะเป็ นส่ ว นที่ ค านวณหรื อ
เปรี ยบเที ยบคาสั่งเพื่อเตรี ยมข้อมูลสาหรับส่ งไปให้ส่ว นแสดงผลต่อไป และส่ วนสุ ดท้ายคือส่ ว น
แสดงผล (View) ซึ่งจะทาหน้าที่ แสดงข้อมูลออกผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ โปรแกรมที่มีการ
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ออกแบบตามโครงสร้าง MVC จะช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อยอดจากที่มีอยูไ่ ด้อย่างง่ายดาย
และสามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว ไม่จาเป็ นที่ตอ้ งไปรื้ อโครงสร้างโปรแกรมใหม่เพราะโปรแกรมแยก
ส่ วนการทางานกันอย่างชัดเจน นอกจากนั้นโปรแกรมที่สร้างขึ้นยังสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่
(Reuse) โดยที่ไม่ตอ้ งเขียนโค้ดที่ซ้ าซ้อนกัน (กอบเกียรติ สระอุบล, 2549)
4. การดาเนินการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and
Design) เครื่ องมือที่ใช้ดา้ นซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมเขียนเว็บ Adobe Dreamweaver
โปรแกรมใช้ออกแบบ Design UI Adobe Illustrator โปรแกรมที่ใช้เป็ นฐานข้อมูล Php My Sql
Server
4.1 มีข้ันตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1.1 ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมความต้องการใช้งานจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดตารงการ
เรี ยนการสอนคณะดิจิทลั มีเดียมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
4.1.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษา UML
4.1.3 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL
4.1.4 ขั้นตอนที่ 4 ทาการทดสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบจัดตารางการเรี ยนการสอน
ของคณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
4.1.5 ขั้น ตอนที่ 5 ติ ด ตั้ง น าระบบจัด ตารางการเรี ยนการสอนของคณะดิ จิ ทัลมี เ ดี ย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปใช้งานจริ ง
4.1.6 ขั้นตอนที่ 6 ดูแลบารุ งรักษา ระบบจัดตารางการเรี ยนการสอนของคณะดิจิทลั มีเดี ย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมให้มีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 1 แสดงแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
เป็ นแผนภาพแสดงถึงขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบ หรื อแสดงหน้าที่และ
งานที่ระบบต้องปฏิบตั ิ เพื่อตอบสนองต่อผูก้ ระทาต่อระบบ โดยแผนภาพจะแสดงความสัมพัน ธ์
ระหว่างขั้นตอนการทางานที่สาคัญของระบบและผูก้ ระทาต่อระบบ
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รูปที่ 2 แสดงแผนภาพคลาส (Class Diagram)
ของระบบจัดการตารางการเรี ยนการสอนของคณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

รูปที่ 3 หน้าการเข้าสู่ระบบโดยเป็ นไปตามสิทธิ์ที่ได้รับ
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รูปที่ 4 หน้าการค้นหาข้อมูลรายวิชา,ข้อมูลสถานะห้องเรี ยน,ข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่

รูปที่ 5 หน้าการเพิ่มข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการเพิ่มไปในตารางสอน
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รูปที่ 6 หน้าการแสดงข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทาการเพิ่มลงในฐานข้อมูล สามารถลบ,แก้ไขได้
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รูปที่ 7 หน้าระบบแสดงรายระเอียดข้อมูลวิชาและอาจารย์ผสู้ อน

รูปที่ 8 หน้าตารางสอนเมื่อทาการกดเลือกวิชาจะมีขอ้ มูลอาจารย์ผสู้ อนและข้อมูลวิชาที่สอน
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5. ผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาการใช้การประเมินคุณภาพระบบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5
คะแนน จากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดตารางการ
เรี ยนการสอนรวม 10 ท่าน ดังแสดงใน ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปการประเมินคุณภาพระบบในทุกด้านของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
S.D.
̅
1.ด้านความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งานระบบ (Usability
4.24
0.66
Test)
2. ด้านความสามารถตาม
หน้าที่ใน การทางานของ
4.25
0.54
ระบบ (Function Test)
3. ด้านความปลอดภัยของ
ระบบ
4.47
0.51
(Security Test)
4. ด้านความสามารถของ
ระบบตาม ความต้องการของ
4.27
0.51
ผูใ้ ช้งาน (Function
Requirement Test)
สรุ ปผลการประเมิน
4.20
0.53

เชิงคุณภาพ
ดี

ดี

ดี

ดี
ดี

6. สรุปผลการศึกษา
การพัฒนาระบบจัดตารางการเรี ยนการสอนคณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูด้ ูแล
ระบบและผูใ้ ช้งานจะได้รับความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดตารางการเรี ยนการสอนของคณะ
ดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อีกทั้งยังเป็ นช่องทางเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศและ
การนาไปใช้ ผูพ้ ฒั นาระบบจะได้ฝึกทักษะความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและสามารถนาโปรแกรมต่างๆมาประยุกต์ใช้กบั ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบให้มี
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มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาให้ระบบการจัดการเรี ยนการสอน คณะดิจิทลั มีเดีย ให้
สามารถดูรายละเอียดวิชาและข้อมูลอาจารย์ผสู้ อนได้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยผูด้ ูแลระบบ
สามารถบริ หารจัดการตารางสอนได้จากข้อมูลที่มีอยูใ่ นระบบฐานข้อมูล ทาให้ง่ายต่อการบริ หารจัด
ตารางสอนของคณะ เพราะข้อมูลทุกอย่างที่สามารถเรี ยกใช้ได้จากระบบค้นหาได้อย่างรวดเร็ ว และ
ง่ายต่อการบริ หารจัดการ เมื่อทาการประเมินผลการดาเนิ นการใช้งานจาก กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและผูส้ อน พบว่าได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ซึ่ งระบบที่พฒั นาขึ้นมีผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับดี
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การสื่อสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการสื่ อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่ วมกับชุมชนท้องถิ่นและเพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น ร่ วมรับรุ ้
ร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิ ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูล จาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ใช้วิธีการนาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผลการศึกษา
พบว่า
1. องค์ประกอบการสื่ อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น คือ SMCR
(S) คือ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการมีส่วนร่ วมกับชุมชน ซึ่งก็คือ (M) ผ่านสื่ อต่างๆที่
ใช้ในที่น้ ีก็คือ (C) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ สื่อบุคคล รวมถึงสื่ อ
กิ จ กรรม ไปยัง ผูร้ ั บ สาร (R)
ในที่ น้ ี คื อ ชาวบ้า นในเขตชุ ม ชนต าบลโพธิ์ ผลที่ เ กิ ด จาก
องค์ป ระกอบการสื่ อ สารในชุ ม ชนจะท าให้เ กิ ด เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ และการมี ส่ ว นร่ วม
(Participation) เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดการมีส่วนร่ วมและเกิดการยอมรับ จึงนาไปสู่การเข้าร่ วม
และให้ความร่ วมมือในโครงการจนนาไปสู่การปฏิบตั ิจนเกิดผลสาเร็ จ จึงเกิดการชักชวนกันปากต่อ
ปากเพื่อเข้าร่ วมโครงการสร้างการมีส่วนร่ วมของมหาวิทยาลัยและชุมชนทาให้ชาวบ้านเปิ ดรับการ
เรี ยนรู ้ และเมื่ อการเปิ ดรั บสิ่ งใหม่ ๆ ชาวบ้านและผูเ้ ข้าร่ วมคิ ด ไปในแนวทางเดี ยวกัน ได้รั บ
ประโยชน์ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งจึงเกิดการมีส่วนร่ วมซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาขององค์กร
และชุมชนแบบมีส่วนร่ วมต่อไป
2. รู ปแบบการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุ น โครงการ ภายใต้
บริ บทการร่ วมรับรุ ้ ร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิระหว่างชุ มชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ การสื่อสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษและตาบลโพธิ์น้ นั การสื่อสารส่วนใหญ่เป็ นการสื่อสาร
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โดยการติด ต่อสื่ อสารระหว่างผูน้ าชุมชน และได้ก าหนดรู ปแบบการสื่ อสารผ่านกิจ กรรมต่างๆ
รวมถึงการแบ่งรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม ดังนี้ การปลูกจิตสานึ กให้ชาวบ้านใน
ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ และการจัดกิจกรรมโครงการในการมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
คาสาคัญ สื่อสาธารณะ,การมีส่วนร่ วม,มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ

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.
บทนา
การสื่ อสารเป็ นพื้ น ฐานของกระบวนการทางสังคมของมนุ ษ ย์ กล่าวคื อ การที่ มนุ ษ ย์
สามารถรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเป็ นสังคมนับตั้งแต่สงั คมขนาดเล็กในระดับครอบครัวจนกระทัง่ ถึงการ
รวมตัวเป็ นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนั้น จึงจาเป็ นต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นปั จจัยพื้นฐาน
ในการติดต่อสื่ อสารเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม ตลอดจนการใช้การ
สื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุข และทาให้เป็ นที่
ยอมรับระหว่างสมาชิกในสังคมซึ่งปัจจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผูค้ นในสั งคม
ต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงจาเป็ นต้องรับรู้ข่าวสารความเป็ นไป
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนาข่าวสารที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ดังนั้นการติ ดต่ อสื่ อสารจึ งมีความสาคัญต่อความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ทุกชาติ ทุกภาษาและทุก
ระดับฐานะ เพียงแต่แตกต่างกันที่สถานภาพของผูท้ ี่จะรับสาร เพราะข่าวสารประเภทเดียวกันไม่
สามารถถูกนาไปใช้ได้กบั คนทุกประเภท ทุกระดับ เพราะเหตุน้ ี การติดต่อสื่ อสารจึงมีความสาคัญ
มากต้องใช้เนื้อหาที่ง่ายและไม่ซบั ซ้อน ตลอดจนต้องใช้รูปแบบของสื่ออย่างเหมาะสมจึงทาให้การ
สื่อสารประสบผลสาเร็ จได้โลกาภิวฒั น์
ในโลกปัจจุบนั ทาให้การติดต่อสื่อสารมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นองค์กร หรื อชุมชน และสังคมปัจจุบนั เป็ นสังคมยุคแห่งการสื่อสาร(Information Society) ทาให้
ผูท้ ี่แสวงหาข่ าวสารสามารถรั บรู ้ ได้กว้างไกลยิ่งขึ้ น ประกอบการนาสื่ อเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันมากยิง่ ขึ้น ทาให้สงั คมในปัจจุบนั สามารถทางานด้วยตัวบุคคลไม่จาเป็ นต้องออกไปมี
ส่ ว นร่ ว มกับชุ มชนดังนั้นไม่ ว่ าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต าม มนุ ษ ย์ก็ย งั ปรารถนาที่ จ ะ
ติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ื่น ด้วยรู ปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อผลทางด้านชีวิต จิตใจ และ
การเป็ นสังคม ด้วยเหตุผลประการสาคัญก็คือ มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม “ไม่อาจมีชีวิตอยู่ดว้ ยตัวเองคน
เดี ย วในโลก โดยไม่ พ่ ึ ง พาอาศัย หรื อติ ด ต่ อ กับ ผูอ้ ื่ น ฉะนั้ นมนุ ษ ย์จึ ง อยู่ รวมกัน ในสัง คม”
(ทัศนี อินทรสุ ขศรี ,2532:1) ชุมชน (Community) เป็ น “การรวมตัวของกลุ่มคนที่มีวตั ถุประสงค์
ร่ วมกัน อาจเป็ นการรวมตัวกันตามพื้นที่หรื อไม่ใช่พ้นื ที่ก็ได้ สมาชิกทุกคนมีการติดต่อสื่อสารกัน มี
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ความเอื้ออาทรกัน มีการทากิจกรรมร่ วมกัน มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน ในการกระทาและมีการจัดการ เมื่อ
เกิดความเป็ นชุมชนขึ้นมาสมาชิกจะมีความสุขและมีความสร้างสรรค์ มีศกั ยภาพที่จะแก้ไขปั ญหา
และพัฒนาทุ ก ด้านให้สาเร็ จ ได้ด ังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนเป็ นผลพวงประการหนึ่ งของการ
ติดต่อสื่อสาร กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มาอยูร่ วมกันก็มุ่งที่จะสร้างสรรค์ความเข้าใจกัน เพื่อให้อยูร่ ่ วมกัน
ได้อย่างสันติ สุข ทาให้มนุ ษย์ต ้องแสวงหากลไกลหรื อเครื่ องมือที่ จะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้ น
กลไกสาคัญดังกล่าวก็คือ
การติดต่อสื่อสาร (Communication) เพราะนอกจาก “การสื่อสารสามารถทาให้คนเราเข้าใจ
กันได้อยูร่ ่ วมกันได้สามารถช่วยกันทางานอย่างหนึ่ งและในปั จจุบนั การสื่ อสารได้นาสื่ อสมัยใหม่
เข้ามามีบทบาทและปรั บใช้ต่อองค์กรรวมถึงชุมชนท้องถิ่นส่ วนมากรู ปแบบสื่ อสมัยใหม่จะมาใน
รู ปแบบสื่ อดิจิทลั ที่พบเห็นเป็ นส่ วนมากในขณะนี้ และคาดว่าจะมีแนวโน้มรวมถึงบทบาทยิ่งขึ้ นไป
ในอนาคต โดยสื่ อแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันความโดดเด่นตามแต่วตั ถุประสงค์ในการใช้
สื่ อใหม่ สื่ อที่ น าเข้ามาเพื่ อมีบ ทบาทต่ อ การรั บรู้ ร่ ว มถึงการมี ส่ว นร่ ว มระหว่างองค์ก รภาครั ฐ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และก่ อประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยการกระจายข้อมูล
ข่ าวสาร การน าสื่ อสมัยใหม่เ ข้า มาปรั บใช้ก ับ คนในชุ ม ชนเป็ นการน าความรู้ ด ้า นการสื่ อ สาร
สมัยใหม่เพื่อปรับทัศนคติการรับรู้ข่าวสารของคนในชุมชนที่ยดึ ถือหลักปฏิบตั ิการรับรุ ้ข่าวสารแบบ
ดัง่ เดิมมาตลอด ชุมชนได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบ อนาล๊อค หรื อสื่อดัง่ เดิม
มาเป็ นสื่อดิจิทลั สื่อดิจิทลั ทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างในเวลารวมกัน สามารถตอบสนองความ
ต้องการขอคนในสมัยใหม่และความอิสระมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาดูแลสุ ขภาพของคนในชุมชน
รวมถึงผูส้ ูงอายุ โดยการพัฒนาเฉพาะสื่ อแต่ละประเภทแตกต่างกันไป โดยสื่ อสมัยใหม่น้ ี สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนได้หลากหลาย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ศรี ส ะเกษเป็ นสถาบัน ทางการศึ ก ษา และให้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ ง
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นอย่างมาก เน้นการผลิตบัณฑิตสู่สงั คม โดยส่ วนใหญ่จะเน้น
การตอบสนองตลาดแรงงานหรื อผลิต เพื่อป้ อนบัณ ฑิ ตเข้าสู่ ระบบงานที่ หลากหลาย เพื่อความ
เจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเป็ นหลักเป็ นอีกหนึ่ งสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่นอกเหนื อจากนั้น
ยังมีอีก ภารกิ จ หนึ่ งที่ สาคัญ นั่นก็ คื อ การบริ ก ารวิชาการแก่ สังคม และมีน โยบายชัด เจนในการ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน อาทิ
เสริ มศัก ยภาพในการพัฒ นางานวิ ชาการ งานวิจ ัยที่ เกี่ ยวกับชุ มชนท้องถิ่น จัด ตั้งองค์ก รภายใน
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มหาวิทยาลัยให้มีบทบาทขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
แท้จริ งเป็ นพื้นที่แห่ งการเรี ยนรู ้ของชุมชน เป็ นส่วนหนึ่ งของชุมชนและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆในรู ปแบบของเครื อข่ายการศึกษาเพื่อเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั และกัน
1.3วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.3.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น
1.3.2 เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น ร่ วมรับรุ ้ ร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิ
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผศู ้ ึกษามุ่งศึกษาเกี่ยวกับ“การสื่ อสารสารธารณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ศรี สะเกษกับการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น” โดยมุ่งศึกษาประชากรภายในเขต
เทศบาลเมืองศรี สะเกษ โดยที่ ทาการลงพื้นที่ดาเนิ นกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 -31
พฤศจิกายน 2559 รวมเป็ นระยะเวลา 4 เดือน
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ ได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ แนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร

แนวคิดสื่อสาธารณะ
การสื่ อสารสาธารณะความหมายของการสื่ อสาร มาจากภาษาอังกฤษว่า Communication
ที่มาจากภาษาลาตินว่า Communis ซึ่งมีความหมายตรงกับคาว่า Common แปลว่า ความร่ วมมือกัน
หรื อความคล้ายคลึงกัน การสื่อสารจึงหมายถึง“การกระทาของคนเราที่มุ่งสร้างความร่ วมมือกันหรื อ
คล้ายคลึงกัน นัน่ คือการพยายามแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดและทัศนคติซ่ึ งกันและกัน โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายเป็ นที่ ต้ งั เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ” (Wilbur Schramm) “การ
สื่ อสารคื อกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งทา
หน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรื อช่องทางต่าง ๆ ไปยังผูร้ ับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
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อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ได้รวบรวมแนวคิด เกี่ยวกับการสื่ อสารแบบมีส่ว นร่ วมจาก
นักวิชาการด้านการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ช่วยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่ อสารแบบมี
ส่วน ร่ วมในมิติต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Ascroft (1987 อ้างถึงใน อัศริ นทร์ นนทิหทัย, 2551) ได้ให้
นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมี ส่ วนร่ วมโดยคานึ งถึงกระบวนการในการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
โดยมองว่า การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลต่างๆ ซึ่ งมีความตั้งใจ และมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ได้ ก้าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
และการสร้างความเข้าใจร่ วมกัน Nair and White (1993 อ้างถึงใน อัศริ นทร์ นนทิหทัย , 2551) เป็ น
กลุ่มบุคคลสาคัญที่ทา ให้แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมโดดเด่นขึ้นมาในวงการด้านการ
สื่ อสารและการพัฒ นา พวก เขาอธิ บายให้เห็ นว่า การสื่ อสารแบบมีส่ว นร่ วมเป็ นการออกแบบ
กระบวนการสื่ อ สาร โดยมุ่ ง เน้น ให้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งสามารถสื่ อสารกัน ได้ใ นลัก ษณะของ “การ
ปรึ กษาหารื อ” (Dialogue) ร่ วมกัน Nair and White ได้ย้าว่า การกระทาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพ
ของ “การมีปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่อง” ระหว่าง ผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร
ระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544 อ้ างถึงใน เอกวิทย์ นวเศรษฐ, 2554, น. 9-10) กล่าวถึง การมี
ส่วนร่ วม คือ การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระทา กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุ มชนนั้น และได้นาเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของ ชุมชนว่า ชุมชนต้องมี
ส่วนร่ วมใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ มโครงการ ร่ วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาภายในชุมชน ร่ วมตัดสินใจกาหนดความต้องการและร่ วมลาดับความสาคัญของความต้องง
การ 2) การมีส่ว นร่ วมในขั้น การวางแผนกาหนดวัต ถุประสงค์ วิธีก าร แนวทางการดาเนิ นงาน
รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 3) การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดาเนิ น
โครงการ ทาประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่ วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้หรื อไม่ โดยสามารถกาหนดการประเมินผลเป็ นระยะต่อเนื่ องหรื อประเมินผล รวมทั้ง
โครงการในคราวเดียวก็ได้
แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
อัศริ นทร์ นนทิห ทัย (2551) ได้รวบรวมแนวคิด เกี่ยวกับการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมจาก
นักวิชาการด้านการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ช่วยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่ อสารแบบมี
ส่วน ร่ วมในมิติต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Ascroft (1987 อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบ
มี ส่วนร่ วมโดยคานึงถึงกระบวนการในการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม โดยมองว่า การสื่ อสารแบบมี
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ส่ วนร่ วม เป็ นกระบวนการที่ ก ลุ่มบุคคลต่ างๆ ซึ่ งมีค วามตั้งใจ และมีค วามเกี่ ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาหนึ่งๆ ได้ ก้าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ย นความรู้และการสร้างความเข้าใจ
ร่ วมกัน
Nair and White (1993 อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย , 2551) เป็ นกลุ่มบุคคลสาคัญที่ทา
ให้แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมโดดเด่นขึ้นมาในวงการด้านการสื่ อสารและการพัฒนา
พวก เขาอธิบายให้เห็นว่า การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการออกแบบกระบวนการสื่ อสาร โดย
มุ่งเน้นให้ ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถสื่อสารกันได้ในลักษณะของ “การปรึ กษาหารื อ” (Dialogue) ร่ วมกัน
Nair and White ได้ย าว่
้ ํ า การกระทาดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นภาพของ “การมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่ อง” ระหว่าง ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ในขณะเดี ยวกันยังมองว่า การสื่ อสารแบบมีส่ว นร่ ว ม
เกี่ ย วข้องกับการร่ ว มกัน ระบุ ค วามจ าเป็ นและสภาพปั ญหาในการพัฒนา การร่ ว มกัน คิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ ต่างๆ ในเรื่ องที่จาเป็ นต่อการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบตักิ าร
พัฒนาภายใต้สถานการณ์ของความ ร่ วมมือกัน
Bordenave (1994 อ้ างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย , 2551) ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่ อสาร
แบบมีส่วนร่ วม โดยคานึ งถึงหลักการเชิงปรัชญาที่อยูเ่ บื้องหลังกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
โดย มองว่าการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการสื่ อสารที่สะท้อนความเป็ นอิสระ
และความ เท่าเทียม Bordenave ย้าว่า ความเป็ นอิสระและความเท่าเทียมกันของบุคคล สามารถ
เกิดขึ้นได้ใน กรณี ที่บุคคลมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการสื่ อสารชุมชน และมีโอกาสได้แสดงมุมมอง
ความรู ้สึกและ ประสบการณ์ต่างๆของตนอย่างเต็มที่ท้ งั นี้ เพราะเขามองว่าสิ่ งดังกล่าวเป็ นพื้นฐาน
สาคัญที่จะ สนับสนุนให้บุคคลกลุ่มต่างๆสามารถตัดสินใจลงมือกระทาในเรื่ องที่พวกเขาสนใจและ
ร่ วมมือกัน แก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนพัฒนาสังคมให้ดีข้ ึน
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร
ความหมายกลยุทธ์การสื่อสาร
กลยุทธ์ก ารสื่ อสาร หมายถึง การเลือกสื่ อ และการเลือกสารและออกแบบสาร เป็ นการ
นาเสนอเนื้ อหาผ่านสื่ อที่อาศัยกลยุทธ์การสื่ อสารหลายประการ เพื่อให้ก ารสื่ อสารบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีความสอดคล้องกับกลุ่มผูร้ ับสารและบริ บทด้วย (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ,
2549, น. 110)
กลยุท ธ์ก ารสื่ อสาร หมายถึ ง การผสมผสานระหว่างการใช้รู ปแบบของสื่ อ สาร และ
แนวทาง
การใช้สื่อ ทั้งนี้ เพื่ อให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ (ชวรั ต น์ เชิ ด ชัย และคณะ, 2546 อ้างถึงใน
นนทญา หงษ์รัตน์, 2550, น. 51)
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วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษารู ปแบบ
และวิธีการดาเนิ นงานการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น กระบวนการการสื่อสารสาธารณะกับการมี
ส่ ว นร่ ว มกับชุ มชนท้องถิ่น และศึก ษาถึงปั ญหาอุปสรรค ปั จ จัยที่ สนับสนุ น การสื่ อสารเพือการ
พัฒนาที่ ทาให้เกิ ดการมีส่วนร่ ว มในการจัด โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษที่มีส่ว น
ร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview) โดยผูศ้ ึกษาได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษา
โดยตรง ทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (( In-depth Interview) ผูส้ มั ภาษณ์ซ่ึงประกอบไป
ด้ว ย นัก ศึก ษาที่เข้าร่ ว มโครงการ จ านวน 3 คน ตัว แทนผูน้ าชุมชนชุมชนละจานวน 1 คน และ
ชาวบ้านที่ร่วมโครงการจานวน 10 คน
ผลการศึกษา
1. องค์ประกอบการสื่ อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น คือ SMCR
(S) คือ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการมีส่วนร่ วมกับชุมชน ซึ่งก็คือ (M) ผ่านสื่ อต่างๆที่
ใช้ในที่น้ ีก็คือ (C) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ สื่อบุคคล รวมถึงสื่ อ
กิจกรรม ไปยังผูร้ ับสาร (R) ในที่ น้ ี คือชาวบ้านในเขตชุมชนตาบลโพธิ์ ผลที่เกิดจากองค์ประกอบ
การสื่ อสารในชุ มชนจะทาให้เกิ ด เครื อข่ายความร่ ว มมือและการมีส่ว นร่ วม (Participation) เมื่อ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดการมีส่วนร่ วมและเกิ ดการยอมรับจึงนาไปสู่การเข้าร่ วมและให้ความร่ วมมือ
ในโครงการจนนาไปสู่การปฏิบตั ิจนเกิดผลสาเร็ จ จึ งเกิดการชักชวนกันปากต่ อปากเพื่อเข้าร่ ว ม
โครงการสร้างการมีส่วนร่ วมของมหาวิทยาลัยและชุมชนทาให้ชาวบ้านเปิ ดรับการเรี ยนรู้ และเมื่อ
การเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ ชาวบ้านและผูเ้ ข้าร่ วมคิดไปในแนวทางเดียวกัน ได้รับประโยชน์ร่วมกันเพื่อ
ลดความขัดแย้งจึงเกิดการมีส่วนร่ วมซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาขององค์กร และชุมชนแบบมีส่วน
ร่ วมต่อไป
2. รู ปแบบการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุ น โครงการ ภายใต้
บริ บทการร่ วมรับรุ ้ ร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ การสื่อสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษและตาบลโพธิ์น้ นั การสื่อสารส่วนใหญ่เป็ นการสื่อสาร
โดยการติด ต่อสื่ อสารระหว่างผูน้ าชุมชน และได้ก าหนดรู ปแบบการสื่ อสารผ่านกิจ กรรมต่างๆ
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รวมถึงการแบ่งรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม ดังนี้ การปลูกจิตสานึ กให้ชาวบ้านใน
ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ และการจัดกิจกรรมโครงการในการมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
อภิปรายผล
องค์ประกอบการสื่ อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษกับการมีส่ว นร่ ว มกับชุมชน
ท้องถิ่น ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม ให้ความสนับสนุ นในกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ สื่ อบุคคลมีส่วนสาคัญในการสร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน เพราะ
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริ เวณรอบรอบชุมชน การสื่ อสารต้องการการมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือ
ต่างๆ โดยผ่านชุมชนและชาวบ้านส่ วนใหญ่ โดยเน้น การลงพื้น ที่ การพูดคุ ย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
แนวคิด และปรึ กษาปัญหากันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษกับการมีส่วนร่ วมและชุมชน
ท้องถิ่น ร่ ว มแก้ไขและน าปั ญญามาคิ ดวิเคราะห์ร่ วมกัน และทาให้มหาวิทยาลัยทราบถึงปั ญหา
ที่แท้จริ งของชุมชน ทราบถึงความต้องการ ทาให้มหาวิทยาลัยคิดวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่ วมระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนได้ตรงตามความจริ ง
รู ปแบบการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น ผลสาเร็ จที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน คือ
1. ด้านผูน้ าชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความชานาญการในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการโน้มน้าวใจ
และเปลี่ยนความคิ ดและทัศนคติข องชาวบ้านในชุมชนได้ดีจ ากเดิ ม มีผลในทางจิต วิทยา ความ
คิดเห็นรับฟังและนาไปปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาเครื อข่าย และที่สาคัญผูท้ ี่มีส่วนร่ วมจะมีความรู้สึกเป็ น
พลังขับเคลื่อนเครื อข่ายที่ดี ที่สุ ด ผูน้ าชุมชนจึ งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนความคิด และ
ทัศนคติของชาวบ้าน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องสื่อบุคคลของ (เกศินี จุฑาวิจิตร,2542) ว่าการใช้สื่อ
บุ ค คล มีอิท ธิ พ ลต่ อการโน้มน้าวใจ เพราะสื่ อบุ ค คลในฐานะที่ เป็ นผูส้ ่ งสารมี อิท ธิ พลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร ได้โดยปัจจัยคือความน่าเชือถือ (Credibility )
โดยเพราะระดับของความรู้ สึก ที่ ผรู้ ั บสารรู้สึก ว่าผูส้ ่ งสารเป็ นที่น่ าวางใจ (Trustworthy) และมี
ความสามารถ (Competent) หรื อมีความน่าเชื่อถือผูร้ ับสารก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับสารจากพวกเขา
เหล่านั้นและด้ว ยประสิ ทธิภาพของสื อบุคคลตามแนวคิดของโรเจอร์ และชูเมคเคอร์ (Roger and
Shemaker, 1971 อ้างถึงใน
ชรัมพร จิตต์โกศล 2543) ซึ่งกล่าวว่าในกรณี ที่ตอ้ งการให้บุคคล
ใดๆ เกิดการยอมรับสารนั้นควรใช้สือบุคคลเผยแพร่ ข่าวสารสื่อบุคคลจะมีประโยชน์มากในกรณี ที่
ผูส้ ่งสารต้องการให้ผรู้ ับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม
2.มีการใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อการสร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
รู ปแบบสื่อ คุณลักษณะที่หลากหลายและวิธีการดาเนินงานการมีส่วนร่ วมของชุมชน แสดง
ให้เห็นว่าการพูดคุยสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดและทัศนคติต่างๆ เป็ นกลไกใน
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การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการการสื่อสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
และชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล โดยรู ปแบบวิธีการสื่อสารในครั้งนี้ เน้น
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม การจัดกิจกรรมโครงการและร่ วมพูดคุยกันปากต่อปาก สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ (กาญจนา แก้วเทพ,2543) ซึ่งกล่าวว่า การสื่ อสารที่มีลกั ษณะเป็ นแนวนอน
หรื อแนวระนาบ เป็ นการสื่อสารร่ วมกัน ทาให้การสื่อสารมีลกั ษณะบ่งบอกถึงความเสมอภาค การ
เคารพศักดิ์ศรี ของกันและกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ับสารและผูส้ ่ งสาร ได้สลับบทบาทกันเป็ นทั้งผู้
พูดและผูฟ้ ั ง นอกจากนี้ แกนนาชุ มชน คื อผูป้ ระสานให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารแบบมี
ส่วนร่ วมให้เกิดในชุมชน คือได้พยายามจัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้ ให้กบั ชาวบ้านในชุมชน
เพื่อกระตุน้ ความสนใจ และสร้างจิตสานึกให้คนในชุมชนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ธีรพันธ์ โล่
ทองคา,2545) ที่กล่าวว่า การใช้กิจกรรมช่วยกระตุน้ ความสนใจ สร้างโอกาสให้มากขึ้น อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั (อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ,2548 ) ที่พบว่า การทางานของชุมชนมีการใช้การสื่อสาร
ด้วยจัดกิจกรรมร่ วมกันกับชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะ
1. ทางมหาวิทยาลัยจะต้องให้ก ารสนับสนุ น และให้ความช่ วยเหลือในเรื่ อง การด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชนต้องการความช่วยเหลืออย่างจริ งจัง เช่น ส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อวิทยากรผูม้ ี
ความรู ้และชานาญการมาลงชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในส่ วนการสื่ อสารและการมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนได้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการส่ งเสริ มองค์กรชาวบ้านและองค์กรเครื อข่ายให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้นจนได้เป็ นองค์กร
หรื อชุมชนตัวอย่าง และแสดงศักยภาพของชุมชนตนเองเพื่อสาธิตหรื อเป็ นชุมชนต้นแบบให้ก ับ
ชุมชนอื่นๆต่อไป
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บทคัดย่อ
การขนส่ งสิ น ค้าหรื อบริ ก ารภายในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่จ ะใช้ก ารขนส่ งทางบกและ
พลังงานหลักที่ใช้คือน้ ามันหรื อส่ วนผสมของน้ ามัน เมื่อเกิดการเผาไหม้จะมีการปล่อยสารมลพิษที่
ก่อให้เกิดภาวะเรื อนกระจก ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศเป็ นพิษ
ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดการปล่อยสารมลพิษจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าหรื อบริ การ จึงได้มี
การคิด หาวิธี บริ หารจัดการรู ปแบบสมาร์ ทมาใช้ในการค านวนจ านวนรอบในการขนส่ ง โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สาหรับปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า หรื อ
บริ หารจัด การคิ ว ในการขนส่ งสิ น ค้า ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึ งเป็ นการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการสมาร์ทโลจิสติกส์รูปแบบ มิลค์-รัน ด้วยอัลกอริ ทึมเอสตาร์ มาประยุกต์ใช้ในการขนส่ ง แนวใหม่ ผลจากการวิจ ัยพบว่าวิธีน้ ี นอกจากจะช่ว ยปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า แล้วยังเป็ นอีกหนึ่ งแนวทางของวิธีการขนส่ งที่ เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ: เอ-สตาร์ , อัลกอริ ทึม, มิลค์-รัน, สมาร์ทโลจิสติกส์, สิ่งแวดล้อมสะอาด
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. บทนา

ในปัจจุบนั ภาวะการแข่งขันด้านการให้บริ การลูกค้ามีความรุ นแรงมากขึ้น ซึ่งส่ งผลให้แต่ละ
บริ ษัท จ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ งความสามารถด้า นเครื อข่ า ยการคมนาคมขนส่ ง ของตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจในการให้บริ การแก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุด การ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนิ น
ธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้า การจัดเส้นทาง หรื อคิว
ตารางการเดิ น รถ จานวนเที่ ย วรถในการวิ่งส่ งสิ นค้าแต่ ละจ านวนรอบหมายถึง ต้น ทุ นที่ จ ะต้อง
สูญเสียไป และมลพิษที่เกิดขึ้นจากการขนส่ งย่อมมีมากขึ้นตามจานวนเที่ยวรถ ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวนี้ แต่ละบริ ษทั พยายามคิด ค้น รู ปแบบการบริ หารจัดการตารางเวลาและคิ ว
เส้นทางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนจากการขนส่ง และสร้างคุณภาพด้านการบริ การ
ขนส่ งสิ นค้าให้ดียง่ิ ขึ้น
การขนส่งรู ปแบบ มิลค์-รัน (Milk Run) ถูกพัฒนามาจากการรับส่งนมในตอนเช้าที่ประเทศ
อเมริ ก า เป็ นการจัด ส่ งนมตามบ้านต่ างๆ ตามเส้น ทางที่ กาหนดไว้ในครั้งเดียว โดยไม่มีการวิ่ง
กลับไปกลับมา ดัง นั้น แนวคิ ด ในการขนส่ งรู ปแบบ มิลค์ -รั น นี้ ถูก น ามาประยุก ต์ใช้ในธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น โตโยต้า หรื อ เซ็นทรัล กรุ๊ ป ซึ่งถ้าหากเป็ นการขนส่ งสิ นค้าแบบ
ดั้งเดิม การขนส่งสินค้าจะถูกกาหนดรู ปแบบการขนส่งและการบริ หารจัดการเป็ นจานวนครั้ง หากมี
การขนส่ งบ่อยครั้ง ก็จะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่มากขึ้น นอกจากนี้ ในบางครั้งการขนส่ ง
สินค้าในแต่ละเที่ยวจะมีปริ มาณสินค้าที่มากเกินความต้องการของบริ ษทั และทาให้บริ ษทั เองต้อง
รับภาระต้นทุนในสินค้าคงคลังที่สูงขึ้นตามไปด้วย (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556) แต่ในทางกลับกัน
การขนส่งรู ปแบบ มิลค์-รัน จะจัดส่ งจานวนสิ นค้าที่เหมาะสมไปตามเส้นทางที่กาหนดไว้ในครั้ง
เดียว โดยไม่มีการวิ่งกลับไปกลับมา และไม่ตอ้ งมีจุดพักสิ นค้าระหว่างทาง ทาให้สามารถส่ งมอบ
สิ นค้าได้รวดเร็ ว ขึ้น อี กทั้งยังช่วยลดต้น ทุนในการขนส่ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Gurinder and
Gagan, 2011)

252

งานวิจยั นี้ จึงเป็ นการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริ หารจัดการโลจิสติกส์แนวใหม่ดว้ ยการจัดคิวรู ปแบบ มิลค์-รัน ด้วยอัลกอริ ทึมรู ปแบบเอ-สตาร์
(Dai, Guan, and Guan, 2010) มาประยุกต์ใช้ในการขนส่ง โดยกาหนดรู ปแบบการบริ หารการจัดส่ ง
เพื่อลดต้น ทุน เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการจัด การสิ น ค้าคงคลังและจัด คิ ว ส่ งของให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งวิธีน้ ี
นอกจากจะช่วยปรับปรุ งประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า แล้วยังเป็ นวิธีการขนส่งที่เป็ นมิตรที่
ดีต่อสิ่งแวดล้อม

รู ปที่ 1 แสดงการขนส่งแบบ มิลค์-รัน (Gurinder and Gagan, 2011)
2. ทบทวนวรรณกรรม
การจัดคิวเส้นทางและตารางการขนส่ง (Routing and Scheduling Transport) รู ปแบบ มิลค์-รัน
มีหลักการทางานคือ การรับ-ส่งสินค้าจากผูผ้ ลิต (Supplier) จะใช้รถที่อยู่ในบริ เวณเดียวกันเพื่อมา
จัดส่งสินค้า โดยให้ผผู้ ลิตที่มีปริ มาณสินค้าน้อยจัดส่ งสิ นค้ามารวมกันที่จุดพักสิ นค้า (Consolidate
Center) ซึ่ง จากนั้นบริ ษทั จะจัดรถมารับสิ นค้านั้นไปรวมกับสิ นค้าของอีกบริ ษทั ถัดไป ซึ่งจะช่วย
ควบคุมความถี่ในการจัดส่งสินค้าให้เหมาะสมกับปริ มาณความต้องการสินค้าจริ งได้ และยังช่วยลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งในระยะทางที่ไกล (Kitamura and Keishi, 2013) โดยทัว่ ไปการขนส่ง
แบบ มิลค์-รัน สามารถแบ่งรู ปแบบของการขนส่งได้ดงั นี้ (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556)
2.1 การขนส่งตรงแบบ มิลค์-รัน จากผูผ้ ลิตหลายราย เป็ นการขนส่ งสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งการการ
เก็บรักษาหรื อพักสินค้าไว้ที่คลังสินค้า โดยวิธีการขนส่งแบบนี้ เหมาะกับบริ ษทั ที่มีปริ มาณสิ นค้าที่
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ต้องการส่งสินค้าไปยังลูกค้าจานวนไม่มากพอเต็มคันรถ ใช้ยานพาหนะขนส่ งรับสิ นค้าจากผูผ้ ลิต
แต่ละราย จากนั้นจึ งนาสิ นค้าไปส่ งให้ลูกค้า วิธีการนี้ ทาให้สามารถลดต้นทุนและการส่ งมอบได้
อย่างรวดเร็ ว แต่วิธีการนี้มีขอ้ จากัดคือ ปริ มาณสินค้าที่ใช้ในการขนส่ งต้องมีจานวนมากพอเต็มคัน
รถ หากปริ มาณสิ น ค้ามี จ านวนน้อย ไม่เต็ มคัน รถ และหากบริ ษ ัทผูผ้ ลิต สิ น ค้ามีต าแหน่ งที่ อ ยู่
ห่างไกลกัน การขนส่งด้วยระบบ มิลค์-รัน วิธีน้ ี อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.2 การขนส่ งตรงแบบ มิลค์-รัน ไปยังลูกค้าหลายราย ในกรณี ที่ลูกค้าแต่ละรายมีปริ มาณการ
สัง่ ซื้อสิ นค้าจานวนไม่มากแ แต่บริ ษทั ผูผ้ ลิตสินค้ามีปริ มาณสินค้าที่ตอ้ งส่งเต็มคันรถ วิธีการนี้จะใช้
ยานพาหนะขนส่งสินค้าออกจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตสินค้าเต็มคันรถ โดยวิธีน้ ี สามารถทาให้ลดต้นทุนใน
การขนส่ง รักษาระดับบริ การแก่ลกู ค้า และช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการขนส่งอีกด้วย
2.3 การขนส่งแบบ มิลค์-รัน แบบรวมสินค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายไปยังลูกค้าหลายราย วิธีการนี้
จะใช้พาหนะในการขนส่ ง รั บสิ น ค้าจากบริ ษ ัทผูผ้ ลิต สิ น ค้าหลายแห่ ง เมื่อสิ น ค้า มีปริ มาณเต็ ม
พาหนะแล้ว จึงทาการขนส่งไปยังลูกค้า การขนส่งด้วยวิธีน้ ี ทาให้ความถี่ในการขนส่งสินค้าเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั ปผูผ้ ลิตสินค้าสามารถลดสินค้าคงคลังและต้นทุนในการขนส่งลงได้อีกด้วย
ซึ่งการออกแบบขั้น ตอนการจัดคิ ว เส้น ทางและตารางการขนส่ ง รู ปแบบ มิลค์-รั น นี้ นิ ยมน า
อัลกอริ ทึมจากทฤษฎีกราฟ (Jagota, 2010) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
1. Shortest Path เป็ นการจัดเส้นทางการขนส่งที่ส้ นั ที่สุดโดยให้มีการขนส่ งสิ นค้าจากบริ ษทั
ไปยัง ลูก ค้าทุ ก ๆรายให้มี ระยะทางรวมในการขนส่ ง ที่ น้อยที่ สุด โดยหาเส้น ทางที่ มี
ระยะทางสั้นสุ ดระหว่างจุดเริ่ มต้นกับจุดหมาย (รู ปที่ 2) ซึ่งอัลกอริ ทึมที่นิยมนามาคานวน
เส้นทางที่ส้ นั ที่สุดนี้ ได้แก่ อัลกอริ ทึมรู ปแบบ เอ – สตาร์ หรื อ A* Algorithm (Dai, Guan,
and Guan, 2010)
2.

รู ปที่ 2 แสดงการจัดเส้นทางแบบ Shortest Path (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556)
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2. Traveling Salesman (Hoffman, Padberg, and Rinaldi, 2013) เป็ นการจัดเส้นทางการ
ขนส่งโดยให้ระยะทางรวม (ไป-กลับ) ในการขนส่ งสิ นค้าจากบริ ษทั ไปยังลูกค้า ทุกรายน้อยที่สุด
(รู ปที่ 3)

รู ปที่ 3 แสดงการจัดเส้นทางแบบ Traveling Salesman (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556)
3. Vehicle Routing Problem (Pillac et. al., 2013) เป็ นการจัดเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า
โดยหาจานวนพาหนะที่ ใช้ในการขนส่ งสิ น ค่าที่ เหมาะสมกับปริ มาณสิ น ค้าพร้อมทั้งหาเส้นทาง
เส้นทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ภายใต้ข้ ากาหนดในเรื่ องของค่าใช้จ่ายที่นอ้ ยที่สุด (รู ปที่ 4)

รู ปที่ 4 แสดงก่อนการจัดเส้นทางแบบ Vehicle Routing Problem (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556)
4) ต้นไม้แบบทอดข้ามเล็กสุด หรื อ Minimum Spanning Tree (รู ปที่ 5) เป็ นการจัดเส้นทาง
การขนส่งสินค้าโดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ ง โดยระยะทางรวมใน
การขนส่งน้อยที่สุด (Meyer and Najman, 2013) โดยวิธีน้ ี ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยั หลาย ๆ
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ด้าน เช่น การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) ชีว สารสนเทศ (Bioinformatics) การประมวลผล
รู ปภาพ (Image Processing) การจดจารู ปแบบ (Pattern Recognition)

รู ปที่ 5 แสดงการจัดเส้นทางแบบ Minimum Spanning Tree (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556)

เนื่องจากอัลกอริ ทึมรู ปแบบ เอ สตาร์ น้ ี ใช้การคานวนที่ไม่ซบั ซ้อน การคานวนจะคัดเลือก
เฉพาะโหนดที่มีค่าถ่วงน้ าหนักสู งสุ ดมาใช้ในการจัดคิวเส้นทางที่เหมาะสม จึงทาให้ใช้ทรัพยากร
และเวลาในการประมวลผลของระบบสารสนเทศน้อยสุ ด (กิตติ เชี่ยวชาญ, 2558) ดังนั้นงานวิจยั นี้
จึงเลือกอัลกอริ ทึมรู ปแบบเอ-สตาร์ มาประยุกต์ใช้ในการขนส่งแบบมิลค์รัน ที่ใช้เส้นทางการขนส่ ง
แบบทางเดียว (One way trip) เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคิวส่ งของให้แก่ลูกค้า
โดยแสดงการเปรี ยบเทียบในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อจากัดของการนาอัลกอริ ทึมแบบเอ-สตาร์ กบั อัลกอริ ทึมแบบ
อื่นๆที่นิยมใช้ในการจัดเส้นทาง
ชื่อ อัล กอริ ทึ ม / รู ป แบบการค านวนของ Shortest
อัลกอริ ทึม
Path (A *)
การเดินทางต้องผ่านทุกจุดในกราฟ
ค้นหาเส้นทางโดยมีค่านาหนักมาเกี่ยวข้อง 
การเดินทางคานวนระยะไป-กลับ
ความซับซ้อนในการประมวลผล
ใช้พ้นื ที่จดั เก็บในหน่วยความจามาก

Traveling
Salesman






Vehicle Routing
Problem






Minimum
Spanning Tree
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3. การดาเนินการวิจยั

งานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการโลจิ
สติกส์แนวใหม่ดว้ ยการจัดคิวรู ปแบบ มิลค์-รัน โดยนาอัลกอริ ทึม Shortest path รู ปแบบA* (เอสตาร์) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อจัดคิวเส้นทางและตารางการขนส่ ง
รู ปแบบ มิลค์-รัน ซึ่งจะช่วยให้ระบบ มิลค์-รัน สามารถคานวนจานวนรถ จานวนจุดรวบรวมสินค้า
และเส้นทางที่จะใช้ดว้ ยการพิจารณาจานวนรถที่วง่ิ เข้ามาในคิวตารางเส้นทางการเดินรถในรู ปแบบ
มาตรฐาน โดยแบ่งเส้นทางออกเป็ นโซนพื้นที่ เช่น โซน A-B-C-D เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ขนส่ง (Dai, Guan, and Guan, 2010) ซึ่งมีรายละเอียดของรหัสเทียมขั้นตอนของอัลกอริ ทึมรู ปแบบ
เอ-สตาร์ แสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ตัวอย่างรหัสเทียมของอัลกอริ ทึมรู ปแบบ เอ-สตาร์
คาอธิบายรหัสเทียม
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ทาการ Initialize (Close set and Open set) การทางานเพื่อเริ่ มต้นการคานวน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 กาหนดจุดเริ่ มต้น และ จุดปลายทางของเส้นทาง (GN)
ขั้น ตอนที่ 5 - 11 ค้น หาเส้น ทางที่ต ้องการจากบริ เวณโซนพื้นที่ ด ้วยค่า Huristic (H,F) ที่
เหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 12 – 16 ตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสม โดยเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ซ้ าซ้อน
ขั้นตอนที่ 12 – 14 หากระบบพบว่าเส้นทางใดเกิดความซ้ าซ้อนจะคัดเลือกเส้นทางอื่นแทน
ขั้นตอนที่ 14 – 16 จากขั้นตอนที่ 3.4 หากระบบไม่พบเส้นทางที่ ซ้ าซ้อนจะกาหนดเส้นทางนั้น
เป็ นเส้นทางที่เหมาะสม
จากตัวอย่างเส้นทางสมมุติ (รู ปที่ 7) พบว่าอัลกอริ ทึมจะเริ่ มค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อจัดคิว
ตารางการขนส่งและลดระยะเวลาของการทางาน โดยเริ่ มต้นจากเส้นทาง S-A จนกระทัง่ สิ้นสุ ดการ
คานวนที่เส้นทาง S-B-G ซึ่งแสดงผลลัพธ์จากการคานวนเส้นทางสมมุติไว้ในตารางที่ 2
A
3

C
3

8

3
10
0

10

E
3

9

S
3

12

G
3
9
8

D
3

10
8
B
3

รู ปที่ 7 ตัวอย่างเส้นทางที่สมมุติเพื่อเป็ นแบบในการทดสอบ
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการคานวนเส้นทางที่สมมุติดว้ ยอัลกอริ ทึมรู ปแบบ เอ-สตาร์
ลาดับ
เส้ นทาง
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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จากตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากตารางการเปรี ยบเทียบพบว่าเส้นทาง S -> B –>G เป็ นเส้นทาง
ที่ส้ นั ที่สุด มีค่า Priority (F) = 18 และได้เส้นทางที่ผา่ นจากจุด S -> G และค่า Priority (F) เท่ากัน ซึ่ง
เส้นทางที่ได้จากการใช้อลั กอริ ทึมในรู ปแบบเอ-สตาร์น้ ีจะช่วยให้การขนส่งแบบ มิลค์-รัน สามารถ
ค้นหาจุดพักและกระจายสินค้าที่เหมาะสม หากพบว่าปริ มาณการจัดส่ งสิ นค้าน้อยถึงปานกลางไม่
สามารถทาให้ค่าการบรรทุกอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงทาให้ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสิ นค้าและ
ราคาสินค้าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่าการทางานของอัลกอริ ทึมแบบ เอ สตาร์ มีความเหมาะสมสาหรับนามาใช้
พัฒนาเป็ นระบบค้น หาเส้น ทาง เนื่ องจากการทางานในขั้น ตอนของอัลกอริ ทึ มมีส่ว นช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการประมวลผลและขั้นตอนการค้นหาเส้นทางของอัลกอริ ทึมไม่มีการวนลูปที่ซ้ าซ้อน
จึงเป็ นที่ นิยมน ามาใช้ประยุกต์กบั ระบบเส้นทางการขนส่ งแบบ มิลค์-รั น โดยอัลกอริ ทึมมีก าร
ตัดสินใจเลือกโหนดการพัก-กระจายในเส้นทางขนส่ งที่เหมาะสมสาหรับการจัดคิวตารางการเดิน
รถ หากเส้นทางใดที่ไม่สามารถใช้งานได้ เส้นทางนั้นจะไม่ถกู นาเข้ามาประมวลผล และอัลกอริ ทึม
จะเปลี่ยนไปเลือกเส้นทางอื่นแทน ดังนั้นถ้ารู ปแบบเส้นทางการจัดส่ งของสิ นค้ามีลกั ษณะคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง ระบบจะช่วยรักษาสมดุลของเวลาการจัดส่ งได้ นอกจากนี้ จุดพัก-กระจายสิ นค้าของ
ระบบ มิลค์-รัน สามารถแบ่งปริ มาณงาน (Workload) ทาให้ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ งและลดการ
ทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพลง ส่งผลให้ตน้ ทุนของการจัดส่ งและการผลิตลดลง ซึ่งจัดเป็ นลักษณะ
ของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Win - Win) ในภาพรวม
ดังนั้นอัลกอริ ทึมในรู ปแบบเอ-สตาร์จึงมีความเหมาะสมสาหรับนามาประยุกต์ใช้กบั การบริ หาร
จัด การโลจิ สติ ก ส์แนวใหม่แบบ มิลค์-รั น นอกจากประโยชน์ ในเรื่ องการจัด คิ ว ตารางการเดิ น
รถบรรทุกที่มีประสิ ทธิภาพ ทาให้จานวนเที่ยวรถและความถี่ในการขนส่ งสิ นค้ามีจานวนที่ลดลง
แล้วยังช่วยลดมลพิษทางอากาศที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็ นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงและเป็ นปั ญหาที่ทาให้เกิดโลกร้อนให้ลดลงได้ จึงนับว่าเป็ นการสนับสนุนการ
พัฒนาทางเลือกสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็ น
มิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคอีกแนวทางอย่างแท้จริ ง
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5. อภิปรายผล
กรณี ศึกษาของบริ ษทั ที่นาระบบ มิลค์-รัน มาใช้ในการทางานและประสบความสาเร็ จเป็ นอย่าง
ดี ตัวอย่างเช่น บริ ษทั โตโยต้า ได้นาระบบ มิลค์-รัน เข้ามาใช้และประสบความสาเร็ จ โดยมีเงื่อนไข
ของปัจจัยความสาเร็ จ 3 ประการ (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556) ดังนี้
1) บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องควรมีก ารติด ต่ อสื่ อสารถึงกันอยู่เสมอ เช่ น พนัก งานรถ, เจ้าหน้าที่
คลังสินค้า หรื อ พนักงานออฟฟิ ศที่ดูแลตารางเส้นทางรับ-ส่งสินค้า เป็ นต้น
2) บรรจุภณ
ั ฑ์ ผูผ้ ลิตสินค้าควรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะแตกต่างและขนาดที่แตกต่างกัน
เพื่อห้เกิดช่องว่างในการขนส่ งและส่งผลให้เกิดความสูญเสียขึ้นระหว่างการขนส่ ง ดังกรณี ตวั อย่าง
ของบริ ษทั โตโยต้า ได้มีการจัดมาตรฐานของบรรจุภณ
ั ฑ์ข้ ึน โดยเรี ยกว่า TP-BOX (Toyota Poly
Box) ซึ่งเป็ นบรรจุภ ัณ ฑ์ที่ก าหนดความกว้าง-ยาวให้มีข นาดเหมาะสมกับชิ้น ส่ ว น สามารถวาง
ซ้อนทับกันได้หลากหลายรู ปแบบและปรับความสูงให้เท่ากันได้ง่าย เป็ นต้น
3) หากบริ ษทั ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น บริ ษทั จาต้องมีมาตรฐานของการ
ควบคุมรถเข้า-ออกที่ดี เนื่องจากรถบรรทุก 6 ล้ออาจมีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาในการวิ่งผ่านพื้นที่
ของบริ ษทั ถึงแม้จะใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยง แต่ก็อาจจะทาให้ความแม่นยาในส่ วนของเวลาขาด
หายไปได้
4) ข้อควรระวังเนื่องจากสินค้าจากผูผ้ ลิตบางรายยังมีบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดที่แตกต่างจาก มาตรฐาน
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทางบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นอยูม่ าก อาจทาให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้
6. สรุปผลการวิจยั
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ เคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หาร
จัดการโลจิสติกส์แนวใหม่ดว้ ยการจัดคิวขนส่งสินค้ารู ปแบบ มิลค์-รัน (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2556)
โดยนาอัลกอริ ทึม Shortest path รู ปแบบ เอ-สตาร์ (A*) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่
เหมาะสม โดยใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดคิวเส้นทางและตาราง
การขนส่ ง รู ปแบบ มิลค์-รัน ซึ่ งทาให้สามารถคานวนจานวนรถ จานวนจุด รวบรวมสิ นค้า และ
เส้นทางที่ จ ะใช้ด ้วยการพิจ ารณาจานวนรถที่ว่ิงเข้ามาในคิ วตารางเส้นทางการเดินรถในรู ปแบบ
มาตรฐาน โดยใช้วิธีการแบ่ งพื้นที่ ออกเป็ นกลุ่มแล้วทาการจัดเส้นทางเดินรถโดยใช้วิธีเลือกจุดที่
ใกล้ที่สุด โดยมีข้นั ตอนสาคัญได้แก่ 1) แบ่งกลุ่มพื้นที่ในเส้นทางการขนส่ง เช่น จุดพักและกระจาย
สินค้าตามที่ต้งั ของสถานที่ในการขนส่งสินค้า หรื อจุดรับ-ส่งสินค้าในเส้นทางการเดินรถ เช่น ถนน
อาเภอ หรื อจังหวัด เป็ นต้น 2) เลือกกลุ่มเส้นทางที่ตอ้ งการโดยการกาหนดจุดเริ่ มต้นและสถานที่ใน
การขนส่ งสิ น ค้า 3) สถานที่ ในการขนส่ งสิ น ค้าของพื้น ที่ น้ นั ๆ ควรมีระยะทางที่ใกล้ก ัน อยู่ใน
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บริ เวณเดียวกัน หรื อสามารถใช้เส้นทางในการขนส่ งร่ วมกันได้ 4) บรรจุภณ
ั ฑ์ ผูผ้ ลิตสิ นค้าควร
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะแตกต่างและขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อห้เกิดช่องว่างในการขนส่งและ
ส่งผลให้เกิดความสูญเสี ยขึ้นระหว่างการขนส่ง
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั “ศึกษากรอบการทางานและแบบจาลองของสมาร์ ทอบต.
ของประเทศไทย” โดยได้รั บ ทุ น อุ ด หนุ น ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การวิ จ ัย จากส านั ก งาน
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การศึกษารูปแบบการสื่ อสารของสติก๊ เกอร์ ไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
A Study of Communication Patterns for Stickers LINE via LINE Application
วิภาวี จันทร์ แก้ว
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
vipavee.c@hotmail.com
บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการ
สื่อสารของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าและประโยคที่ใช้ในการสื่ อสารที่ได้รับ
ความนิ ยม เพื่อการนาข้อมูลวิจยั ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการสื่อสารผ่านสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ ผูศ้ ึกษา
ดาเนินการวิจยั ในรู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
สาร (Content Analysis) คื อ การวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ประเภททางการ (Official) ที่ขายดีได้รับ
ความนิยมจานวน 25 อันดับ รวม 600 ตัว เป็ นสื่อในการศึกษา
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ประเภทของสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ที่ไ ด้รั บ ความนิ ย มคื อ สติ๊ ก เกอร์ ประเภท
Animated Sticker รู ปแบบตัวละครที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือเพศหญิง รู ปแบบภาษาที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และจานวนตัวละครภายในชุดสติ๊กเกอร์ ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ ตัวละครแบบ 1 ตัว ส่วนการวิเคราะห์ลกั ษณะการแสดงออกทางสี หน้าของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ พบว่ามีลกั ษณะการแสดงออกในทิศทางบวกด้วยใบหน้ายิ้มมากที่สุด และรู ปแบบ
ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารพบว่าเป็ นไปในทิศทางบวก คือรู ปแบบประโยคบอกเล่าเชิงบวก
จากการวิจยั จะเห็นได้ว่ารู ปแบบการติดต่อสื่อสารด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ผา่ นทางแอปพลิเคชัน่
ไลน์น้ นั มีการใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เป็ นไปในทิศทางบวก สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสดงออก
ทางอารมณ์ของผูส้ ่ งสารได้มากกว่าการสื่ อสารที่ใช้ขอ้ ความเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเป็ นส่ วนช่วย
ให้ผคู ้ นเกิดการสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดี และพัฒนาไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน่ ไลน์, สติ๊กเกอร์ไลน์, การติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน่
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. บทนา

จากการเติ บโตของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ทาให้ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารใน
ปั จจุบนั มีความสะดวกรวดเร็ ว ด้วยอิทธิพลจากสื่ อใหม่ต่างๆ ได้เข้ามาเป็ นบทบาทสาคัญในการ
ดารงชีวิตของผูค้ นมากขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ผูค้ นมักติดต่อสื่ อสารและ
เปลี่ยนข้อมูลกับบุ คลที่ อยู่ไกลกันผ่านทางเทคโนโลยี ทาให้สังคมและชุ มชนมีสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีไปด้วย (Rogers, 2000) ทุกวันนี้ ผคู ้ นจึงสามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่าง
สะดวกสบายผ่านอุปกรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อมทั้งช่ องทางที่ หลากหลาย เช่ น อีเมล์ สื่ อสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนโปรแกรมสาหรั บแชทต่ างๆ แอปพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE ) หนึ่ งในโปรแกรม
เครื่ องมือการสื่อสารรู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากการรายงาน
สรุ ปผลการประกอบการของ LINE ทัว่ โลก พบว่าในปี 2015 นั้นสร้างรายได้มูลค่ามากถึง 1 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ทั้งนี้ บริ ษทั YouGov ผูท้ าหน้าที่วดั ความแกร่ งของแบรนด์ได้จดั อันดับให้ LINE เป็ น
แอพพลิเคชัน่ ยอดนิ ยมอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยในปี 2015 มีผใู ้ ช้งานมากถึง 33 ล้านคน (Arip,
2559) เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ ว พร้อมทั้งมีฟังก์ชน่ั การใช้งานที่หลากหลายสามารถ จึง
เป็ นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาเพื่อการสื่อสารโดยมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากช่องทางการสื่ อสารอื่น
นัน่ คือการใช้ “สติ๊กเกอร์ ไลน์” (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556)
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การติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทลั นั้นนอกจากบุคคลจะส่งข้อความในรู ปแบบของตัวอักษรแล้ว
ยังมีการใช้สัญลักษณ์เ พื่อเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู ้ สึกของผูส้ ่ งในรู ปแบบของอวัจ น
ภาษา ดังเสมือนเป็ นตัวแทนเพื่อส่ งเสริ มบริ บทของผูส้ ่ งสาร โดยสัญลักษณ์จะสร้างสรรค์และทา
หน้าที่ร่วมกับข้อความเป็ นอย่างดี เพื่อช่วยแสดงความรู ้สึกทาให้การสื่ อสารนั้นมีประสิ ทธิภาพขึ้น
(Wolf, 2000; Krohn, 2004) การแสดงออกทางความรู ้สึกของผูส้ ่ งสารจึงสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับการส่งสัญลักษณ์ต่างๆ พบว่า เมื่อมีความสุขมักจะส่งสัญลักษณ์ใบหน้ายิม้ 97.4% เมื่อโกรธ
มักจะส่ งสัญลักษณ์ใบหน้าบึ้ง 97.7% และเมื่อตลกขบขันมักจะส่ งสัญลักษณ์ใบหน้าขยิบตา 80.6%
ใบหน้ายิ้ม 97.7% ต่ อมาสัญลักษณ์ น้ นั ได้มีก ารพัฒนาจนมาให้อยู่ในรู ปแบบของภาพตัวการ์ ตู น
ต่างๆที่มีการแสดงออกลักษณะท่าทางร่ วมกับการแสดงข้อความ เพื่อใช้สาหรับเป็ นตัวแทนของผู ้
ส่ ง สารในการแสดงอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ไปยัง ผูร้ ั บ สาร (Nathan, 2008) โดยเป็ นรู ปแบบที่
แอพพลิเคชัน่ ไลน์เรี ยกว่า “สติ๊กเกอร์ไลน์” ทั้งนี้ การสื่อสารบนแอพลิเคชัน่ ไลน์น้ นั พบว่าผูใ้ ช้งานมี
พฤติ ก รรมการส่ งสติ๊ก เกอร์ ไลน์ ในการสนทนามากถึง 52% ส่ งผลให้มีก ารผลิตสติ๊ ก เกอร์ ไลน์
หลากหลายรู ปแบบมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน สติ๊กเกอร์ ไลน์จึงเป็ นสิ่ งที่มี
อิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน (Arip, 2559)
การใช้สญ
ั ลักษณ์ภาพเพื่อแสดงอารมณ์เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยยกระดับการสื่ อสารให้ได้รับ
การตอบสนองมากกว่าการสื่อสารในรู ปแบบข้อความเพียงอย่างเดียว (Rivera, Cooke และ Bauhs,
2012) ทั้งนี้ ในบริ บทของการสื่ อสารนั้นการสนทนาเชิงบวกจึงมีความสาคัญที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพัน ธ์ที่ดี ก ับผูส้ ่ งสารให้เป็ นไปในทิ ศทางที่ สร้ างสรรค์ส่ิ งดี งามต่ อกัน และกัน ทาให้คู่
สนทนาเกิดความประทับใจ ซึ่งตรงกันข้ามกับการสนทนาเชิงลบ ที่เป็ นการใช้คาพูดในทิศทางที่
กระทบต่ อความรู ้ สึกและจิ ตใจของคู่ สนทนา (นิ ติ ธร ปิ ลวาสน์ , ม.ป.ป.) การสื่ อสารผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ จึ งทาให้บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ทางลบได้ง่ายกว่าการสื่ อสารแบบเผชิญหน้า
เนื่ องจากผูส้ ่ งสารมีเ วลาในการไตร่ ต รองข้อ ความก่ อนตัด สิ น ใจส่ ง ให้ผูร้ ั บสาร ดังนั้น การใช้
สติ๊กเกอร์ ไลน์จึ งนับเป็ นเครื่ องมือสาคัญในชี วิตประจาวันเพื่อสร้ างความสัมพัน ธ์ระหว่างเพื่อน
ครอบครัว และสังคม ด้ว ยการใช้ก ารแสดงออกทางอารมณ์ เข้ามาเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการสื่ อสาร
(Derks, Fisher และ Bos, 2007) อีกทั้งยังเป็ นช่องทางสาหรับบริ ษทั ต่างๆในการเข้ามามีส่วนร่ วมกับ
สติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อการเป็ นเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดสาหรับธุรกิจ (marketingoops, 2012)
จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะทาการศึกษาการรู ปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ขายดี
ได้รับความนิ ยมในการสื่ อสารผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์ ด้วยการวิเคราะห์ลกั ษณะการแสดงออกทางสี
หน้าของสติ๊ ก เกอร์ และรู ปแบบประโยคของสติ๊ ก เกอร์ ที่ใ ช้ใ นการสนทนาเพื่ อ แสดงอารมณ์
ความรู ้สึกผ่านการสื่ อสารบนแอพพลิเคชัน่ นอกจากนั้นผลการวิจยั ยังจะเป็ นประโยชน์ที่สามารถ
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นาไปเป็ นองค์ความรู ้ แนวทางสาหรับการสร้างสรรค์ออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์สาหรับผูส้ นใจและ
องค์ก รต่ างๆ ตลอดจนการพัฒ นาต่ อยอดให้เกิ ด ประโยชน์ ทางด้านการสื่ อสารการตลาด เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางการสื่ อสารของผูค้ นในยุคดิจิทลั ในการช่ วยยกระดับการสื่ อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คาถามนาวิจยั
1. การศึกษาลักษณะการแสดงออกทางสี หน้าและรู ปแบบประโยคที่ใช้เพื่อการสื่ อสารในรู ปแบบ
เชิงบวกและเชิงลบมีสดั ส่วนที่แตกต่างกันหรื อไม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารู ปแบบของสติ๊กเกอร์ ไลน์ออฟฟิ เชียลที่ได้รับความนิยม
2. เพื่อศึกษาลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าของสติ๊กเกอร์ไลน์ออฟฟิ เชียลที่ได้รับความนิยม
3. เพื่อศึกษารู ปแบบประโยคที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสติ๊กเกอร์ไลน์ออฟฟิ เชียลที่ได้รับความนิยม
2. ทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
- การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication – CMC)
- แอปพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) และสติ๊กเกอร์ไลน์ (Sticker Line)
- ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้า (Face Expression)
- การใช้คาและประโยคเพื่อการสื่อสาร
3. การดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของสติ๊ก เกอร์ ไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์” เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้ว ยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาสาร
(Content Analysis) ในการศึกษาลักษณะการแสดงออกทางสี หน้า และการใช้ประโยคเพื่อการ
สื่อสารของสติ๊กเกอร์ ไลน์ สื่ อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สติ๊กเกอร์ ไลน์ประเภททางการ (Official)
ที่ขายดีได้รับความนิยม จานวน 25 อันดับ รวม 25 ชุด ชุดละ 24 ตัว รวมจานวนสติ๊กเกอร์ท้งั สิ้น 600
ตัว
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3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลื อกกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึก ษา ผูศ้ ึก ษาได้ทาการเลือกสติ๊ กเกอร์ ไลน์ ประเภท
ทางการ (Official) จานวน 25 อันดับที่ได้รับความนิยม โดยใช้เกณฑ์การวัดอันดับจากความนิ ยมใน
การซื้อบนแอพพลิเคชัน่ โดยเป็ นรู ปแบบภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงจานวน 25 อันดับแรก โดยต้อง
เป็ นชุดสติ๊กเกอร์ ที่มีขอ้ ความแสดงมากกว่า 70% ขึ้นไปภายในชุดสติ๊กเกอร์
3.2 ขั้นตอนการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาสติ๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมขายดี โดยทาการคัดเลือกชุดสติ๊กเกอร์ 10
อัน ดับแรกที่ ผูใ้ ช้งานดาวน์ โหลดซื้ อมากที่ สุด มาทาการเก็บข้อมูลก่อน โดยเป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับ
ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าและการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร เพื่อการนาข้อมูลไปเป็ นเกณฑ์
ในการสร้างเครื่ องมือบันทึกลงรหัส (Coding Sheet) ได้เกณฑ์ดงั นี้ คือ ลักษณะการแสดงออกทางสี
หน้าประกอบไปด้วย ยิ้ม หัวเราะ โกรธ บึ้ง ร้ องไห้ เศร้ า ตกใจ จริ งจัง และเจ้าเล่ห์/สงสัย ส่ ว น
รู ปแบบการใช้ประโยคเพื่อการสื่ อสารได้เกณฑ์ดงั นี้คือ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยค
คาถาม ประโยคขอร้อง ประโยคอุทาน ประโยคคาสัง่ และไม่แสดงประโยค พร้อมทั้งแบ่งทิศทาง
ของลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าและรู ปแบบการใช้ประโยคออกเป็ นทิศทางบวกและลบ
เมื่อสร้ างเครื่ องมือเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วจึ งนาเครื่ องมือไปทาการทดสอบความเที่ ยงตรง
(Validity) และความเชื่ อมัน่ (Reliability) แบบ Krippendorff's Alpha ด้วยการนาสติ๊กเกอร์ จานวน
30 ตัว (Case) โดยสุ่ มตัวสติ๊กเกอร์ ภายในชุดสติ๊กเกอร์ 10 อันดับแรกมาใช้ในการทดสอบ พบว่าได้
ค่า Krippendorff's Alpha อยูใ่ นระดับ 0.881 ซึ่งอยูใ่ นระดับที่สามารถเชื่อถือได้ จากนั้นผูผ้ ศู ้ ึกษาจึง
น าเครื่ องมือ บัน ทึ ก ลงรหัส (Coding Sheet) ที่ ผ่านการทดสอบแล้ว นั้น มาใช้ใ นการศึ ก ษาชุ ด
สติ๊กเกอร์ 25 อันดับแรกที่ผใู ้ ช้งานดาวน์โหลดซื้อมากที่สุด โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดสติ๊กเกอร์
ทั้งหมด ชุดละ 24 ตัว รวมทั้งสิ้น 600 ตัว
4. ผลการศึกษา
4.1 ลักษณะชุดสติก๊ เกอร์ ไลน์
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของลักษณะชุดสติ๊กเกอร์ไลน์
ผลการวิเคราะห์
ประเภทของสติ๊กเกอร์
Animated Sticker

จานวน

ร้ อยละ (%)

23

92%
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LINE Character

1

4%

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของลักษณะชุดสติ๊กเกอร์ไลน์
ผลการวิเคราะห์
Disney
รูปแบบตัวละคร
เพศหญิง
เพศชาย
เพศที่สาม
สัตว์
สัตว์ประหลาด
อาหาร
รูปแบบภาษา
ไทย
อังกฤษ
ไทยและอังกฤษ
จานวนตัวละครภายในชุด
1 ตัว
2 ตัว
มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป

จานวน
1

ร้ อยละ (%)
4%

15
8
1
7
1
1

60%
32%
4%
28%
4%
4%

10
1
14

40%
4%
56%

13
10
2

52%
40%
8%

จากตารางแสดงข้อ มู ล ดัง กล่ า ว ผลการศึ ก ษาประเภทสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์พ บว่า ประเภท
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือประเภท Animated Sticker จานวน 23 ชุด (92%)
รู ปแบบตัว ละครที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคื อ เพศหญิง จานวน 15 ชุด (60%) รู ปแบบภาษาที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ รู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 14 ชุด (56%) และจานวน
ตัวละครภายในชุดที่พบมากที่สุด คือตัวละครจานวน 1 ตัว จานวน 13 ชุด (52%)
4.2 ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้ า
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละลักษณะการแสดงออกทางสี หน้า
ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้ าของสติก๊ เกอร์ ไลน์
ทิศทาง
บวก

รหัส
ยิม้
หัวเราะ

จานวน
260
16

ร้ อยละ
43.3%
2.7%
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ลบ

หน้าโกรธ

24

4.0%

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละลักษณะการแสดงออกทางสีหน้า
ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้ าของสติก๊ เกอร์ ไลน์
ทิศทาง
ลบ

ไม่ชดั เจนว่าบวกหรื อลบ

รหัส
หน้าบึ้ง
ร้องไห้
เศร้าซึ ม
จริ งจัง
เจ้าเล่ห์/สงสัย
หน้าตกใจ
สี หน้าเรี ยบเฉย
รวม

จานวน
40
25
56
79
59
25
15
600

ร้ อยละ
6.7%
4.2%
9.3%
13.2%
9.8%
4.2%
2.5%
100%

4.3 รูปแบบคา / ประโยคของสติก๊ เกอร์ ไลน์
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละรู ปแบบคา / ประโยคของสติ๊กเกอร์ไลน์
รูปแบบคา/ประโยค
ทิศทาง
บวก

ลบ

ไม่ชดั เจนว่าบวกหรื อลบ

รหัส
บอกเล่าเชิงบวก
ปฏิเสธเชิงบวก
คาถามเชิงบวก
ขอร้องเชิงบวก
อุทานเชิงบวก
คาสั่งเชิงบวก
บอกเล่าเชิงลบ
ปฏิเสธเชิงลบ
คาถามเชิงลบ
ขอร้องเชิงลบ
อุทานเชิงลบ
คาลัง่ เชิงลบ
ไม่มีการใช้คา
รวม

จานวน
216
3
36
40
73
1
92
11
13
4
34
8
69
600

ร้ อยละ
36.0%
.5%
6.0%
6.7%
12.2%
.2%
15.3%
1.8%
2.2%
.7%
5.7%
1.3%
11.5%
100%
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5. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์เนื้อหาของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์แบบทางการ (Official) ที่ได้รับความนิ ยม จากคาถามนาวิจยั การศึกษาลักษณะการ
แสดงออกทางสี หน้าและรู ปแบบประโยคที่ ใช้เพื่อการสื่ อสารในรู ปแบบเชิงบวกและเชิ งลบ มี
สัดส่ วนที่แตกต่างกันหรื อไม่ พบว่าการศึกษาลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าและรู ปแบบประโยค
ทีใช้ในการสื่ อสาร ในรู ปแบบเชิงบวกและเชิงลบมีสัดส่ วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจน โดย
ลัก ษณะการแสดงออกทางสี หน้าทิ ศทางบวกมีสัด ส่ ว นเป็ น 46% และทิ ศทางลบ 24.2% ส่ ว น
รู ปแบบการใช้ประโยคในทิศทางบวกมีสดั ส่วน 61.6% และทิศทางลบ 27%
จากการศึก ษาดังกล่าวสามารถอภิ ปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้ คื อ ประเภทของสติ๊ก เกอร์ ที่
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือประเภท Animated Sticker สติ๊กเกอร์ รูปแบบภาพเคลื่อนไหวและมี
เสี ยง ที่สามารถใช้เพื่อการสื่ อสารที่ทาให้เกิดประสิ ท ธิผลเป็ นอย่างมาก รู ปแบบตัวละครที่ได้รั บ
ความนิยมมากที่สุด คือตัวละครเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของ Herring and Dresner (2010);
Skovholt, Gronning and Kankaanranta (2014) กล่าวว่าตัวละครเพศหญิงมักถูกผลิตออกมามากกว่า
ตัวละครเพศชาย รู ปแบบภาษาที่นิยมใช้มากที่สุดคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่ใช้ควบคู่กนั ไป
สอดคล้องกับการศึกษาของ Sauro and Smith (2010); Thoms, Liao and Szustak (2005) กล่าวว่าการ
ใช้ภาษาที่สอง เพิ่มเติ มจากการใช้ภาษาหลักจะทาให้สภาพแวดล้อมในการสื่ อสารเกิดแนวคิดสด
ใหม่และได้รับการยอมรั บจากคู่ สนทนา การศึก ษาจ านวนตัว ละครภายในชุ ด สติ๊ ก เกอร์ พบว่ า
สติ๊กเกอร์ ที่ได้รับความนิ ยมมากที่ สุด คือตัวละครแบบ 1 ตัว เนื่ องจากเป็ นการแสดงถึงเอกลักษณ์
ของตนเองเพื่อการสื่ อสาร สอดคล้องกับการศึกษาของ Garbasevscgi (2015) กล่าวว่าการสนทนา
ออนไลน์บุคคลจะให้ความสาคัญในการแสดงเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี
กับผูท้ ี่ สนทนาด้ว ย นอกจากนั้น Fieseler, Meckel and Ranzini (2015) กล่าวว่าการเลือกใช้
เอกลักษณ์ที่เป็ นตัวแทนนั้นจึงขึ้นอยูก่ บั การเลือกผูร้ ับสาร ทาให้สติ๊กเกอร์ ไลน์รูปแบบตัวละครแบบ
1 ตัวได้รับความนิยมเพราะผูค้ นต้องการสร้างเอกลักษณ์ที่ชดั เจนของตัวเอง
การศึ ก ษาลัก ษณะการแสดงออกทางสี ห น้า และการใช้ประโยคเพื่ อ การสื่ อ สารของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันและเป็ นไปในทิศทางบวก
คือใบหน้ายิม้ และประโยคบอกเล่าเชิงบวก สอดคล้องกับการศึกษาของ Rivera, Cooke and Bauhs
(2012) กล่ าวว่ าการสื่ อ สารด้ว ยสัญ ลัก ษณ์ ภ าพที่ เ ป็ นไปในทิ ศทางบวกจะทาให้ผูร้ ั บสารเกิ ด
ความรู ้สึกมีความสุ ข นอกจากนั้นการศึกษาของ Herring and Dresner (2010); Skovholt, Gronning
and Kankaanranta (2014); Tossell (2012) กล่าวว่าใบหน้ายิ้มแย้มเป็ นรู ปแบบการแสดงออกทางสี
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หน้าที่นิยมใช้มากที่สุด และรู ปแบบประโยคบอกเล่าเชิงบวก เป็ นประโยคเพื่อการสื่ อสารที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด
จากการศึกษา “การวิเคราะห์เนื้อหาของสติ๊กเกอร์ไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน่ ไลน์” ลักษณะการ
แสดงออกทางสี หน้าและรู ปแบบการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารนั้นมีความสอดคล้องเป็ นไปในทิศ
ทางบวก ดังจะเห็ น ได้ว่ าผูค้ นส่ ว นใหญ่ นิ ยมสื่ อสารด้ว ยใบหน้ายิ้มและประโยคบอกเล่าในทิ ศ
ทางบวก ดังนั้นการใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อการสื่อสารย่อมมีอิทธิกบั การสื่อสารในปั จจุบนั ที่จะทาให้
ผูร้ ับสารสามารถเข้าใจความหมายที่ผสู ้ ่งสารต้องการจะสื่อได้มากกว่าการใช้ขอ้ ความธรรมดาเพียง
อย่างเดียว อีกทั้งยังได้ทราบถึงอารมณ์ของผูส้ ่ งสารอีกด้วย สติ๊กเกอร์ ไลน์จึงได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมากในการใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับสื่อสาร ทาให้เกิดการสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดี งานวิจยั นี้ จึง
เป้ น ประโยชน์ สาหรั บการเป็ นแนวทางเพื่อการสร้ างสรรค์ ส ติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ให้ต อบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ที่สามารถนาไปใช้ในแง่การสื่ อสารในชีวิตประจาวัน ตลอดจนการสื่ อสารเพื่อ
การตลาดอันจะนาไปสู่ การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การจัดการเรียนรู้ ภูมศิ าสตร์ ประวัตโิ ดยใช้ โครงงานภาพยนตร์ ส้ั นเรื่ อง ข้ าวเหนียวสันป่ าตอง เพื่อ
เสริมสร้ างจิตสานึกท้องถิ่นของนักเรียน โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
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 มัง่ คัง่ 2 และจารุณี มณีกุล3
บทคัดย่ อ: การศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ องข้าว
เหนียวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกท้องถิ่นของนักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชี ยงใหม่ มีว ัต ถุประสงค์ คื อ 1) เพื่อสร้ างแผนการจัด การเรี ยนรู ้ เชิ งภู มิ ศาสตร์ ประวัติ โดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึ กท้องถิ่นของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ ประวัติ
โดยใช้โ ครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสันป่ าตองเพื่อเสริ มสร้ างจิ ต สานึ ก ท้องถิ่น ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่และ3) เพื่อศึกษาระดับจิตสานึ กท้องถิ่นของ
นักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยว
สัน ป่ าตอง เพื่ อเสริ มสร้ างจิ ต สานึ ก ท้องถิ่ น ของนัก เรี ยนโรงเรี ย นสัน ป่ าตองวิท ยาคม จังหวัด
เชี ยงใหม่ กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการศึก ษาเป็ นนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3โรงเรี ยนสัน ป่ าตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้อง 40 คน ได้มาโดยใช้การ
สุ่ มแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้ว ย
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลทางการเรี ยน แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิโครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั และแบบวัดระดับจิตสานึกท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
1.ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกท้องถิ่นของนักเรี ยน โรงเรี ยนสัน
ป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จานวน 5 แผน ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ้จกั ข้าวบ้านฉัน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์กบั
1

นักศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษา (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การปลูกข้าวเหนียวสันป่ าตอง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง เรื่ องรู ้เรื่ องเล่าในอดีตข้าวเหนี ยวสัน
ป่ าตอง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง มุมมองผ่านมุมกล้อง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง
สานึกอนุ รักษ์ทอ้ งถิ่น
2. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตองมีผลคะแนนร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้
3. นักเรี ยนมีทกั ษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ ส้ นั จากการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์
ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตองซึ่งวัดได้จากกระบวนการ 3 P อยู่
ในระดับการปฏิบตั ิมาก
4. นัก เรี ย นมี ร ะดับจิ ต สานึ ก ท้องถิ่น จากการจัด การเรี ยนรู ้เชิ งภู มิศาสตร์ ประวัติ โดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตองภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติ โครงงานภาพยนตร์ส้ นั จิตสานึกท้องถิ่น
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

274

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. บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็ น
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติฉบับแรกของประเทศ มีสาระสาคัญที่ใช้เป็ นหลักในการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ ท้ งั ในส่ วนที่ เป็ นความมุ่งหมาย หลักการของการจัดการศึกษาสิ ทธิและหน้าที่
ทางการศึ ก ษา ระบบการศึก ษา แนวทางการจัด การศึก ษา การบริ หารและการจัด การศึก ษา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ . 2553 : 37-38 ) ได้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาข้างต้น สรุ ปได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญที่จะพัฒนาระบบการศึกษา
ไทยให้กา้ วทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้โดยดาเนินงานตามที่กาหนดเป็ นกฎหมายการศึกษา
ของชาติท้งั นี้ “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” จะเป็ นศาสตร์ สาคัญแขนงหนึ่ งของการปฏิรูปที่จะช่วย
ปรับปรุ ง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้บงั เกิดคุณภาพและประสิ ทธิภาพได้
การปฏิรูปการศึก ษา โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นฐานสาคัญของการปรับเปลี่ยนต้องส่ งผลโดยตรง
ไปสู่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานให้กา้ วสู่ เป้ าหมายโดยรวมได้ในอนาคตโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
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หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปใน
ลักษณะองค์รวม ซึ่งเป็ นการกาหนดเป้าหมายการเรี ยนร่ วมกัน ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จะทาให้ผเู ้ รี ยน
เห็นความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและถ่ายโอนความรู ้ไปใช้ในชีวิตจริ งได้
แต่ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนั้นประกอบไปด้วย 5
กลุ่มสาระ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม และจริ ยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ นชีวิต ,
เศรษฐศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มีการสอนแยกเนื้ อหาความรู ้ออกจากกันอย่างชัดเจน
จึ งท าให้นัก เรี ย นเกิ ด ความรู ้ ความจ า และเข้าใจแบบแยกส่ ว นความรู ้ ขาดการเชื่ อ มโยงและ
ความสัมพันธ์กนั ทางความรู ้ ซึ่งโดยธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นับว่า
เป็ นศาสตร์ จากสาขาวิชาต่างๆ เช่ น ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มาทาให้เป็ นหน่ ว ย
ย่อยๆ แต่มีความสัมพันธ์เป็ นองค์รวมที่เกี่ยวข้องกันนามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ใน
การจัดหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ งของนักเรี ยน และการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันไม่จากัดว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใดวิชาหนึ่ งรวมถึงการแก้ปัญหา หรื อการตัดสิ นใจ
จาเป็ นต้องใช้ความรู ้ และทักษะจากหลายสาขาวิชาร่ วมกันอันเป็ นการเชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนเข้ากับชีวติ
จริ งได้ และช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆกับชีวิตจริ ง
ทาให้เกิ ด การเรี ย นรู ้ ที่มีค วามหมายเช่ น เดี ยวกับการศึก ษาสังคมหรื อพื้นที่ ที่ต นเองอาศัยอยู่น้ ัน
จาเป็ นต้องทาความเข้าใจเชื่อมโยงกันเพื่อหาปั จจัยและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนท้องถิ่นของตน เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผเู ้ รี ยน
วิชาภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีเนื้อหาบูรณาการอยูใ่ นเกือบทุกสาขาวิชา แต่ครู ผสู ้ อนมักไม่ค่อย
ชี้ให้ผเู ้ รี ยนได้เห็ นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสตร์ แขนงอื่นๆ และเป็ นสาขาวิชาที่มีคุณค่าซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ พื้นที่ ซึ่งเป็ นที่ต้งั และความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนว่าที่ต้ งั และนิ เวศวิทยา
(สภาพแวดล้อม) โดยการศึกษาว่ามนุ ษย์มีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพวกเขา
อย่างไร จึงสรุ ปได้ว่า วิชาภูมิศาสตร์ นามาซึ่ง 2 มิติ คือ มิติทางกายภาพและมิติมนุ ษย์ ซึ่งสัมพันธ์
และสอดแทรกเข้าไปในเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในความเป็ นเหตุเป็ นผลทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยน
แปลทางประวัติ ศาสตร์ โดยการเชื่ อ มโยงระหว่า งประวัติ ศาสตร์ ก ับภู มิ ศาสตร์ เกี่ ยวข้อ งกับ
สมมติฐาน 3 ประการ ดังนี้ 1) เป็ นไปไม่ได้ที่เข้าใจปั จจุบนั โดยปราศจากการเข้าใจภูมิศาสตร์ 2)
เป็ นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจปั จจุบนั โดยปราศจากการเข้าใจอดีต และ3)เป็ นไปไม่ได้ที่เข้าใจอดีตโดย
ปราศจากการเข้าใจภู มิศาสตร์ ดังนั้น ทุ ก เหตุ ก ารณ์ ในประวัติ ศาสตร์ เกิ ด ขึ้ น ภายในกรอบของ
ภูมิศาสตร์ และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ต้องการค้นพบว่า มนุ ษย์เข้าใจและประเมินลัก ษณะทาง
กายภาพและลักษณะความเป็ นมนุ ษย์ในสิ่ งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งมีความสาคัญมากที่จะทาให้ความ
สนใจเกี่ยวกับความเชื่ อและทัศนคติข องคนในอดีต เช่น การใช้ที่ดิน การเกิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ดังนั้นครู สงั คมจึงจาเป็ นต้องจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนที่มีการสอนทั้งเนื้ อหาเชิงประวัติศาสตร์ และ
ภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้า ใจความส าคัญของที่ ต้ ัง และหนี ไ ม่ พ ้น ความเปลี่ ย นแปลงและ
ความสาคัญของมนุษย์ที่แสดงต่อเวลาในอดีต (ดร.รัชนีกร ทองสุขดี : 2543)
ในอดีตและปัจจุบนั อาเภอสันป่ าตอง เป็ นแหล่งปลูกข้าวเหนียวสายพันธ์ด้ งั เดิมที่มีชื่อเสี ยง
ของประเทศมาตั้งแต่ปี 2498 และเป็ นอาชีพหลักของคนในท้องถิ่นอาเภอสันป่ าตอง (ศูนย์วิจยั ข้าว
สันป่ าตอง : 2556 ) แต่มิได้ถูกนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน จึงทาให้นกั เรี ยนมิได้
ทาความเข้าใจสภาพท้องถิ่นหรื อบริ บทในชุมชนของตนเอง ประกอบกับสื่ อและเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบนั ทาให้นกั เรี ยนห่ างไกลและขาดความสนใจในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ในมิติทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ข้าว
เหนียวสันป่ าตองกาลังจะเปลี่ยนไป นักเรี ยนจึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่จะทาความเข้าใจและห่ วง
แหนท้องถิ่น ช่วยกันอนุ รักษ์ทอ้ งถิ่นของตนเองไว้ โดยใช้ความรู ้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ประวัติ
และมีก ารเผยแพร่ สื่อเพื่อสร้ างจิ ตสานึ กรัก ษ์ทอ้ งถิ่นในชุมชนของตน ในฐานะพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องถิ่น
ได้ตระหนักและเข้าใจปั จจัยบริ บทของชุมชนตนเองมากยิง่ ขึ้น
จากที่มาและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจอย่างยิ่งในการจัดการ
เรี ยนการสอนในเชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง มี
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนัก มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์
และศึกษาพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยใช้กระบวนการความรู ้ทางสังคมศึกษา ในการศึกษาสังคมของ
ตนเอง ซึ่งในปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่ อมีอิท ธิพลและสามารถทาให้ผคู ้ นเข้าใจเรื่ องราวได้ง่ายขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงเห็นสมควรว่าการใช้สื่อภาพยนตร์ส้ นั เพื่อเป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวจากการการศึกษาเรี ยนรู ้
ท้องถิน่ ของนักเรี ยนเป็ นแรงกระตุน้ ให้ทุกๆคนเกิดความรักษ์ในท้องถิ่นของตนและอนุ รักษ์ไว้ซ่ึง
พันธุข์ า้ วดั้งเดิมของอาเภอสันป่ าตอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง
ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง เพื่ อเสริ มสร้ างจิต สานึ ก ท้องถิ่น ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง
ข้าวเหนี ย วสัน ป่ าตองเพื่อเสริ มสร้ างจิ ต สานึ กท้องถิ่นของนัก เรี ยนโรงเรี ยนสัน ป่ าตองวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
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3.เพื่อศึกษาระดับจิตสานึ กท้องถิ่นของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภู มิศาสตร์ ประวัติ
โดยใช้โ ครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสัน ป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้ างจิ ต สานึ ก ท้องถิ่น ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่
ประโยชน์ จากการวิจยั
1. ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าว
เหนียวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกท้องถิ่น ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่
2. ได้แนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ การจัด การเรี ยนรู ้ เชิงภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้โครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั
3. ได้ศึกษาจิตสานึ กที่มีต่อท้องถิน่ ของนักเรี ยนที่ได้จากการการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์
ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตอง
2. การดาเนินการวิจยั

การจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ า
ตอง เพื่อเสริ มสร้ างจิ ต สานึ ก ท้องถิ่น ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนสัน ป่ าตองวิทยาคม จังหวัด เชี ยงใหม่
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้อง 40 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)
การสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ สร้ างขึน้ ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้โครงงานภายนตร์ส้ นั ผูว้ ิจยั ได้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย สาระการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง กระบวนการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู ้ และการวัด ผลประเมิน ผล โดยก าหนดหัว ข้อเนื้ อหาที่ ใช้ในการด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้ เนื้ อหาเรื่ อง ภูมิศาสตร์ ประวัติขา้ วเหนียวสันป่ าตอง การเปลี่ยนแปลง และสานึ กอนุ รักษ์
ท้องถิ่น โดยดาเนิ นการสร้าง ดังนี้
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ขั้นที1่ Pre-Production การเตรียมการก่อนการผลิต
การกาหนดหัวข้อ (Theme)
การค้นคว้าหาข้อมูล (Research)
กาหนดบทภาพยนตร์ (Screenplay, script)
กาหนดตัวละคร/ฉาก
จัดทาบทภาพ (Storyboard)
การประสานงาน (Co-ordinate)
ขั้นที่ 2 Production การดาเนินการผลิต
ดาเนินการถ่ ายทาภาพยนตร์ ส้ัน

ประกอบด้ วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่1 เรื่ อง
รู ้จกั ข้าวบ้านฉัน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง
เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์กบั การปลูก
ข้าวเหนียวสันป่ าตอง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง
เรื่ องรู ้เรื่ องเล่าในอดีต
ข้าวเหนียวสันป่ าตอง
ประกอบด้ วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง
มุมมองผ่านมุมกล้อง

ขั้นที่ 3 Post-Production การตัดต่อและการนาเสนอ
ตัดต่อ(Editing)
ตรวจสอบแก้ไขและประเมินผลงาน

ประกอบด้ วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง
สานึกอนุรักษ์ทอ้ งถิน่

นาเสนอละเผยแพร่ ผลงาน
แผนภาพ 1 แสดงขั้นตอนการจัดทาโครงงานภาพยนตร์ส้ นั
2. แบบวัดผลการจัดการเรียนรู้
2.1 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ หลังเรียนประจาแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยน
2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเนื้อหาเพื่อเป็ นกรอบในการสร้างแบบทดสอบวัดผล
การเรี ยน
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3. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนโดยใช้เนื้ อหาที่วิเคราะห์ตามข้อ 1-2 ในขั้นแรกสร้าง
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนไว้จานวน 25 ข้อ
4. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น แบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อยแบบอัตนัย จานวน 5 ครั้ ง
โดยมีเกณฑ์ก ารประเมิ น ผลตามทฤษฎีก ารวัด ผลแบบอิงเกณฑ์ (ระพิน ทร์ โพธิ์ศรี , 2546) คื อ
คะแนนเกิ น ร้อยละ 50 ถื อว่ า ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าไปให้อาจารย์ที่ปรึ ก ษาพิจ ารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้ อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การใช้ภาษา แล้วปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
5. น าแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญจ านวน 3 ท่ านพิจารณา
ตรวจสอบ เนื้ อหา ภาษาที่ใช้และหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่า IOC =0.66-1.00 และ
ได้ดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไขแบบทดสอบตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัตโิ ครงงานภาพยนตร์ ส้ัน
1. ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทักษะการปฏิบตั ิงาน
2. วิเคราะห์จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และกาหนดประเด็นที่ตอ้ งการวัดเพื่อ
สร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ส้ นั ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ขั้น (3P) คือ
ขั้นที่ 1 Pre-Production การเตรี ยมการก่อนการผลิต ขั้นที่ 2 Production การดาเนินการผลิต และขั้น
ที่ 3 Post-Production การตัด ต่อและการน าเสนอ โดยแบบประเมินทักษะการปฏิบัติโครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั ดังกล่าวเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
3. สร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ส้ นั จานวน 15 ข้อ
4. นาแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ส้ นั ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบ
6. ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ส้ นั ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
7. นาแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน พิจารณา เนื้อหา ภาษาที่ใช้ความเหมาะสมของคาถาม และหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC)
พบว่า ผูเ้ ชียวชาญเห็นว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยในทุกรายการสูงกว่า 0.50
8. นาแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ส้ นั ฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริ ง
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3. แบบวัดระดับจิตสานึกท้ องถิ่น
1. ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามวัดระดับจิตสานึ ก
ท้องถิ่น
2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่อการสอนและการ
วัดและประเมินผล เพื่อวัดจิตสานึ กท้องถิ่นของนักเรี ยน
3. สร้ างแบบสอบถามวัด ระดับจิต สานึ กท้องถิ่น จานวน 10 ข้อโดยใช้แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
4. นาแบบสอบถามวัดระดับจิตสานึกท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
6. ปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถามวัดระดับจิ ตสานึ กท้องถิ่น ตามค าแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษา
7. นาแบบสอบถามวัดระดับจิตสานึ กท้องถิ่นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เนื้ อหา
ภาษาที่ใช้ความเหมาะสมของคาถาม และหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ผูเ้ ชียวชาญเห็น
ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยในทุกรายการสูงกว่า 0.50
8. นาที่แบบวัดระดับจิตสานึกท้องถิ่น สร้างขึ้นฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ดาเนิ นการสอนโดยใช้แผนการจัด การเรี ยนรู ้จ านวน 5 แผนๆ ละ 4 ชัว่ โมงและมีการ
ทดสอบย่อยประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ และผูว้ ิจยั ทาการประเมินทักษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์
สั้นให้ครบตามประเด็นที่กาหนดไว้
3. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทาแบบวัดจิ ตสานึ กท้องถิ่นที่ได้จากการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งภูมิศาสตร์
ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตอง
4. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ ดังนี้
1. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลการเรี ยน คะแนนจากการประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั ของนักเรี ยนแต่ละคนมารวมกัน แล้วคานวณเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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2. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามจิตสานึกท้องถิ่นของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตอง โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สรุ ปและอภิปรายผล

1. ผลการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึ กท้องถิ่นของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสัน ป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แผนการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 แผน
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ้จกั ข้าวบ้านฉัน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง เรี ยนรู ้
ภูมิศาสตร์กบั การปลูกข้าวเหนียวสันป่ าตอง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง เรื่ องรู ้เรื่ องเล่าในอดีต
ข้าวเหนียวสันป่ าตอง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง มุมมองผ่านมุมกล้อง และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ 5 เรื่ องสานึ กอนุ รั กษ์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งการพัฒ นาแผนการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู ้สร้างขึ้ นบน
พื้นฐานของความถนัดและความสนใจของนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การทางานอย่างเป็ นระบบ
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโครงงานภาพยนตร์ส้ นั และองค์ความรู ้เรื่ องข้าวเหนี ยวสัน
ป่ าตอง ซึ่งเป็ นทรัพยากรท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2. ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์ ประวัติโ ดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั
เรื่ องข้าวเหนียวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกท้องถิ่นของนักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
2.1 นัก เรี ยนมีผลการเรี ยนหลังเรี ยนจากการจัด การเรี ยนรู ้เชิ งภู มิศาสตร์ ประวัติโดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตองมีผลคะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.95 แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้คือ ร้อยละ 50
2.2 นักเรี ยนมีทกั ษะการปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ ส้ นั จากการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์
ประวัติ โดยใช้โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสันป่ าตองซึ่ งวัดได้จ ากกระบวนการ 3 P
ภาพรวมอยูใ่ นระดับการปฏิบตั ิมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.11
3. นัก เรี ยนมีร ะดับจิ ต สานึ กท้องถิ่นจากการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งภู มิศาสตร์ ประวัติ โ ดยใช้
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตองภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
รวม 4.93
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จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้โครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึ กท้องถิ่นของนักเรี ยนโรงเรี ยนสัน
ป่ าตองวิทยาคม จังหวัด เชี ยงใหม่ เป็ นแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนที่ ยึด หลัก ให้นัก เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ทาให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน และ
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่ องจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้นี่มีการบูรณาการเนื้ อหา
เกี่ ย วกับชุ ม ชนของนัก เรี ย นเข้ากับเนื้ อหาที่ เป็ นสากล คื อ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ มีกิ จ กรรมที่
หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ โดย
มีค รู แ ละวิ ท ยากรท้อ งถิ่ น เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้ค าปรึ ก ษาและค าแนะน าอย่างใกล้ชิ ด
สอดคล้องกับนิคม ชมพูหลวง (2545, หน้า 181) ที่กล่าวว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมี
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิให้มากที่สุด โดยมีครู เป็ นเพียงผูค้ อยชี้นา ส่งเสริ ม หรื อกระตุน้ ให้
กิจกรรมดาเนินไปตามเป้าหมาย และเป็ นแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้และนากระบวนการไปใช้จริ ง
2. การประเมิน ผลการเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ยนที่ เรี ยนจากจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตร์ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนียวสันป่ าตอง เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึก
ท้องถิ่นของนักเรี ยนโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรี ยนมีความรู ้ความ
เข้าใจในเนื้อหาทาให้นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ ร้อยละ 50 นักเรี ยนมีทกั ษะ
การปฏิบตั ิโครงงานภาพยนตร์ ส้ นั ภาพรวมอยูใ่ นระดับการปฏิบตั ิมากและได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้สะท้อนคิ ดสิ่ งที่ ได้ ปั ญ หาและอุปสรรคจากการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละขั้น เช่น ขั้นที่ 1 นักเรี ยนรู ้ สึก
ตื่นเต้นเพราะเป็ นการทางานกลุ่มที่แปลกใหม่ มีการแบ่งหน้าที่ ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ในการทางานจริ งๆและได้มีโอกาสศึกษาสารวจข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทั้งสถานที่จริ ง ผูท้ ี่มี
ความรู ้ปราชญ์ทอ้ งถิ่น และเอกสารตาราต่างๆซึ่ งแตกต่างจาการทารายงานโดยทัว่ ไปที่สามารถนา
ข้อมูลที่ได้พิมพ์เข้าเล่มส่ งอาจารย์ได้ทันที แต่ก ารเรี ยนโดยใช้โ ครงงานภาพยนตร์ ส้ ันทาให้เขา
จ าเป็ นต้อ งลงพื้ น ที่ จ ริ ง รู ้ ลึ ก และรู ้ จ ริ ง เพราะต้องน าข้อ มูล ที่ ไ ด้ไ ปประกอบการสร้ างเป็ นบท
ภาพยนตร์ (Screenplay) ที่ ตอ้ งบู รณาการความรู ้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ข้อมูลที่ได้และบทภาพยนตร์
จะต้องนาไปวางแผนสร้างเป็ นบทภาพ (Storyboard) อย่างไรเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของภาพยนตร์
และสามารถสื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจในแนวคิด (Concept) สิ่งที่ตนเองกาลังนาเสนอ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึง
ค่อนข้างยากสาหรับนักเรี ยนเพราะจาเป็ นต้องใช้หลากหลายทักษะโดยเฉพาะทักษะการคิด ขั้นที่ 2
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสะท้อนคิดว่าค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะการประสานงานนักแสดง และสถานที่
เพราะไม่ เคยได้เจอประสบการณ์ เช่ น นี้ มาก่ อน ดังนั้น นัก เรี ยนจึ งแก้ปัญหาโดยการนัด ประชุ ม

283

วางแผนเตรี ยมความพร้อมก่อนออกกองถ่ายทาเพื่อเตรี ยมแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าบางส่วนและขณะ
ถ่ายทาปัญหาที่พบโดยไม่ได้คาดคิด เช่น ปัญหาสภาพอากาศ ปัญหานักแสดงที่ตอ้ งถ่ายทาหลายครั้ง
ปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทา เช่น แบตหมด เมมโมรี่ เต็ม อุปกรณ์ในการถ่ายทาไม่พร้อม หรื อ
บทภาพยนตร์ไม่สอดคล้องกับภาพที่ได้ เป็ นต้น ผูว้ ิจยั ก็ได้สอบถามแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละ
กลุ่ม โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา เช่น ต้องมีการประชุมกองวางแผนทางานกันบ่อยขึ้น นักแสดงไม่
เข้าถึงบทจาบทไม่ได้ ทุกคนก็จะช่วยกันให้คาปรึ กษานักแสดง หรื อถ่ายฉากอื่นๆก่อนเพื่อให้เวลา
นักแสดง อุปกรณ์ไม่พร้อมนัก เรี ยนบางกลุ่มจึงใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายและอัดเสี ยง หากมี
ปั ญ หาสภาพอากาศต้อ งวางแผนถ่ า ยท าใหม่ ห รื อเปลี่ ย นบทภาพยนตร์ ใ นบางฉากบางตอน
นอกจากนี้ สิ่ งที่ นัก เรี ยนสะท้อนคิ ด ที่ ได้จากการเรี ยนโครงงานภาพยนตร์ ส้ นั คื อ ทาให้เกิ ดการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกันช่วยกันตัดสิ นใจและทุกคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเองเป็ นการฝึ กการทางานเป็ นทีมทาให้เห็นกระบวนการทางานจริ งๆและเป็ นประสบการณ์
ที่หาไม่ ได้ในห้องเรี ย นและขั้นที่ 3 ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจ ัยเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ยนได้ต ัดสิ น ใจในการใช้
โปรแกรมในการตัด ต่ อได้อย่า งเสรี และหลากหลายตามความถนัด ของแต่ ละกลุ่มโดยใช้คู่ มื อ
โครงงานภาพยนตร์ ส้ นั เป็ นแนวทางในการตัดต่อภาพ ลาดับภาพโดยนักเรี ยนใช้โปรแกรมในการ
ตัดต่ออย่างหลากหลายตามความถนัด ขั้นตอนนี้ไม่ค่อยเป็ นปัญหาสาหรับนักเรี ยนเนื่องจากสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์ เน็ ต หรื อ Youtube ดังนั้น ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือในการวัดและ
ประเมิน ผลที่ ครอบคลุมทั้งด้านเนื้ อหา ความรู ้ค วามเข้าใจ และทัก ษะการปฏิบัติงาน พฤติก รรม
ผลงาน และเจตคติ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริ ง ดังที่ เอกริ นทร์ สี่ มหาศาลและสุ ปรารถนา
ยุกตะนัน ท์ (2546,หน้า 2) กล่าวถึง การประเมิน ในชั้นเรี ยน คือการประเมิน ตามสภาพจริ ง เป็ น
กระบวนการวัดผลและสังเกตผลอย่างเป็ นระบบ เป็ นวิธีการประเมินผลความสามารถด้านต่างๆของ
ผูเ้ รี ยน โดยมุ่งประเมิน จากผลงานที่ ปฏิบัติ มากกว่าประเมิน จากผลการทดสอบและเกณฑ์ก าร
ประเมิ นตามสภาพจริ งนั้น มี ผลสัมพัน ธ์ก ับพฤติ กรรมและการปฏิบัติ จริ งในชีวิต ประจาวันของ
นักเรี ยน และยังสอดคล้องกับ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544,หน้า95)ที่กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การ
ประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic Assessment) เป็ นการประเมิน ที่ใช้เทคนิ ค การประเมินอย่าง
หลากหลายวิธีตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงาน ของนักเรี ยน หรื อโปรแกรม
วิชา ดังนั้นการประเมินดังกล่าวต้องอาศัยหลักการที่ว่านักเรี ยนต้องมีการลงมือทาหรื อปฏิบตั ิหรื อ
แสดงออกถึ ง ความเข้า ใจและเพื่ อ แสดงออกถึ ง ทัก ษะจากการเรี ยนรู ้ ต ลอดจนกา รแสดงถึ ง
กระบวนการหรื อวิธีการที่นกั เรี ยนใช้
3. ระดับจิ ต สานึ ก ท้องถิ่น จากการจัด การเรี ยนรู ้ เชิ งภู มิศาสตร์ ประวัติ โ ดยใช้โ ครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั เรื่ อง ข้าวเหนี ยวสัน ป่ าตองภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูว้ ิจ ัยได้

284

จัด การเรี ย นรู ้ อย่างหลากหลายทั้งในด้านเนื้ อหา ความรู ้ ค วามเข้าใจ และทัก ษะการปฏิบัติ งาน
พฤติ กรรมที่ กระตุน้ นัก เรี ยนให้เกิดความตระหนัก (Awareness) และมีส่วนร่ วมในท้องถิ่น ของ
ตนเอง สอดคล้องกับ (ประสาท อิศรปรี ด า. 2523: 177)ได้ก ล่าวว่า ความรู ้ เป็ นเรื่ อ งที่ เกิ ด จาก
ข้อเท็จจริ ง ประสบการณ์ การสัมผัส และการใช้จิตไตร่ ตรองคิดหาเหตุผล แต่ความตระหนักเป็ น
เรื่ องของโอกาสได้รับการสัมผัสจากสิ่งเร้า หรื อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้งั ใจ การใช้จิตไตรตรองแล้วจึง
เกิ ดความสานึ ก ต่ อปรากฏการณ์ หรื อสถานการณ์ น้ นั ๆ และในเรื่ องของความตระหนักนี้ ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการจา หรื อการราลึกมากนัก เพียงแต่จะรู ้สึกว่ามีส่ิ งนั้นอยู่ (Conscious of Something)
จาแนกและรับรู ้ (Precognitive) ลักษณะสิ่งของนั้น ๆ เป็ นสิ่งเร้าออกมาตรง ๆ ว่ามีลกั ษณะเป็ นเช่น
ไร โดยไม่มีความรู ้สึกในการประเมินเข้าร่ วมด้วย และยังไม่สามารถบ่งออกมาได้ว่าคุณสมบัติ ใด
ของสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดความตระหนักต่อสิ่งนั้น หรื ออาจจะกล่าวโดยสรุ ปได้ว่าความรู ้หรื อการศึกษา
เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความตระหนั ก นั่น เองนอกจากนี้ การน าโครงงานภาพยนตร์ ส้ ั น
ประกอบการสอน (Supplementary Teaching Film) ทาให้นักเรี ยนได้ผลิตเพื่อเสนอเรื่ องราวและ
ประสบการณ์ต่างๆ ตามความต้องการของนักเรี ยน ที่ เสนอเนื้ อหาสาระที่เป็ นจริ งกับผูด้ ูมุ่งให้เกิด
การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม มีเรื่ องราวให้ความบัน เทิงจากการแสดงที่สอดแทรก
ความรู ้ สามารถดึ งดู ดความสนใจของผูด้ ู ได้ เนื้ อหาที่ ปรากฏในภาพยนตร์ สั้น นั้นเน้น เนื้ อหาที่
สามารถเกิดขึ้นได้ในชี วิตจริ ง เช่น แสดงถึงการสื่ อสารในบริ บทโรงเรี ยน ครอบครัว วัด อาจเป็ น
ลัก ษณะการสื่ อสารภายในบุ ค คล ระหว่างบุ ค คล หรื อเป็ นการแสดงถึงเหตุ ก ารณ์ การสื่ อสารที่
ล้มเหลว เป็ นต้น สอดคล้องกับการวิจยั ของอัศวพร แสงอรุ ณเลิศ (2551, หน้า 15-16) ที่แนะนาวิธี
เลือกภาพยนตร์ เพื่อใช้ในการสอนว่าควรมีเนื้อเรื่ องเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริ ง ผูเ้ รี ยนจะได้ดึงความรู ้เดิม
ออกมา ทาให้เข้าใจเรื่ องได้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในด้ านการจัดการเรียนรู้
1. การจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานภาพยนตร์ ส้ ันนั้นต้องค านึ งถึงวัยและความ
พร้อมของนักเรี ยน เหมาะกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นยังขาดประสบการณ์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคของภาพยนตร์ส้ นั
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานภาพยนตร์ ส้ ัน นั้น ขาดความหลากหลายของ
กิจกรรมโครงงานนักเรี ยนบางคนอาจไม่มีความสนใจหรื อถนัดการทาภาพยนตร์ส้ นั
3. นักเรี ยนยังขาดทักษะความคิดสร้างสรรค์และการจินตภาพ ทุกกลุ่มได้ผลงานภาพยนตร์
สั้นรู ปแบบคล้ายกันไม่มีความแตกต่าง
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานภาพยนตร์ ส้ นั ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นหรื อการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมนาเสนอออกมาในรู ปแบบโครงงาน
ภาพยนตร์ ส้ นั
2. ควรต่อยอดโดยฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ หรื อคิดสร้างสรรค์และจินตภาพโดยการใช้
เทคนิคบทภาพยนตร์ และบทภาพได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการเลือกที่จะแต่งกาย
ด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่ นไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่ อออนไลน์กบั พฤติกรรม
การแต่งกายเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่ นไทย โดยวิธีการวิจยั ครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยวิ ธีก ารสัม ภาษณ์ ป ระชาชนใน
กรุ งเทพมหานครที่เลือกซื้อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจที่ร้านจาหน่ ายสิ นค้าเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วิน
เทจ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงผูท้ ี่เลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ อายุระหว่าง
18-25 ปี ทั้งหมด 16 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมของการเลือกที่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามือ
สองสไตล์วินเทจ พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ชอบสไตล์การแต่งกาย Hippie to Disco 1970’s มากที่สุด
เนื่องจากเป็ นเสื้อผ้าที่ มีสีสันลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ใส่ แล้วไม่ซ้ าใคร สาเหตุในการแต่งกายด้วย
เสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ พบว่าไม่ตอ้ งการให้การแต่งกายของตนเองนั้นซ้ ากับคนอื่น ต้องการให้
รู ปแบบการแต่งตัวของตนเองนั้นดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ งจะทาให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์เกิดความมัน่ ใจ
ด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ คือราคาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
พิจารณาในการตัดสิ นใจ เสื้อผ้าต้องไม่แพงมากนัก ด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์กบั พฤติกรรมการ
แต่งกายเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์ เน็ต
มากกว่า 6 ชัว่ โมง และส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากรู ปแบบการแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วิน
เทจผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยรู ปภาพการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจในสื่ อออนไลน์มี
ส่ ว นสาคัญ ที่ ท าให้เปลี่ย นแปลงรู ปแบบการแต่ งกายของผู ้ใ ห้สัมภาษณ์ สาหรั บ การรี วิว หรื อ
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คาแนะนาจากบล็อกเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าไม่
ค่อยเชื่อและปฏิบตั ิตามที่บล็อกแนะนาเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ เพราะเกรงว่าถ้าเชื่อและ
นามาเสื้อผ้ามาจากบล็อกแนะนาทั้งหมดอาจจะทาให้รูปแบบการแต่งกายไม่เข้ากับบุคลิกภาพของ
ตนเอง
คาสาคัญ: เสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ, อิทธิพลของสื่ อออนไลน์ , พฤติกรรมการเลือกแต่งกาย,
วัยรุ่ นไทย
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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บทนา: ในปั จ จุบันสื่ อออนไลน์ไ ด้เข้ามามีบทบาทต่ อสังคมอย่างมาก เพราะการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์น้ นั สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) กล่าวไว้ว่าการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็ นการใช้สื่อ
โยใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์เพิ่มมากขึ้น เช่นการใช้ โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และเว็บบอร์ ด (Web bord) จนถึงปั จจุบนั ที่ที่เริ่ มใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้า
มาในการสื่ อสาร โดยสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผนู ้ ิ ยม แบ่งออก คือ 1.บล็อก (Blogging) 2. ทวิตเตอร์
และไมโครบลอก (Twitter and Micro blogging) 3.เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
และ 4. การแบ่งปั นสื่ อทางออนไลน์ (Media Sharing) โดยเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อ
เว็บไซต์ที่ผูค้ นสามารถใช้เป็ นช่ องทางในการสื่ อสารกับเพื่อนหรื อคนที่ รู้จกั ได้อย่างง่ ายได้ ซึ่ ง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ ละเว็บไซต์มีลกั ษณะและส่ วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่
กาหนด แต่ส่ิงหนึ่งที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนที่เหมือนกันคือ โปรไฟล์ของผูใ้ ช้งาน เพื่อแสดง
ข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งาน การเชื่อมต่อ ซึ่ งสามรถสร้างเพื่อนใหม่ได้ ไม่ว่ากับคนที่ รู้จกั มาก่อน
หรื อคนที่ ไ ม่รู้จ ัก ทางออนไลน์ และการส่ งข้อความ เป็ นการส่ งข้อความส่ ว นตัว หรื อข้อความ
สาธารณะก็ได้ ซึ่งในปัจจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) คือเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด
(สมใจ บุญศิร , 2538) กล่าวว่าการตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet marketing) หรื ออาจใช้ว่า Imarketing, web-marketing, Digital Marketing,การตลาดออนไลน์ (online-marketing) หรื อ
การตลาดอิเล็ก ทรอนิ กส์ (e-Marketing) หมายถึง การทาการตลาดในสื่ อออนไลน์ โดยใช้สื่อ
อินเตอร์ เน็ต มาเป็ นสื่ อกลางกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อลูก ค้า โดยอาจจะใช้วิธีต่างๆ เช่ นการโฆษณา
เว็บไซต์ ที่ สามารถน าสิ นค้าไปเผยแพร่ บนสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผอู ้ ื่นเกิดความรั บรู ้และเกิด ความ
สนใจ จนกระทั้งเข้ามาใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าในที่ สุด โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่เพียงมี
บทบาทเฉพาะด้านการติดต่อ สื่ อสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์เท่านั้น แต่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่
หลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้เกิดธุรกรรมการ ซื้อ -ขายบนโลกไซเบอร์
(สุ ชา จัน ทร์ เ อม ,2542) กล่ าวว่ า พฤติ ก รรมการเลือ กซื้ อ ของกลุ่ม วัยรุ่ น (Shopping
Behavior) กลุ่ มวัยรุ่ นจะเลือกซื้อสิ นค้าในวันสิ้ นสุ ดสัปดาห์ และมีก ารใช้จ่ายเงินจานวนมากใน
ห้างสรรพสิ นค้า มีก ารเปรี ยบเที ยบราคาและตราสิ น ค้าก่อนซื้อ และ การตัดสิ นใจซื้ อของวัยรุ่ น
มักจะซื้อสิ นค้าแบบกะทันหันโดยไม่ได้มีการเตรี ยมการล่วงหน้า (Impulsive Purchase) และใช้
อารมณ์ (Emotion) มากกว่าเหตุผล (Rational) ในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มวัยรุ่ นชอบทดลองและหา
สิ่งแปลกใหม่ในชีวิต และมีรายได้จากพ่อแม่ กลุ่มวัยรุ่ นมักจะมีการตัดสินใจเลือกสิ้นค้าและบริ การ
ด้วยตนเอง และมีค่าใช้จ่ายจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็ นส่ วนมาก โดยรู ปแบบการซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ (Product Purchase Pattern) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวัยรุ่ น ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเสื้ อผ้า
เครื่ องเสียง รายการบันเทิง สินค้ากีฬา ปัจจุบนั วัยรุ่ น มักจะเป็ นผูท้ ดลองใช้สินค้าใหม่ๆ และใช้เวลา
ในการเลือกซื้อด้วยตนเอง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่สาคัญที่สุด คือเรื่ องความสวยงาม
เสื้ อผ้าวินเทจคือการนาเอาเสื้ อผ้าที่เป็ นของยุคก่อนซึ่ งอาจจะเป็ นเสื้ อผ้ามือสองหรื อไม่ก็
เป็ นเสื้อผ้ามือหนึ่งที่ตกยุคมาหลายปี แล้ว ส่วนมากจะใช้เรี ยกเสื้อผ้าที่ผา่ นกาลเวลามาไม่นอ้ ยกว่า 20
ปี ปัจจุบนั ทัว่ โลกหันมาให้ความสนใจในสินค้าวินเทจไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ข้าวของเครื่ องใช้ เสื้ อผ้า
วินเทจส่ วนใหญ่ถูกนาเข้าจากหลายประเทศ เช่น แคนาดา อเมริ กา ญี่ปุ่นและเกาหลี การแต่งกาย
ด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ เป็ นอีกตัวอย่างที่ชดั เจนต่อการตระหนักถึงความสาคัญของการลด
ปริ มาณขยะซึ่งเกิดจากการบริ โภคสิ นค้าเครื่ องนุ่ งห่ ม ปั จจุบนั มีสินค้าเครื่ องนุ่ งห่ มจานวนมากที่
กาลังเป็ นที่นิยม ดังเช่ น กางเกงยีนส์มือสอง หรื อ เสื้ อเชิ้ ตมือสอง เดรสวินเทจ กระเป๋ า และ
เครื่ องประดับต่างๆ จนเกิดเป็ นกระแสที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และ ทาให้ผคู ้ นสนใจในการ
นาเอารู ปแบบจากยุคต่ างๆมาประยุค ให้เข้ากับการแต่ งกายในชี วิตประจ าวัน อีก ทั้งยังประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
ปัจจุบนั กระแสโลกาภิวตั น์ได้ส่งผลกระทบให้เกิดสภาพที่ไร้พรมแดนด้วยความเจริ ญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้มีการแพร่ กระจายของวัฒนธรรมของแต่ละสังคมไปยัง
ที่ต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นทีได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมที่ส่วนใหญ่แล้ว
เป็ นวัฒนธรรมตะวันตก (จงจินต์ จิตร์ แจ้ง, 2552) อีกทั้งสังคมไทยเป็ นสังคมที่เปิ ดกว้างทาให้เกิด
การซึมซับได้อย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะวัยรุ่ น วัยรุ่ นไทยในยุคสมัยที่เรี ยกกันว่ายุคโลกาภิว ตั น์จึงเป็ น
วัยรุ่ นที่บางครั้งก้าวล้านาสมัย จนผูใ้ หญ่หลายคนตามไม่ทนั วัฒนธรรมตะวันตกในปัจจุบนั มีผลต่อ
วัยรุ่ นในสมัยนี้เป็ นอย่างมากสังเกตได้โดยการแต่งตัวของวัยรุ่ น ซึ่งโดยส่ วนใหญ่มกั นิ ยมใส่ ตาม
กระแสและยึดเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมาเป็ นตัวหลักในการเลือกแต่งกาย ส่งผลให้นอกจาก
เครื่ องแต่ งกายชุด ลาลองสาหรั บไปเที่ยวของวัยรุ่ นเปลี่ยนไป จากที่มีการแต่งตัวแบบเสื้ อผ้าเท่ ๆ
ทันสมัย เปลี่ยนเป็ นเสื้อผ้าที่มีลกั ษณะแบบเก่าๆ ดูยอ้ นยุค ด้วยรู ปแบบที่ไม่ซ้ าใคร (ดวงนภา ม่วงคุม้
, 2551)
สื่อออนไลน์ถือว่าเป็ นตัวนาหลักของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผ้า
มือสองสไตล์วิน เทจที่ ชัด เจนที่ สุด (พรพิมล หล่ อตระกูล, 2551) ซึ่ ง การติ ด ตามข้อมูล จากสื่ อ
ออนไลน์น้ ี ทาให้วยั รุ่ นซึ มซับวัฒนธรรมการแต่งกายมาด้วย สื่ อออนไลน์จึงเป็ นสื่ อสาคัญอีกสื่ อ
หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการทาให้วยั รุ่ นหันมาสนใจแฟชัน่ วินเทจ การแต่งกายของวัยรุ่ นไทยใน
ปัจจุบนั มักจะแต่งตัวเลียนแบบตามสิ่งที่พบในสื่อออนไลน์ (พรพิมล หล่อตระกูล, 2551) แต่ยงั ไม่มี
งานวิจยั ศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์กบั การแต่งตัวของวัยรุ่ นไทยอย่างไร
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ดังนั้นการศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์กบั พฤติกรรมการแต่งกายเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วิน
เทจของวัยรุ่ นไทยจึงเป็ นประเด็นศึกษาที่มีน่าสนใจ โดยเป็ นงานวิจยั ที่มุ่งเน้นศึกษาถึงอิทธิพลของ
สื่อออนไลน์ที่ส่งอิทธิพลมายังวัยรุ่ นไทยโดยตรง ซึ่งการรับอิทธิ พลทางแฟชัน่ มือสองสไตล์วินเทจ
ถือเป็ นสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ นในสังคมไทยที่ น่ าศึกษาอย่างมาก พฤติ กรรมของการเลือกที่ จะแต่ งกายด้ว ย
เสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่ นไทย โดยมีสื่อออนไลน์เป็ นตัวกระตุน้ ได้ก่อให้เกิดคาถามใน
งานวิจยั ว่า ทาไมวัยรุ่ นไทยถึงหันมาสนใจในการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ และสื่ อ
ออนไลน์มีผลอย่างไร
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการเลือกที่จะแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่ น
ไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่ อออนไลน์กบั พฤติกรรมการแต่งกายเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ
ของวัยรุ่ นไทย
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากงานวิจยั
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและวางแผน
กลยุทธ์ดา้ นการสื่อสารจากสื่อออนไลน์ของธุรกิจเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ เพื่อให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามที่ตอ้ งการ
2. เพื่อเป็ นแนวทางและประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการภายที่ตอ้ งการจาหน่ ายธุรกิจเสื้ อผ้ามือ
สองสไตล์วินเทจ
3. ในการดูทศั นคติและพฤติกรรมการเลือกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของกลุ่มเป้าหมายและนาไป
ปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นได้อย่างแท้จริ ง
การดาเนินการวิจยั
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยใช้วิธีวิจ ัยเชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ก าร
สัม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (in-depth interview) โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ ประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครที่เลือกซื้อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจที่ร้านจาหน่ ายสิ นค้าเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วิน
เทจ จานวน 16 คน ในระหว่างวันที่1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 การเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลกั ษณะ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามีอายุและลักษณะตามความต้องการที่ผวู ้ ิจยั กาหนด ลักษณะของ
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กลุ่มตัวอย่างที่เลือกได้อาศัยความรู ้จากการหาข้อมูลของผูท้ าวิจยั หลังจากเริ่ มต้นด้วยการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ แล้วจึ งให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเหล่านั้นแนะนาต่อว่าควรไปสัมภาษณ์ใครที่ เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์และซื้อสิ นค้าเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ จากในกลุ่มเพื่อนของผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลสาคัญอีก
ทอดหนึ่ง (สุภางค์ จันทวานิช, 2542)จนกระทั้งได้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครบ 16 คน ดังนั้นเพื่อให้ได้ผใู ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ มีคุณสมบัติภายใต้กรอบของการศึกษาวิจยั ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติดงั นี้ เป็ นผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ที่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วิน เทจ เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นที่ มีอายุร ะหว่าง 18-25 ปี ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างจะได้รับการแนะนาจาผูป้ ระกอบการ จาหน่ ายสิ นค้ามือสองสไตร์ วินเทจจากร้านบริ เวณ
ตลาดนัดเจเจกรี น และร้าน vintage_me ยูเนียนมอร์ เป็ นลูกค้าที่มาซื้อสินค้าอยูเ่ ป็ นประจา ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้ดาเนิ นกระบวนการบันทึกข้อมูล และดาเนิ นกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก โดยการพรรณนาข้อมูลตามที่ปรากฏการณ์จริ ง
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของการเลือกที่จะแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วิน
เทจ มีขอ้ มูลดังนี้
1.1 รู ปแบบการแต่งกายของเสื้อผ้าสไตล์วินเทจ แบ่งออกเป็ น 5 ยุค โดยจะแบ่งตามลาดับ
ตามเวลา ดังนี้ ยุค Victorian 1900’s ยุค Art Deco 1930’s ยุค World War2 1940’s ยุค Jacqueline O
Kennedy 1960’s และยุค Hippie to Disco 1970’s ผลจากการสัมภาษณ์พฤติกรรมของการเลือกที่จะ
แต่ งกายด้ว ยเสื้ อผ้ามื อสองสไตล์วินเทจ พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ไม่ชื่น ชอบเสื้ อผ้าวิน เทจยุค 1900
เนื่องจากอากาศเมืองไทยค่ อยข้างร้ อนอบอ้าว สาหรับเสื้ อผ้ารู ปแบบ Art Deco 1930’s ผลจากการ
สัมภาษณ์พบว่าเสื้อผ้ายุคนี้ถึงจะเป็ นชุดที่ใส่ง่ายๆใส่สบายดูเรี ยบง่าย และมีเอกลักษณ์ แต่เป็ นชุดเด
รสที่ เป็ นลายทั้งตัวทาให้ผสู ้ ัมภาษณ์ไม่ค่อยนิ ยม ส่ วนรู ปแบบเสื้ อผ้าแบบJacqueline O Kennedy
1960’s พบว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชื่นชอบเนื่ องจากมีความเป็ นเอกลักษณ์คือเป็ นเดรสที่รูปแบบเนี๊ ยบเท่
หรื อกระโปรงบานสี เดียวทั้งเซต ในขณะเดียวกันผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชื่นชอบรู ปแบบเสื้ อผ้าแบบ Hippie
to Disco 1970’s มากที่สุด เนื่ องจากเป็ นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ใส่แล้วไม่ซ้ าใครในรู ปแบบสไตล์ยิปซี
ที่มีลวดลายสี สันสวยงาม และจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้สัมภาษณ์บางส่ วนไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใส่
เสื้ อผ้ายุคไหน หรื อแบบไหนโดยเฉพาะเจาะจง แต่จะเป็ นการนาเอาเสื้อผ้าสไตล์วินเทจมาใส่ แมทช์
กับเสื้อผ้าในยุคปั จจุบนั และดูความเหมาะสมว่าเสื้อผ้าชุดนั้นมีความเข้ากันรึ เปล่า
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เสื้ อผ้าวินเทจยุค 1960s (1960 -1969)
1.2 ผลจากการสัมภาษณ์ สาเหตุในการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจพบว่าผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจเพราะความชอบ และ
ไม่ตอ้ งการให้การแต่งกายของตนเองนั้นซ้ ากับคนอื่น ต้องการให้รูปแบบการแต่งตัวของตนเองนั้น
ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจจะต้องให้เข้ากับบุคลิกกับตนเอง
ด้วย ซึ่งจะทาให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เกิ ดความมัน่ ใจ ภาคภูมิใจ เพราะเสื้ อผ้าวินเทจมีเพียงตัวเดียวไม่ซ้ า
แบบใคร
1.3 ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้ อผ้า
มือสองสไตล์วินเทจ คื อสภาพของเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจจะต้องดูสภาพของเสื้ อผ้าว่าไม่เก่า
มากนัก และไม่มีรอยขาด หรื อรอยเปื้ อน ทนทานต่อการซักไม่พงั ง่าย สวยมีและสไตล์ ส่ วนราคา
เป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ โดยราคาของเสื้ อผ้ามือ
สองสไตล์วินเทจจะต้องไม่แพงมากนัก
2. ผลการศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของสื่ อออนไลน์ กบั พฤติกรรมการแต่ งกายเสื้ อผ้ ามือสองสไตล์ วิน
เทจของวัยรุ่ นไทย
2.1 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์ เน็ตมากกว่า 6
ชั่ว โมงต่ อ วัน โดยจะใช้เ พื่ อ เข้า ชมสื่ อ ออนไลน์ ป ระเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook), อิ น สตาแกรม
(Instagram), และเว็บไซต์ (Website) ที่ตนเองสนใจอยูเ่ กือบตลอดเวลา
2.2 ส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากรู ปแบบการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจผ่านทาง
สื่อออนไลน์ โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มกั จะดูรูปแบบการแต่งตัวสไตล์วินเทจผ่านทางเว็บไซต์ที่สนใจเป็ น
ประจา รวมถึงผ่านรู ปแบบกระทู แ้ สดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าวินเทจเสมอๆ
โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถค้นหาเสื้อผ้าสินสไตล์วินเทจในรู ปแบบที่ตอ้ งการได้ง่าย ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
มักจะดูรูปแบบการแต่งตัวสไตล์วินเทจและนามาปรับให้เข้ากับบุคลิกภาพของตนเอง
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2.3 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ารู ปภาพการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้า
มือสองสไตล์วินเทจในสื่อออนไลน์มีส่วนสาคัญที่ทาให้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแต่งตัว และนามา
ปรับใช้ในการแต่งตัวในปัจจุบนั ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เอง
2.4 สาหรั บการรี วิว หรื อค าแนะนาจากบลอกแนะน าเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ จาก
การศึกษาพบว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าไม่ค่อยเชื่อหรื อปฏิบตั ิตามมากนักเพราะการแต่งตัว
สไตล์วินเทจมันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่มีใคร
สามารถมาแนะนาใครได้ มีการดูและอ่านการรี วิวบ้าง แต่ไม่ได้นามาปรับใช้ในการแต่งตัวของตน
ทั้งหมด เพราะอาจจะทาให้รูปแบบการแต่งกายไม่เข้ากับบุคลิกภาพของตนเอง
2.5 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าสื่ อออนไลน์ในปั จจุบนั มีอิทฺพลต่อ
รู ปแบบการแต่ งตัว ด้ว ยเสื้ อผ้ามื อสองสไตล์วิน เทจ เพราะท าให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถน ามา
ปรับปรุ งการแต่งตัวสไตล์วินเทจของตนเองให้ดีข้ ึนได้ ในขณะที่บางส่วนของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เห็นว่า
สื่อออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อรู ปแบบการแต่งตัวสไตล์วินเทจ เพราะถึงอย่างไรผูใ้ ห้สัมภาษณ์ก็ตอ้ ง
คิดและตัดสิ นใจหารู ปแบบเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจที่เหมาะสมกับตนเอง
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าสื่ อออนไลน์มีส่วนสาคัญในการเลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์
วินเทจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากรู ปแบบการแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ
ผ่านทางการดูรูปภาพผ่านสื่อออนไลน์ที่ตนสนใจเสมอ รวมถึงผ่านรู ปแบบกระทูแ้ สดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแต่ งกายด้วยเสื้ อผ้ามื อสองสไตล์วินเทจ สอดคล้องกับแนวคิด การตัดสิ น ใจซื้ อของ
Kotler (1983) ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูล โดยผูอ้ ่านจะเริ่ มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายจาก
เว็บไซต์ ข้อมูลออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย
อีกทั้งพบว่าสื่ อออนไลน์น้ นั มีประโยชน์ในการส่งเสริ มให้คนหันมาสนใจและชื่นชอบการ
แต่งกายเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ ส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากรู ปภาพการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้ามือ
สองสไตล์วิ น เทจผ่านทางสื่ อออนไลน์ ผลการศึก ษาครั้ งนี้ แสดงให้เห็ น ถึงความสาคัญของสื่ อ
ออนไลน์ซ่ ึงเริ่ มมีผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้น และกาลังเป็ นที่นิยม สามารถเข้าถึงได้ตรงเป้ าหมายได้โดยตรง
จากข้อมูลเห็นได้ชดั ว่า แหล่งที่ ใช้ติดตามเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจที่เป็ นที่นิยมคืออินสตาแกรม
และเฟซบุ๊ก เพราะเข้าถึงเป้ าหมายได้โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นที่นิยมเล่นอินเทอร์ เน็ตและใช้
งานโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็ นประจา สังเกตได้จากยอดการใช้งานสมาร์ ทโฟนที่มีปริ มาณมากและยังมี
แนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อ
อินเตอร์เน็ต
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นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นวัยรุ่ นที่ มีความชื่ น ชอบส่ ว นตัว ที่ ตอ้ งการใส่
เสื้ อผ้าที่ มีเอกลัก ษณ์ และได้รั บ อิทธิ พลจากศิลปิ น ดาราที่ ชื่น ชอบตามสื่ อออนไลน์ บุ ค คลที่ มี
ชื่อเสี ยง มีผลสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ และยังพบว่ากลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์
มักจะนัดกับกลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะแต่งเสื้ อผ้ามือสองเป็ นตีมเสื้อผ้าแนวเดี่ยวกันอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
แนวคิด สุชา จันทร์เอม (2542) กล่าวว่าวัยรุ่ น มักทาอะไรตามเพื่อน เป็ นพวกที่คลัง่ ไคล้แฟชัน่ ความ
นิยมในสินค้า มีความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และรวดเร็ ว ชอบลอกเลียนแบบบุคคลที่ยกย่อง วัยรุ่ นจะ
เป็ นวัยที่ตอ้ งการความอิสระต้องการความเป็ นตัวของตัวเอง และต้องการตัดสิ นใจในสิ่ งต่างๆด้วย
ตนเอง และยังพบว่าก่อนการเลือกซื้อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจต้องมีการดูสภาพว่าเสื้ อผ้าไม่เก่า
มากนัก ไม่มีรอยขาด หรื อรอยเปื้ อนใดๆ และเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจที่ เลือกซื้อต้องทาให้ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์เกิดความมัน่ ใจ ภาคภูมิใจ เพราะเสื้อผ้ามอสองสไตล์วินเทจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเพียง
ตัว เดี ย วไม่ ซ้ าแบบใคร สอดคล้องกับแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวกับส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing mix) วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2550) กล่าวว่าส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีส่วนสาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า สิ่ งที่เสนอขายต้อง
สนองความต้องการของลูกค้า สิ้นค้าต้องมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า และราคายัง
เป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ โดยราคาของเสื้ อผ้ามือสอง
สไตล์วินเทจจะต้องไม่แพงมากนัก ราคาไม่ควรเกินสองร้อยห้าสิบบาท เนื้อผ้า สี สัน และแบบต้อง
เหมาะสมกับราคา สอดคล้องกับแนวคิด ของศิริ ว รรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2550) ที่ มีก ารทา
แบบจาลองของกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นขั้นตอนดังนี้ ก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสินใจซื้อ
ต้องผ่านกระบวนการการรับรู ้ปัญหารู ้ความจาเป็ นและความต้องการ หลังจากนั้นก็จะเป็ นการค้นหา
ข้อมูล นามาประเมิน และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูป้ ระกอบการขายเสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจหรื อผูท้ ี่ สนใจต้องจัด ทาเว็บไซต์และช่อง
ทางการสื่ อสารทางสื่ อออนไลน์ อื่นๆเพื่อที่จะได้ค่อยอัพเดตและรี วิว เสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจ
ให้กบั ผูท้ ี่ติดตามได้ ทั้งยังต้องนาบทความหรื อนารู ปภาพพร้อมการรี ววิ ของศิลปิ นที่ชอบแต่งตัวด้วย
เสื้ อผ้ามือสองสไตล์วินเทจมาเป็ นหัวข้อในการพูดคุยผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ก ับผูต้ ิดตามอย่าง
สม่าเสมอ
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรใช้การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยพัฒนา
ต่อยอดจากกลุ่มวัยรุ่ นอายุ18-25 ปี ไปเป็ นกลุ่มวัยทางานที่มีมุมมองและการใช้ช่องทางการสื่ อสาร
ออนไลน์ต่างจากเด็กวัยรุ่ น เพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างมากขึ้นและยังได้ขอ้ มูลซึ่ งสามารถวัดผลในเชิง
สถิติได้
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การสร้ างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ เพื่อถ่ ายทอดความฝันด้ วยเทคนิคทางแอนิเมชัน
Creating Motion Sequences to Covey Dreams in Movies with Animation Techniques
เปรมวดี วินิจฉัยกุล
อาจารย์ คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม kunnaifoo@hotmail.com
บทคัดย่อ: บทความนี้เป็ นการรวบรวมเทคนิคในการสร้างภาพความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชันโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เทคนิคการถ่ายทอดความฝันของตัวละครให้ผชู ้ มได้รับรู ้เรื่ องราวและ
เข้าใจถึงอารมณ์ ที่ต ัว ละครรู ้ สึก โดยมีก ารค้น คว้าข้อมูลเกี่ ยวกับความฝั น ในแง่ จิ ต วิทยาเพื่อหา
รู ปแบบสาคัญของความฝัน จากนั้นได้รวมรวมขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่สาคัญต่อการ
ถ่ายทอดเรื่ องราวและอารมณ์ ต่อผูช้ มเพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์
ตัวอย่างฉากความฝันในภาพยนตร์ แอนิ เมชันที่น่าสนใจจานวน 3เรื่ อง แล้วสรุ ปถึงเทคนิ คในการ
ถ่ายทอดความฝันในภาพยนตร์ เพื่อให้ผสู ้ ร้างภาพยนตร์ รุ่นต่อไปได้มีแนวทางในการเล่าเรื่ องและ
นามาสร้างสรรค์ต่อยอดให้ผลงานมีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้นเพื่อพัฒนาวงการภาพยนตร์ต่อไป
คาสาคัญ: ภาพยนตร์, แอนิเมชัน, 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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บทนา
การสื่ อสารเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวจากคนหนึ่ งสู่ อีก คนหนึ่ งมีหลากหลายช่องทาง เมื่อเรา
ต้องการบอกเล่าเรื่ องราวบางอย่างให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เราสามารถใช้การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง การ
วาดรู ป ฯลฯ แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะอธิบายเรื่ องราวได้ครบถ้วนที่สุด เพราะเรื่ องราวที่แตกต่ างกันเหมาะ
กับการบอกเล่าเรื่ องราวที่แตกต่างกันไป เช่นหากเราต้องการอธิบายการคานวณสู ตรคณิ ตศาสตร์
การบอกเล่าด้วยการเขียนน่าจะเป็ นช่องทางการสื่อสารที่ดี หากเราต้องการบอกเล่าสภาพการจราจร
ในปั จ จุ บัน อาจสื่ อสารด้ว ยภาพข่ าวและการบรรยายด้ว ยเสี ยงพูด หรื อเสี ยงสัมภาษณ์ ผูม้ ี หน้าที่
รับผิดชอบ เป็ นต้น บางครั้งนอกจากการเล่าเนื้อหาสาระตามความเป็ นจริ งแล้ว เราอาจต้องการบอก
เล่าความเรื่ องราวที่ได้คิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนจานวนมากได้รับรู ้เรื่ องราวหรื อแนวคิดเหล่านั้น สิ่ ง
หนึ่งที่ใช้นาเสนอเรื่ องราวได้ดีและเป็ นที่นิยมคือภาพยนตร์ เนื่ องจากภาพยนตร์ สามารถนาเสนอ
ภาพและเสี ยงได้พร้ อมๆกันทาให้บอกเล่าข้อมูลและเหตุ การณ์ได้ค่ อนข้างชัด เจน แต่ก็ย งั มีส่ิ งที่
ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ตอ้ งการถ่ายทอดมากไปกว่าข้อมูล นัน่ คือความรู ้สึกที่มีต่อเหตุการณ์น้ นั ๆ ภาพใน
จิตใจที่ซบั ซ้อนและเปลี่ยนไปมายากที่จะบอกเป็ นคาพูด เช่น การบอกเล่าเรื่ องราวที่เป็ นความฝัน
ความฝันในเชิงจิตวิทยา
หากเราถูกขอให้นึกถึงความฝันในคืนที่ผ่านมาเราอาจต้องใช้เวลาทบทวนอยู่นาน และไม่
สามารถจาจารายละเอียดได้ หรื อนึกได้เฉพาะบางเรื่ องแต่จบั ต้นชนปลายไม่ถูก บางครั้งจาได้เพราะ
เป็ นสิ่งแปลกๆที่ไม่ได้เป็ นจริ ง บ่อยครั้งที่จาได้เฉพาะความรู ้สึกว่าฝันดีหรื อฝันร้าย ความฝันเป็ นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนเป็ นเพราะสมองของคนเรามีการจัดการข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละวัน ทั้งสิ่ งที่
เราได้พบเห็ น สิ่ งที่ เราคิ ด และรู ้ สึก ซิ ก มัน ด์ ฟรอยด์นัก จิ ตวิเคราะห์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยงได้เขี ยนหนังสื อ
เกี่ ยวกับความฝันเรื่ อง The Interpretation of Dream ในหัวข้อที่มาของความฝันโดยศรี สมร สุ ริยา
ศศิน (2549 หน้า 195-199) สรุ ปใจความได้น่าสนใจดังนี้
1. อารมณ์ของผูฝ้ ันทาให้เกิดความฝัน ความฝันที่สืบเนื่ องจากอารมณ์เป็ นการตอบสนอง
ความปราถนาเมื่อเกิดเป็ นความฝัน
2. ความฝั นที่เกิด จากการรวมเหตุการณ์ (Condensation) เป็ นลักษณะความฝันที่ เกิดจาก
ความคิดหลายๆเรื่ องมารวมเป็ นภาพเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ ความฝันแบบนี้สามารถนามาวิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุได้
3. ความฝั น ที่ ทาให้จ ับต้น ชนปลายไม่ได้ (Displacement) อาจพบว่า วัต ถุห รื อเนื้ อหา
บางอย่างในความฝัน มีความสาคัญในด้านอารมณ์แตกต่างจากที่เป็ นในโลกความจริ ง
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4. ความฝัน ที่เกิ ดจากระบบรับสัมผัส (Dramatization) คื อเกิ ดความฝัน ที่ มีลกั ษณะเป็ น
เรื่ องราวที่ถูกแต่งเติมจนเกินความเป็ นจริ ง เช่นขณะหลับ หูได้ยนิ เสียงฟ้าร้อง อาจทาให้ฝันว่ าอยู่ใน
สนามรบ เสี ยงดังกระตุน้ ระบบสัมผัสทาให้สร้างเป็ นเรื่ องราวขึ้น
5. ความฝันที่มีลกั ษณะเป็ นสัญลักษณ์ (Symbolization) ฟรอยด์ (Freud) เชื่อว่าสัญลักษณ์
เป็ นสิ่งที่น่าสนใจเพราะมีความหมายคงที่ สามารถแปลความหมายของความฝันได้ทนั ที
6. ความฝันเป็ นการแปลงรู ป (Disguise) และบิดเบือน (Distort) ความคิดที่ถูกเก็บกด การ
เก็บกดความรู ้สึกนาไปสู่ ความเครี ยดและวิตกกังวล ความฝันจึงเป็ นหนทางหนึ่ งที่ช่วยผ่อนคลาย
ภาวะความผ่อนคลายความเครี ยดจึงออกมาในรู ปแบบความฝันเรี ยกว่า “Secondary Elaboration”
คือเป็ นการแต่งเติมความฝัน
จากแนวคิดข้างต้นช่วยให้เราเข้าใจภาพความสับสนในความฝัน สิ่ งต่างๆที่อยู่ผิดที่ผิดทาง
ภาพความแปลกประหลาดผิด ธรรมชาติ อารมณ์ ที่ พุ่ง พล่ า นเกิ น ธรรมดา เนื้ อหาที่ ย่น ย่อและ
เปลี่ยนไปมายากจะจับใจความได้ แต่ก็ยงั บอกเล่าความรู ้สึกหรื อสาระบางอย่างท่ามกลางความไม่
ชัดเจนเหล่านั้น เมื่อเป็ นเช่ น นี้ การบอกเล่าเรื่ องราวความฝั นในภาพยนตร์ ด ้วยภาพที่ถ่ายทาจริ ง
อาจจะทาได้ระดับหนึ่ ง แต่ ในการถ่ายทอดด้ว ยแอนิ เมชันนั้นจะช่ว ยสร้ างสรรค์ให้ภ าพยนตร์ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับความฝันได้มากขึ้น ทั้งในแง่ภาพที่ปรากฏและความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
แอนิเมชันแปลงนามธรรมให้ เป็ นภาพได้ดีเพราะเหตุใด
การสร้างภาพยนตร์ แอนิ เมชันคือการสร้างภาพยนตร์ ทีละเฟรมเพื่อสร้างภาพที่ทาให้เส้น
หรื อรู ปร่ างที่ไม่เคลื่อนไหวให้ดูเหมือนเคลื่อนไหวได้ โดยไม่ได้ใช้รูปแบบการถ่ายภาพยนตร์ ทว่ั ไป
(Paul Wells, 1998: 10) ดังนั้นหลักการสาคัญของแอนิ เมชันคือ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ท้งั หมดโดย
ไม่ติดข้อจากัดเรื่ องกฎธรรมชาติและข้อจากัดด้านการถ่ายทา ทุกสิ่งที่เราคิดสามารถทาให้เกิดขึ้นได้
การสร้ า งภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ที่ สื่ อสารเนื้ อหาได้ค รบทุ ก ด้านอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพนั้น ผูส้ ร้ า ง
ภาพยนตร์ จาเป็ นต้องมีความปราณี ตในการออกแบบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งแบ่งเป็ น 3
ขั้นตอนหลัก (Isaac Kerlow,2001: 59-67) คือขั้นตอนการเตรี ยมงาน (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิต (Production) ขั้น ตอนหลังการผลิต (Post-Production) ขั้นตอนที่ สาคัญต่ อการออกแบบทิ ศ
ทางการน าเสนอด้านภาพคื อ ขั้น ตอนการเตรี ยมงาน (Pre-Production) เนื่ องจากเป็ นขั้น ตอนที่
ครอบคลุมการวางแนวคิ ดของภาพยนตร์ เรื่ องนั้นและการวางแผนการทางานทั้งหมดก่อนจะเริ่ ม
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ แอนิ เมชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาเนื้ อเรื่ อง (Story Development) เป็ นการกาหนดเป้ าหมายหลักของเรื่ องราว
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นจุดพลิกผันจนถึงบทสรุ ปของเรื่ อง
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2. การเขี ย นบทภาพยนตร์ (Script Writing) คื อการน าเนื้ อ เรื่ องที่ ลงตัว แล้ว รวมทั้ง
รายละเอียดของเหตุการณ์มาเขียนให้เป็ นรู ปแบบของบทภาพยนตร์ แอนิ เมชันเพื่อการทางานใน
ขั้นตอนต่อไปอย่างเป็ นระบบ
3. การบันทึกเสียง (Recording Dialog) แอนิเมชันมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ ตรงที่ตอ้ ง
พากย์เสียงก่อน เพื่อจะได้ทาภาพให้ตรงกับเสียงพูด
4. การกาหนดแนวทางด้านภาพ (Visual Development) นอกจากการนาเสนอเรื่ องราวของ
เหตุการณ์แล้ว แอนิเมชันที่ดีจะสร้างสรรค์ความหมายผ่านองค์ประกอบทางศิลปะด้วย การกาหนด
แนวทางด้านภาพและอารมณ์ของภาพโดยรวม เช่นแอนิ เมชันที่สีสันสดใสดูสนุ กสนาน ความน่ า
กลัวและโบราณสไตล์โกธิค เป็ นต้น เพื่อที่จะได้มีเป้าหมายสาหรับทุกขั้นตอนการออกแบบว่าควร
จะทาให้เป็ นไปในทิศทางใด
5. การออกแบบตัว ละคร (Character Design) ตัว ละครเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะผูช้ มจะตาม
เรื่ องราวของตัวละครไปจนจบ การออกแบบตัวละครทั้งบุคลิก ลักษณะรู ปร่ างหน้าตา การแต่งกาย
อาชี พ นิ สั ย ปู มหลัง รสนิ ย ม ความคับ ข้องใจ ฯลฯ เป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดทิ ศ ทางของเรื่ อง ดัง นั้น
ผูอ้ อกแบบจะต้องสร้างตัวละครให้มีลกั ษณะที่ส่งเสริ มเนื้ อหาเรื่ องราวให้ได้มากที่สุด
6. การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Location and Prop Design) ฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉากเป็ นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในภาพเป็ นโลกของตัวละคร ผูช้ มจะเห็นว่ าตัว
ละครทาอะไรอยู่ในสถานที่ น้ นั สถานที่จึงต้องส่ งเสริ มเนื้ อหาและแนวทางด้านภาพ เช่นเรื่ องราว
เกิดขึ้นในป่ าที่น่ากลัว ฉากป่ าอาจจะต้องดูรก แสงแดดส่ องไม่ถึง มีตน้ ไม้หนามที่คล้ายจะมีพิษ มี
ซอกหลืบของโพรงหินที่มองไม่เห็นข้างใน เป็ นต้น
7. การวาดสตอรี่ บอร์ด (Storyboard) เป็ นการนาบทภาพยนตร์มาแยกเป็ นช็อตแล้ววาดเป็ น
ภาพต้นแบบของช็อตนั้น พร้ อมเขียนอธิบายสิ่ งที่จ ะเกิ ดขึ้ น ตั้งแต่เริ่ มจนจบ ในขั้นตอนนี้ ผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ จะใช้เทคนิ คทางภาพยนตร์ทว่ั ไปมาช่วยในการสื่ อสารด้วยเช่น การเลือกขนาดภาพใกล้
(CU) ปานกลาง (MS) ไกล (LS) การเลือกมุมกล้อง สู ง กลาง ต่ า การออกแบบการเคลื่อนที่ของ
กล้องเพื่อให้มุมมองเปลี่ยนไปไม่น่ิงกับที่ เช่น Pan, Track, Tilt การเล่าเรื่ องด้วยประเภทของมุมมอง
เช่น มุมมองทัว่ ไป (Objective) มุมมองเหมือนกล้องเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่กล้องไม่ได้
แทนสายตาตัวละครใด (Subjective) มุมมองของตัวละคร (POV หรื อ Point of view) เป็ นต้น และที่
พิเศษกว่าภาพยนตร์ ชนิ ดอื่น การออกแบบแอนิเมชันสามารถเพิ่มเติมภาพที่ไม่มีอยู่จริ งได้ดว้ ย เป็ น
การออกแบบความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพ เช่น แม่มดในชุดดาสลายตัวเป็ นอีกานับพัน
ตัวบินมาโจมตีศตั รู หรื อเด็กผูช้ ายโกรธสุดขีดจนมีไฟลุกออกมาจากดวงตา เป็ นต้น
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8. การกาหนดแนวทางการเคลื่อนไหวและการตัดต่อ (Animatics, Previsualization, Story
Reel) การตัดต่ อเป็ นสิ่ งสาคัญในการเล่าเรื่ องอย่างมาก สามารถส่ งเสริ มเนื้ อหาหรื อเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาก็ได้ ใช้เน้นหรื อถ่ายทอดความรู ้สึกและความคิดในแต่ละฉาก การวางช็อตที่แตกต่างการทา
ให้เข้าใจเรื่ องราวได้ต่างกัน หลักการตัดต่อเพื่อให้ผชู ้ มเข้าใจและไม่เกิดความสับสนคือต้องพยายาม
ให้ภาพเกิดความต่อเนื่อง (Continuity) และไม่รู้สึกสะดุด (Seamless) เช่นเราตัดต่อแมวเดินมากัดกิน
ปลาในช็อตแรก ช็อตถัดมาเราเริ่ มต้นที่หน้าแมวกาลังแทะปลาอยู(่ ภาพที่1) หากเราไปเริ่ มช็อตที่สอง
ให้แมวเดินมาใหม่แล้วค่อยกินปลา ผูช้ มจะเกิดความสับสนว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหรื อยัง(ภาพที่ 2)
หรื อหากเราตัดช็อตแมวกินปลาแล้วช็อตต่อมาปลาตัวนั้นว่ายน้ าอย่างมีความสุ ข ผูช้ มก็จะสงสัยว่า
ปลานั้นตายแล้วหรื อไม่ อาจจะเกิดการตีความหมายใหม่เช่นปลาตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์ของปลา
(ภาพที่ 3) เป็ นต้น

ภาพที่1 การตัดต่อที่ต่อเนื่ อง มีเหตุผล

ภาพที่2 การตัดต่อที่ไม่ต่อเนื่อง ดูไม่มีเหตุผล

ภาพที่ 3 การตัดต่อที่ดูไม่มีเหตุผลแต่อาจสร้างความหมาย
ตัวอย่างฉากความฝันในภาพยนตร์ แอนิเมชัน
หากจะให้ เห็ น ภาพชัด เจนขึ้ นเราจะต้อ งศึก ษาตัว อย่า งการถ่ ายทอดภาพความฝั น ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชันในแง่การเล่าเรื่ องราวเหตุการณ์และอารมณ์ วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ว่าใช้วิธี
ใดจึงถ่ายทอดเนื้อหาและความรู ้สึกต่อผูช้ มได้ โดยจาแนกองค์ประกอบในรู ปแบบตาราง
ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง Madagascar (Darnell & McGrath, 2005)
เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับอเล็กซ์สิงโตดาวเด่นของสวนสัตว์เซ็นทรัลพาร์คแห่งนิวยอร์ ค บังเอิญ
ต้องติดอยูบ่ นเกาะกับเพื่อนม้าลาย ฮิปโปและยีราฟ เขาเป็ นสิงโตที่ไม่ดุร้าย ไม่เคยล่าสัตว์และไม่เคย
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คิดจะทาร้ายมาร์ ต้ ีเพื่อนม้าลายที่เป็ นเหยื่อตามธรรมชาติ แต่บนเกาะไม่มีอาหารสาหรับสิ งโตอย่าง
เขา เขาจึงพยายามหักห้ามสัญชาติญาณดิบที่ตอ้ งล่าเพื่อบรรเทาความหิ ว ด้วยการแยกตัวออกจาก
เพื่อนแล้วหลับอยูใ่ นถ้า
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่ องมาดากัสการ์ (2005)
ภาพ
เหตุการณ์
เทคนิคแอนิเมชัน
อารมณ์
อเล็กซ์ฝันถึงสวนสัตว์ที่ -การสร้างภาพชิ้นเนื้อแล้ว -อเล็กซ์
เคยอยูใ่ นตอนที่เขาโชว์ ทาให้เคลื่อนไหวเหมือน
ตื่นเต้นมี
ตัวต่อหน้าคนดูมากมาย มนุษย์
ความสุขและ
คนดูส่งเสียงต้อนรับ
-การออกแบบชิ้นเนื้อไม่ให้ อยากกิน
ด้วยความยินดี เขา
ดูน่ากลัวเพราะสไตล์หลัก อาหาร
มองเห็นคนดูท้งั หลาย เป็ นภาพยนตร์ตลกที่เด็กดู -อาหารดูเชิญ
เป็ นชิ้นเนื้อเสต็กชั้นดี ได้
น่ากินมาก
แบบที่เจ้าหน้าที่เคยเอา
มาเสิรฟให้ทุกวัน
มาร์ ต้ ียนื เรี ยกอเล็กซ์ให้ -ใช้การเปลี่ยนช็อต แบบ
-ความสุขใน
ตื่นอยูห่ น้ากรงที่อเล็กซ์ แม็ทช์คทั (Match cut)คือจัด ความฝัน
ทาไว้ขงั ตัวเอง อเล็กซ์ องค์ประกอบระหว่างสอง เปลี่ยนเป็ น
ได้ยนิ เสี ยงมาร์ต้ ีแทรก ภาพให้คล้ายกัน มีมาร์ต้ ียนื ความจริ งที่
เข้ามาในฝัน เขามองมาร์ ตาแหน่งเดียวกับสเต็ก กรง หดหู่
ตี้หน้ากรงเป็ นสเต็กชิ้น ไม้ตาแหน่งเดียวกับกาแพง
โตอยูท่ ี่สวนสัตว์
สวนสัตว์
ตัวอย่างความฝันนี้ให้แนวคิดในหลายเรื่ องคือการสร้างความฝันที่เติมเต็มความปราถนาซึ่ง
เป็ นความฝันที่เกิดจากอารมณ์ของผูฝ้ ัน ตามแนวทางจิตวิทยา ภาพความฝันนั้นสามารถดูเกินจริ ง
มากๆโดยไม่จาเป็ นต้องคานึงถึงเหตุผลก็ได้ ด้วยเหตุผลว่าในความฝัน อะไรก็เกิดขึ้นได้ เช่น ภาพ
ฝูงสเต็กที่ มายืนยิม้ ให้อเล็กซ์เป็ นร้ อยๆอันนั้นเราไม่จาเป็ นต้องค านึ งว่าเขาจะกินหมดหรื อไม่ แต่
ทั้งนี้ ตอ้ งให้เข้ากับรู ปแบบโดยรวมของทั้งเรื่ องด้วย เนื่องจากเรื่ องนี้ เป็ นแอนิเมชันสาหรับเด็กที่เน้น
ความสนุ ก การนาเนื้อสดเป็ นร้อยๆอันมาวางหากออกแบบไม่ดีอาจเป็ นภาพที่ดูสยดสยองแทน ส่วน
ช่วงต่อมาของฝันเป็ นช่วงที่มีคนปลุกให้ตื่นผูส้ ร้างได้ออกแบบฉาก2สถานที่ให้คล้ายกันทั้งรั้ วและ
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กาแพง ภูเขาและตึกที่มีองค์ประกอบเป็ นรู ปแบบเดียวกัน จากนั้นจึงตั้งให้กล้องอยู่มุมเดียวกันและ
วางตัวละครตาแหน่งเดียวกันเพื่อเชื่อมโยงระหว่างความฝันกับความจริ งซึ่งเป็ นลักษณะความฝันที่
เกิดจากระบบรั บสัมผัสคื อได้ยินเสี ยงเพื่อนเรี ยกแล้ว จิตนาไปแต่งเติมเนื้ อหาในความฝั น ซึ่ งอาจ
ตีความได้ว่าว่าจิตใต้สานึกเขามองว่าม้าลายเป็ นอาหาร แต่จิตสานึกของเขารู ้ว่านี่คือเพื่อน
ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง Kung Fu Panda 2 (Nelson, 2011)
อาโปจอมยุทธแพนด้าสงสัยว่าพ่อแม่ที่แท้จริ งเป็ นใคร เหตุใดจึงทิ้งเขาไว้ในรถเข็นหัวไช
เท้าตามที่ เป็ ดพ่อบุญธรรมเจ้าของร้านบะหมี่บอก เขาคับข้องใจเรื่ องนี้มากจนเก็บเอาไปฝันร้าย
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่ องกังฟูแพนด้า 2
ภาพ
เหตุการณ์
เทคนิคแอนิเมชัน
อาโปเดินตามแพนด้าคู่ -การเร่ งความเร็ วในการ
หนึ่งแต่ยงิ่ ตามเท่าไหร่ ก็ เดินของพ่อแม่ คือเดิน
เหมือนยิง่ ไกลออกไป ในท่าที่เหมือนช้า แต่
พอพ่อแม่แพนด้าหันมา รู ้สึกเหมือนเคลื่อนที่เร็ ว
อาโปเหมือนคุยอยูก่ บั เงา กว่าผูต้ าม
แต่ไม่ได้สมั ผัสตัวจริ ง
พ่อแม่แพนด้าบอกว่าเอา -สร้างภาพทั้งหมดใน
เขาไปแลกหัวไชเท้า
คอมพิวเตอร์
เพราะมันไม่งอแงและสู ้ -แนวทางด้านภาพใน
เก่งกว่า ทันใดนั้นหัวไช้ ฝันแตกต่างจากความ
เท้าที่ขนาดเท่าทารกก็ จริ งที่ภาพเป็ น 3D ใน
กระโดดมาต่อสูก้ บั เขา ฝันเป็ นภาพสไตล์ 2D
ด้วยกระบวนท่าสารพัด ซึ่งดูมีความสมจริ งน้อย
ทาให้เขาโดดซัดจน
กว่า เตือนผูช้ มให้รู้ว่า
หมอบ
เป็ นสิ่งที่ตวั ละครฝัน
เพราะลักษณะภาพไม่
เหมือนกัน

อารมณ์
-รู ้สึกห่าง
เหิน
-ผิดหวัง

-ประหลาด
ใจกับสิ่งที่
เกินจริ ง
มากๆ
-รู ้สึกพ่าย
แพ้
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ความคับข้องใจของอาโปคือเขาคิดว่าตัวเขาเป็ นสาเหตุให้พ่อแม่ท้ิงไป เขารู ้สึกด้อยคุณค่า
อย่างมาก แม้หัว ไชเท้าที่ เป็ นเพี ย งแค่ ผกั นั้น ยังดี กว่า เก่ งกว่าทุ ก เรื่ องไม่เว้นเรื่ องการต่ อสู ้ที่เขา
ภาคภู มิใจด้วย ในความฝั นนั้นอาโปไม่มีโอกาสได้เข้าไปถึงตัวพ่อแม่เพียงแค่ได้คุยกับเงาเท่านั้น
ในทางจิตวิทยาอาจเป็ นการแสดงถึงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในความฝันคือเงาที่แทนสิ่ งที่ ไม่ใช่ของจริ ง
จับต้องไม่ได้ ผูช้ มได้รับรู ้ว่าแม้ในความฝันเขายังไม่ได้ใกล้ชิดพ่อแม่ตวั จริ งทาให้เข้าใจได้ว่าอาโป
รู ้สึกว่าเขาคงไม่ได้เจอพ่อแม่ตามที่ปรารถนา และถึงเจอก็จะได้รับเพียงความผิดหวัง
ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง Paprika (Kon, 2006)
ปาปริ กาเป็ นเรื่ องราวของนักวิจยั เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ทาให้คนเข้าไปในความฝันผูอ้ ื่นได้
ฉากความฝันที่ยกมาเป็ นตอนต้นของเรื่ องที่ตวั ละครเจ้าของความฝันเป็ นตารวจชื่อโคกาวา โดยมีปา
ปริ กาสาวน้อยน่ารักผมแดงเข้าไปมีส่วนร่ วมในความฝันของเขาด้วย ผูเ้ ขียนได้หยิบยกเฉพาะช็อตที่
มีความน่ าสนใจมานามาวิเคราะห์ตามตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ฉากความฝันในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่ องปาปริ กา
ภาพ
เหตุการณ์
เทคนิคแอนิเมชัน
ตัวตลกขนาดเท่าคนจริ ง -การวาดทีละเฟรม
โผล่ออกมาจากรถของ
เล่นขนาดเล็ก
ผูก้ องโคนากาวาบอก
-การตัดต่อที่ตดั ภาพผูก้ อง
สายสืบว่าคนบนเวทีเป็ น ที่อยูต่ รงคนดู ต่อกับช็อ
เพื่อนร่ วมงานไม่ใช่ศตั รู ตที่อยูใ่ นกรงบนเวที คนดู
แต่ชายบนเวทีที่เขาเพิ่ง
และตัวละครรู ้สึกงงว่าไป
บอกว่าเป็ นเพื่อนเสกเขา อยูบ่ นนั้นได้อย่างไร
ให้เข้าไปอยูใ่ นกรงแล้ว -ใช้มุมกล้องแบบ POV
ตัวเขาเองที่ยนื อยูต่ าแหน่ง ถ่ายภาพแทนสายตาตัว
เดิมประกาศให้ทุกคนมา ละครที่ถูกคนหน้าเหมือน
จับเขา ผูก้ องโคกาวาอยู่ ตัวเองวิ่งใส่ แล้วมีอาการ
ในความงุนงงเขามองเห็น งุนงง
คนดูไม่ชดั จนหลายคนวิง่
เข้าใกล้จึงเห็นว่าหน้า

อารมณ์
-รู ้สึกแปลก
ประหลาด
-ผิดคาด
-ตกใจและมึน
งง
-สับสนใน
ตัวตนที่
แท้จริ ง
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เหมือนเขา
ทันใดนั้นพื้นในกรงก็ยบุ
ลงไป

-เทคนิคการวาดทีละเฟรม -ตื่นตกใจกับ
สิ่งที่ไม่น่า
เป็ นไปได้

ตัวละครหนีไปกับหญิง
สาวตามสถานที่ที่เหมือน
ฉากในภาพยนตร์หลายๆ
เรื่ องมาต่อกัน
ระหว่างที่หนีผกู ้ องพูด
ขึ้นมาว่าเขาปล่อยให้
คนร้ายหนีไปได้ หญิงสาว
คนนั้นต้องเตือนว่าเขาเอง
ที่เป็ นคนหนีออกมาได้
(เกิดความสับสนใน
บทบาทของตนเอง)

-ใช้การตัดต่อการกระทา
ของตัวละครที่ดูต่อเนื่อง
แต่เปลี่ยนฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉากและการแต่ง
กาย เช่นเอากระเป๋ ามา
ฟาดหัวคนร้าย ช็อตต่อมา
เป็ นภาพชายคนหนึ่งโดน
กีตาร์ฟาดหัว
-ใช้บทพูดเพื่อแสดงความ
สับสนในบทบาทของ
ตนเอง

-สับสน
-รับรู ้ถึงความ
เปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ ว
-รู ้สึกไม่
สมเหตุสมผล

ผูก้ องจะตามไปจับคนร้าย
พื้นก็ยวบยาบ เขาวิ่งตาม
ไปอย่างยากลาบาก จนใน
ที่สุดก็รู้สึกเหมือนตกจาก
ที่สูง มีภาพสีของห้องที่
นอนหลับอยูใ่ นความจริ ง
แวบเข้ามาเป็ นระยะ เขา
ราพึงด้วยเสียงก้อง
สะท้อนว่า “แล้วที่เหลือ
จะทาอย่างไร” แล้วตื่น
ขึ้นมา

-วาดพืน้ ที่ยวบและ
-ความคับข้อง
นักแสดงที่พยายามปี นไป ใจ
ข้างหน้าให้ได้
-รู ้สึกค้างคาใจ
-ตัดต่อบรรยากาศใน
ความจริ งที่มองไม่ชดั มา
แทรกสั้นๆ
-ใช้บทพูดที่กากวม
ถ่ายทอดความคับข้องใจ
ของตัวละครโดยไม่เฉลย
เนื้อหาอื่น

จากตัวอย่างความฝัน ที่เป็ นลักษณะการรวมเหตุการณ์ที่มีหลายเรื่ องราวปนเปต่อเนื่ องมี
ความสับสนว่าตนเองเป็ นใครกันแน่ ไม่มีเหตุการณ์ใดถูกทาจนสาเร็ จมักเกิดสิ่ งที่ไม่คาดคิดและผิด
ธรรมชาติมาทาให้เรื่ องราวเปลี่ยนไป ทาให้เราเห็นว่าความอึดอัดคับข้องใจของผูก้ องโคกาวานั้น
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เกี่ยวกับเรื่ องการทางานบางอย่างให้เสร็ จสิ้น โดยเนื้ อหาต่อมาในเรื่ องได้เฉลยว่าเขาเคยใฝ่ ฝันจะเป็ น
ผูก้ ากับภาพยนตร์มาก่อน แล้วได้ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ งไว้แต่ไม่จบเพราะเลือกมาเป็ นตารวจ
เขาแทนค่าคนร้ายในฝันที่เขาไม่เคยจับได้ ว่าเป็ นเพื่อนที่โกรธที่ทาภาพยนตร์(เรื่ องมีฉากคนโดนยิง
ตรงทางเดิ น)ไม่จบ แต่ ที่จริ งแล้วคนที่ว่ิงไล่มาตลอดก็คื อตัวเขาเอง น่ าจะหมายถึงส่ วนหนึ่ งของ
จิตใจที่รักในการทาภาพยนตร์ มีการนาลักษณะความฝันที่เป็ นการแทนค่าและบิด เบือนมาใช้สร้าง
เหตุการณ์เพื่อนตารวจที่เคยร่ วมงาน กลายมาเป็ นพิธีกรที่อยูบ่ นเวทีแล้วจับเขาขังกรง เราอาจตีความ
ได้ว่าเขาแทนอาชีพตารวจด้วยใบหน้าเพื่อนคนนั้น และอาชีพนี้ได้ขงั เขาไม่ให้มีโอกาสทาตามความ
ฝัน
สรุป
จากการวิเคราะห์ภาพความฝั นในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ตัว อย่า งพบลัก ษณะความฝั นคื อ
ความไม่ต่อเนื่อง ความไม่สมเหตุสมผล เหตุการณ์ที่ไม่มีที่มาที่ไป ทิศทางของเรื่ องราวเปลี่ยนแปลง
ได้ มีความเกินจริ งทั้งเนื้ อหาและความรู ้สึก พบการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์หรื อเหตุการณ์ยงั ไม่จบ ตรง
ตามแนวคิ ดเกี่ยวกับความฝั น ในเชิ งจิ ต วิทยาดังที่ กล่าวในเนื้ อหาตอนต้น โดยลัก ษณะความฝั น
เหล่านี้ถ่ายทอดได้ดว้ ยการนาเทคนิ คทางภาพยนตร์ แอนิ เมชันเช่นการสร้างภาพที่ไม่มีอยู่ในความ
เป็ นจริ งและการนาองค์ประกอบภาพยนตร์ แอนิ เมชัน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวนั้น ดู
คล้ายภาพความฝันมากที่สุด ผูส้ ร้างภาพยนตร์สามารถนาเหตุการณ์และรายละเอียดในภาพยนตร์ มา
ปรั บเปลี่ย นเป็ นภาพที่ แทนความฝั นหรื อถ่ายทอดภาวะทางจิต ใจของตัว ละครอีก ทั้งยังเพิ่มเติ ม
องค์ประกอบที่ช่วยเน้นให้มีความเกินจริ งเพื่อทาให้ผชู ้ มเข้าใจความรู ้สึกของตัวละครได้ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ
จากตัวอย่างเป็ นการสร้างฉากความฝั นด้วยแอนิ เมชันในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เอง แต่เรา
สามารถนาแอนิ เมชัน ไปถ่ายทอดความฝันในภาพยนตร์ ที่ถ่ายทาจากความเป็ นจริ ง หรื อเพิ่มเติ ม
แอนิเมชันลงไปในภาพเคลื่อนไหวที่เป็ นนักแสดงจริ งได้ดว้ ย เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่าฉากที่
เป็ นความจริ งกับฉากที่เป็ นความฝัน เนื่องจากแอนิเมชันเป็ นภาพความคิด แม้จะมีรูปแบบภาพที่ต่าง
จากฉากอื่นที่เป็ นภาพจริ ง ผูช้ มก็ยงั สามารถเข้าใจได้ว่าฉากความฝันนั้นแสดงถึงสิ่ งที่ไม่ได้เกิดขึ้ น
จริ งและสิ่ งใดก็เกิ ดขึ้ นได้ในความฝัน นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้เทคนิ คเดียวกันเพื่อ เล่าทุกสิ่ งที่
เกี่ ยวกับภาวะทางจิ ต ใจ ความคิ ด แผนการ ภาพจิ น ตนาการ ภาพหลอน ความเพ้อฝั น หรื อใช้
แอนิ เมชันในการตัดต่อแบบอุปมาเพื่อให้ผชู ้ มตีค วามได้ดว้ ยโดยเลือกใช้เทคนิ ค ทางแอนิ เมชัน ที่
ถ่ายทอดสารนั้นได้ดีที่สุด จะทาให้ภาพยนตร์ของเรามีความแปลกใหม่และเป็ นที่จดจาของผูช้ มได้
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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัยนี้ มี ว ัต ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้เฟซบุ๊ค ของวัยรุ่ นไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อสํารวจสภาพความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ น
ไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ 3) เพื่อจัด ลําดับ ความสําคัญ ของความต้องการจํา เป็ นด้า น
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างได้แก่ วัยรุ่ นไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 280 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ อา้ งอิง ได้แก่ Paired – Sample t – test และการวิเคราะห์การจัดลําดับ
ความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้วยวิธีModified Priority Needs Index (PNI modified) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี เห็นว่าความถูกต้องและความเป็ นส่ วนตัวเป็ นจริ ยธรรมใน
การใช้เฟซบุ๊คที่มีความสําคัญเป็ นลําดับที่ 1 เท่ากัน (PNI modified= 0.39) ในขณะที่ตวั อย่างอายุ 21 – 24
ปี เห็ น ว่ าความถูก ต้อง ความเคารพ และความสร้ างสรรค์ เป็ นจริ ยธรรมในการใช้เ ฟซบุ๊ค ที่ มี
ความสําคัญเป็ นลําดับที่ 1 เท่ากัน(PNI modified= 0.40)
คําสํ าคัญ : การประเมินความต้องการจําเป็ น, การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น,
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค
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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 (PNI modified). 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. (PNI modified= 0.40)
KEYWORDS:The Needs Assessment, The Priority of Needs, Ethic on Using Facebook
บทนํา

เฟซบุ๊ ค (Facebook) จัด เป็ นสื่ อสังคมประเภทหนึ่ งที่ ไ ด้รั บความนิ ยมทั่ว โลก โดยเมื่ อ
พิจารณาจากจํานวนผูใ้ ช้เฟซบุ๊ค พบว่า ในปี ค.ศ. 2015 มีผใู้ ช้งานเฟซบุ๊คทัว่ โลก 1,390 ล้านบัญชี
เพิ่มขึ้ น จากปี ค.ศ. 2014 ร้ อยละ 16.81 หรื อเที ยบเท่ าจํานวนประชากร 800 ล้านคน ในขณะที่
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คในประเทศไทยปั จจุ บนั มีจาํ นวน 35 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2014 ถึงร้ อยละ
44.50 (Zocial,Inc. 2015) โดยเฉพาะจํานวนวัยรุ่ นไทยที่ใช้งานเฟซบุ๊ค พบว่า วัยรุ่ นไทยอายุระหว่าง
18 - 24 ปี เป็ นกลุ่มที่มีก ารใช้งานเฟซบุ๊ คมากที่ สุด ถึง 5.9 ล้านบัญชี (Socialbakers, 2556) ดังผล
การศึกษาของบุญอยู่ ขอพรประเสริ ฐ (2557) ซึ่งพบว่า ร้อยละ 70.10 ของกลุ่มวัยรุ่ นที่เป็ นนักศึกษา
ในเขตกรุ งเทพมหานครมี ก ารใช้เฟซบุ๊ค อย่างกว้างขว้าง เนื่ อ งจากเฟซบุ๊ค เป็ นสื่ อที่ ส ามารถมี
ปฏิสัมพัน ธ์ (Interactive) กับผูอ้ ื่น ได้ สามารถแสดงความคิ ด แบ่ งปั น รู ปภาพ ส่ งและรั บข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะของเฟซบุ๊ค ซึ่งเป็ นสื่อที่มีประโยชน์ต่อวัยรุ่ นใน
ฐานะที่เป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทําให้การสื่ อสารง่ายและ
สะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น (ภิ ร มย์ พายุ และมงคล ดี อุ ด ม, 2556) แต่ ในอีก แง่ มุม หนึ่ ง เฟซบุ๊ ค ได้
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ก่อให้เกิดประเด็นปั ญหาทางจริ ยธรรม ได้แก่มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวในที่สาธารณะอย่างไม่ได้
ตั้งใจ การกลัน่ แกล้งกันบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ที่มีลกั ษณะการส่ งผ่านข้อมูลที่เป็ นเรื่ อง
ส่ วนตัวของบุ คคลหนึ่ งไปยังที่ สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากบุค คลดังกล่าว (Pitner, 2008)
ดังเช่ น ในประเทศแคนนาดาที่ พบว่า วัยรุ่ นผูห้ ญิ งอายุ 15 ปี ถูก นําภาพถ่ายขณะเปลือยหน้าอก
เผยแพร่ ผา่ นทางเฟซบุ๊ค จนทําให้ผใู ้ ช้งานเฟซบุ๊คที่เป็ นเพื่อนของเธอส่ งต่อภาพดังกล่าวและโพสต์
ข้อความต่ อว่าเสี ยดสี นิ นทา และเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง กระทั่งส่ งผลกระทบทางจิ ต ใจกับวัยรุ่ น คน
ดังกล่าวจนนํามาสู่การฆ่าตัวตาย (จิตต์สุภา ฉิน, 2557) รวมทั้งยังพบปัญหาในเรื่ องความเป็ นส่วนตัว
(Privacy) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งประเด็นปั ญหาทางจริ ยธรรมที่สามารถพบได้ในการใช้งานเฟซบุ๊ค ดังเช่น
ในกรณี ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ผใู้ ช้งานเฟซบุ๊คถูกเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ต้ งั ใจ การ
เสียชื่อเสี ยงจากข่ าวลือและการนิ นทา การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ การล่วงละเมิดหรื อการคุกคาม
และการถูกขโมยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยแฮกเกอร์ (Hacker) (Debatin et al, 2009) นอกจากนั้นยังพบ
ปั ญหาเกี่ ย วกับการล่วงละเมิ ดทางออนไลน์ ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่ อเฟซบุ๊ค ซึ่ งจะ
ส่งผลกระทบต่อปั ญหาการเรี ยนของผูท้ ี่ถกู ล่วงละเมิดทางเพศ (Dominick, 2013) ดังเช่นกรณี วยั รุ่ น
หญิงไทยถูกคนสวมรอยใช้เฟซบุ๊คของตนเองนําไปโพสต์ขอ้ มูลเพื่อขายบริ การตามกลุ่มในเฟซบุ๊ค
ที่ เป็ นกลุ่ มขายบริ ก ารทางเพศ เป็ นต้น ( วิมลทิ พย์ มุสิก พัน ธ์, 2557) ทําให้เกิ ด การเรี ย กร้ องให้
ตระหนักถึงความสําคัญทางจริ ยธรรมในการใช้สื่อสังคมมากขึ้น (มัลลิกา ผลอนันต์, 2556)
จากสภาพปั ญหาที่ สะท้อนถึงจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คทั้งในแง่ของสถานการณ์ จริ งที่
เกิดขึ้นรวมทั้งผลการวิจยั ดังที่กล่าวข้างต้นจึงนํามาสู่ความสนใจในการศึกษาวิจยั ด้วย “การประเมิน
ความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร”
2

2

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อสํารวจสภาพความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของ
วัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2. ทําให้ทราบถึงความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เป็ นการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการด้านจริ ยธรรมในการใช้สื่อสังคมให้กว้างขว้างขึ้น
4. สามารถนําผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจที่ เกี่ ยวข้องกับ
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในสังคมต่อไป
แนวคิดและทฤษฎี
1.แนวคิด เกี่ย วกับ เฟซบุ๊ ค (Facebook)เป็ นบริ ก ารทางอิน เทอร์ เน็ ต บริ ก ารหนึ่ ง ที่ ผใู้ ช้
สามารถติดต่อสื่อสารและร่ วมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรื อหลาย ๆ กิจกรรมกับผูใ้ ช้เฟซบุ๊คคน
อื่น ๆ ได้ (กติ ก า สายเสนี ย,์ 2551)โดยที่ทุกคนสมัค รเป็ นสมาชิก ได้ฟรี และสมาชิก สามารถร่ ว ม
แบ่งปั นความคิดเห็น ความรู ้สึก ข้อมูล ข่าวสาร รู ปภาพ และวีดิทศั น์ (ฐิติกานต์ นิ ธิอุทยั , 2555)
2.แนวคิดเกีย่ วกับจริยธรรมบนสื่ อสั งคมคือ การกําหนดแนวทางด้านจริ ยธรรมการใช้สื่อ
สังคม (Social Media Code of Conduct) เพื่อลดความเสี่ ยง ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคม และ
เพื่อให้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ ที่ดีในการใช้สื่อสังคม (The Communications Council, 2012)โดย
แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี้ 1) ความเป็ นสาธารณะ กับ ความเป็ นส่วนตัว (public vs private) 2) ความ
โปร่ งใส (be transparent) 3) ความถูกต้อง (be accurate) 4) ความเป็ นมืออาชีพ (be professional) 5)
ความเคารพและยุติธรรม (be fair and respectful) 6) ความฉลาด (be smart) 7) ควรตระหนักถึงการ
รักษาความลับ (be aware of confidentiality) 8) ความระมัดระวัง (be careful) จากการทบทวนหลัก
จริ ยธรรมบนสื่ อสังคมดังที่นาํ เสนอข้างต้น ผูว้ ิจยั สังเคราะห์สรุ ปจริ ยธรรมบนสื่ อสังคมจําแนกตาม
ประเด็ น จริ ยธรรมออกเป็ น 5 ประเด็ น ได้แก่ 1) ความถูก ต้อง 2) ความเป็ นส่ ว นตัว 3) ความ
น่าเชื่อถือ 4) ความเคารพ และ 5) ความสร้างสรรค์
3.แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินความต้องการจําเป็ น คือ กระบวนการที่เป็ นระบบซี่งใช้เพื่อ
กําหนดความแตกต่ างระหว่ างสภาพที่ มุ่งหวัง กับสภาพที่ เป็ นอยู่จ ริ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้น ที่ ค วาม
แตกต่างของผลลัพท์ (outcome gaps) จากนั้นมีการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความแตกต่ างนั้น
และเลือกความต้องการจําเป็ นที่สาํ คัญมาแก้ไขส่วนการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความต้องการ
จําเป็ น เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นแต่ละประเด็น จากนั้นนําความต้องการจําเป็ นมา
จัดเรี ยงลําดับ (sort) ตั้งแต่ ความสําคัญมากไปหาน้อย โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อระบุค วามต้องการ
จําเป็ นที่ มีค วามสําคัญ มากที สุด และมีค วามเร่ งด่ ว นที่ ตอ้ งได้ร บการพัฒ นาก่ อนภายใต้เงื่ อนไข
ทรัพยากรที่มีจาํ กัด(สุวิมล ว่องวาณิ ช, 2558)
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การดําเนินงานวิจยั
ตัวอย่างในงานวิจยั นี้ คือ ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คทั้งชายและหญิง โดยจําแนกตามช่วงวัย คือ วัยรุ่ น
อายุ 18 – 20 ปี และวัย รุ่ นอายุ 20 – 24 ปี ที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นผู้ที่ มี
ประสบการณ์ ในการใช้เฟซบุ๊คอย่างน้อย 1 ปี โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอย่างด้วย G* Power Computer Software ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05,
effect size = 0.20, power (1-β)= 0.95 ได้ขนาดของตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 272 คน (Erdfelder, Faul&
Buchner, 1996) อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ได้ปรับขนาดของตัวอย่างเพิ่มเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้น 280 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค
ตอนที่ 3 สภาพความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค และตอนที่ 4 การจัด ลําดับ
ความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั เป็ นผูน้ าํ แบบสอบถามไปแจกให้กบั ตัวอย่างตอบ และทําการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ว ยตนเอง หลังจากนั้น จึ งนําแบบสอบถามมาทํา การลงรหัส และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ ย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่
และร้อยละ ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค วิเคราะห์ดว้ ยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้ อยละ
ตอนที่ 3 สภาพความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ บรรยาย
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้ งอิง ได้แก่ Paired – Sample t
– test ตอนที่ 4 การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค
โดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI modified) ซึ่งเป็ นวิธีการคํานวณหาค่าดัชนีการจัดลําดับ
ความสําคัญจากการหาค่าผลต่างของนํ้าหนักคะแนนตามสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพปั จจุบนั (D)
แล้วหารด้วยนํ้าหนักคะแนนตามสภาพปัจจุบนั (D)
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี ส่ วนใหญ่
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาสังคมศาสตร์ มากที่สุด และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ ตวั อย่างอายุ 21 – 24 ปี ส่ วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
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รังสิต โดยศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์มากที่สุด และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท
ต่อเดือน
2. ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ค
ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊คเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน โดยใช้เฟซบุ๊คทุ กวันในช่ วงเวลา 20.01 – 00.00 น. มากที่สุด ส่ วนใหญ่ใช้
เฟซบุ๊คน้อยกว่า 30 นาที นอกจากนั้นยังพบว่าส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้เฟซบุ๊ค 5 – 6 ปี
และสถานที่ ที่ใช้เฟซบุ๊ ค มากที่ สุด คื อ ที่ พกั อาศัย ในขณะที่ ต ัว อย่างอายุ 21 – 24 ปี ส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊คเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน โดยใช้เฟซบุ๊คทุกวันในช่วงเวลา 20.01 –
00.00 น. มากที่สุด โดยส่ วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊ค 30 นาที – 1 ชัว่ โมง มีประสบการณ์ ในการใช้เฟซบุ๊ค 5
– 6 ปี มากที่สุด และสถานที่ที่ใช้เฟซบุ๊คส่ วนใหญ่ คือ ที่พกั อาศัย
3. ผลการวิเคราะห์ สภาพความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊คในสภาพปัจจุบัน
ผลการสํารวจสภาพความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพปั จจุบนั
พบว่าตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่าความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของความ
ต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.38) รองลงมา คือ
ความเคารพ ความสร้ างสรรค์ ความเป็ นส่ วนตัว และความถูกต้องซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของความต้องการ
จําเป็ นอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (Mean = 3.34, 3.31, 3.30 และ 3.20 ตามลําดับ)
ในขณะที่ ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค ในสภาพ
ปั จจุ บนั โดยตัวอย่างอายุ 21 – 24 ปี มีความคิด เห็นโดยภาพรวมว่าความน่ าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยของ
ความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 3.35) รองลงมา
คือ ความเคารพ ความสร้ างสรรค์ ความเป็ นส่ ว นตัว และความถูก ต้อง ซึ่ งมีค่ าเฉลี่ยของความ
ต้องการจําเป็ นอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (Mean = 3.25, 3.24, 3.23 และ 3.17 ตามลําดับ)
4. ผลการวิเคราะห์ สภาพความต้องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊คในสภาพที่คาดหวัง
ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค ในสภาพที่ คาดหวัง
พบว่า ตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวังว่าความเป็ นส่ วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดของ
ความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean = 4.56) รองลงมา
คือ ความสร้างสรรค์ และความเคารพ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของความต้องการจําเป็ นอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน (Mean = 4.55 และ 4.51 ตามลําดับ) ส่ วนความถูกต้อง และความน่ าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย
ของความต้องการจําเป็ นเท่ากันซึ่งอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.45)
ส่ วนผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพที่คาดหวัง
โดยตัวอย่างอายุ 21 – 24 ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวังว่าความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของความ
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ต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.63) รองลงมา คือ
ความสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความต้องการจําเป็ นอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน (Mean =
4.54) ความเป็ นส่ วนตัว ความเคารพ และความถูกต้อง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของความต้องการจําเป็ นอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.49, 4.49 และ 4.45 ตามลําดับ)
5. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความต้องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการ
ใช้ เฟซบุ๊ค
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรม
ในการใช้เฟซบุ๊ค ของตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี และอายุ 21 – 24 ปี ในสภาพปั จจุ บนั และสภาพที่
คาดหวัง เมื่อทดสอบด้วย t – test แบบ Paired – Sample พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการจําเป็ นด้าน
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพปั จจุบนั และสภาพที่คาดหวังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผลการวิเคราะห์ จดั ลําดับความสํ าคัญของความต้องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊ค
ผลการวิเคราะห์ จดั ลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้
เฟซบุ๊คโดยตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี โดยภาพรวมเห็น ว่าความถูก ต้องและความเป็ นส่ ว นตัวเป็ น
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คที่ มีความสําคัญเป็ นลําดับที่ 1 เท่ากัน (PNI modified= 0.39) รองลงมา คื อ
ความสร้างสรรค์ ความเคารพ และความน่าเชื่อถือ (PNI modified= 0.38, 0.36 และ 0.32 ตามลําดับ)
ส่วนตัวอย่างอายุ 21 – 24 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถูกต้อง ความเคารพ และความสร้างสรรค์ เป็ น
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คที่ มีความสําคัญเป็ นลําดับที่ 1 เท่ ากัน (PNI modified= 0.40) รองลงมา คื อ
ความเป็ นส่ วนตัวและความน่ าเชื่อถือ (PNI modified= 0.39 และ 0.34 ตามลําดับ)

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

ตารางที่ 1:ค่าดัชนีและจัดลําดับความสํ าคัญของความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ
อายุ 18 – 20 ปี (n = 140)
อายุ 21 – 24 ปี (n = 140)

1.ความถูกต้ อง
3.20
1.1 ข้อความและภาพที่โพสต์บนเฟซบุ๊คควรมี
3.25
ความถูกต้อง
1.2 เมื่ อ บุ ค คลใดโพสต์ข้อ ความและภาพที่
ผิ ด พลาดบนเฟซบุ๊ ค ควรต้ อ งรี บแก้ไ ขให้ 3.23
ถูกต้องในทันที

4.45

1.25

0.39

1

3.17

4.45

1.28

0.40

1

4.42

1.17

0.36

6.5

3.20

4.48

1.28

0.40

6

4.40

1.17

0.36

6.5

3.18

4.44

1.26

0.40

6

ความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้
เฟซบุ๊ค
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ตารางที่ 1 (ต่ อ):ค่ าดัชนีและจัดลําดับความสํ าคัญของความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

1.3 ข้อความและภาพที่ โพสต์บนเฟซบุ๊คควร
เป็ นความจริ งที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์
ได้
1.4 ค ว รมี หลั ก ฐ านที่ น่ าเชื่ อถื อ ในก าร
สนับสนุนข้อความและภาพที่บุคคลนั้นโพสต์
บนเฟซบุ๊ค
1.5 ควรมี การตรวจสอบความถูกต้องแม่ นยํา
ของข้อความและภาพก่อนโพสต์บนเฟซบุ๊ค
1.6 ข้อความและภาพที่โพสต์บนเฟซบุ๊คควรมี
การปรับปรุ งข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
1.7 ควรโพสต์ข้อความและภาพบนเฟซบุ๊คที่
ไม่หลอกลวงหรื อทําให้บุคคลอี่นเข้าใจผิด
1.8 ข้อ ความและภาพที่ บุ ค คลโพสต์ไม่ เ อน
เอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2. ความเป็ นส่ วนตัว
2.1 บุ ค คลควรมี วิ จ ารณญาณที่ ดีเ มื่ อ ทํา การ
โพสต์ขอ้ ความและภาพบนเฟซบุ๊ค
2.2 ควรระมั ด ระวั ง ในการนํ า ข้ อ มู ล ทั้ ง
ข้ อ ความและภาพจากผู้อื่ น มาเผยแพร่ ต่ อ
บนเฟซบุ๊ค
2.3 ควรมีการอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อขอ
อนุญาตก่อนนําข้อมูลทั้งข้อความและภาพมา
ใช้ประโยชน์ในการโพสต์บนเฟซบุ๊ค
2.4 ควรหลีกเลี่ยงการใช้เฟซบุ๊คของผูอ้ ื่ นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
3. ความน่ าเชื่อถือ
3.1 ควรมี การเปิ ดเผยตนเองในขณะที่ โพสต์
ข้อความและภาพบนเฟซบุ๊ค
3.2 ควรบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของข้อความและ
ภาพที่โพสต์บนเฟซบุ๊คอย่างเหมาะสม
3.3 บุคคลสามารถตรวจสอบข้อความและภาพ
ที่โพสต์บนเฟซบุ๊คได้

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้
เฟซบุ๊ค

อายุ 21 – 24 ปี (n = 140)

สภาพปัจจุบัน (D)

อายุ 18 – 20 ปี (n = 140)

3.08

4.41

1.33

0.43

3

3.13

4.47

1.34

0.43

2.5

3.22

4.45

1.23

0.38

5

3.10

4.47

1.37

0.44

1

3.19

4.46

1.27

0.40

4

3.16

4.46

1.30

0.41

4

3.45

4.45

1.00

0.29

8

3.34

4.46

1.12

0.34

8

3.12

4.52

1.40

0.45

2

3.17

4.45

1.28

0.40

6

3.06

4.47

1.41

0.46

1

3.06

4.37

1.31

0.43

2.5

3.28

4.56

1.28

0.39

1

3.23

4.50

1.27

0.39

4

3.22

4.56

1.34

0.42

1

3.27

4.45

1.18

0.36

4

3.27

4.50

1.23

0.38

3

3.15

4.41

1.26

0.40

2

3.23

4.53

1.30

0.40

2

3.14

4.53

1.39

0.44

1

3.39

4.65

1.26

0.37

4

3.35

4.59

1.24

0.37

3

3.38

4.45

1.07

0.32

5

3.35

4.48

1.13

0.34

5

3.45

4.39

0.94

0.27

4

3.32

4.39

1.07

0.32

3

3.35

4.43

1.08

0.32

2

3.32

4.45

1.13

0.34

2

3.40

4.44

1.04

0.31

3

3.45

4.50

1.05

0.30

4
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ตารางที่ 1 (ต่ อ):ค่ าดัชนีและจัดลําดับความสํ าคัญของความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

3.4 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
บ น เฟ ซ บุ๊ ค เ พื่ อ ก า ร ลั ก ข โม ยห รื อ ก า ร
หลอกลวง
4. ความเคารพ
4.1 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
ที่ลามกอนาจารบนเฟซบุ๊ค
4.2 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
บนเฟซบุ๊คที่เป็ นการกล่าวหาบุคคลอื่ นโดยไม่
มีหลักฐาน
4.3 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
บนเฟซบุ๊คที่ เป็ นการหมิ่ นประมาทหรื อข่ ม ขู่
บุคคลอื่น
4.4 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
บนเฟซบุ๊ คที่ เ สี่ ยงต่ อความรุ นแรงหรื อความ
ร้าวฉานของคนในประเทศ
4.5 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
บนเฟซบุ๊ ค ที่ มี ลัก ษณะก้า วร้ า วและคุ ก คาม
บุคคลอื่น
4.6 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
บนเฟซบุ๊ ค ที่ เป็ นการสร้ างหลั ก ฐานเพื่ อ
กล่าวหาบุคคลอื่น
4.7 ข้อความและภาพที่ โ พสต์บนเฟซบุ๊ คไม่
ควรขัด กับ ระเบี ยบกฏเกณฑ์ที่ เป็ นที่ ยอมรั บ
ของสังคม
4.8 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
ที่เป็ นความลับของบุคคลอื่นบนเฟซบุ๊ค
4 . 9 ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ภ า พ
บนเฟซบุ๊คควรคําถึงการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
4 . 1 0 ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ภ า พ
บนเฟซบุ๊คควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้
เฟซบุ๊ค

อายุ 21 – 24 ปี (n = 140)

สภาพปัจจุบัน (D)

อายุ 18 – 20 ปี (n = 140)

3.32

4.52

1.20

0.36

1

3.30

4.56

1.26

0.38

1

3.30

4.51

1.21

0.36

4

3.22

4.49

1.27

0.40

1

3.27

4.52

1.25

0.38

4

3.23

4.50

1.27

0.39

7

3.25

4.52

1.27

0.39

2.5

3.20

4.48

1.28

0.40

5.5

3.32

4.50

1.18

0.36

6

3.29

4.49

1.20

0.36

10

3.29

4.52

1.23

0.37

5

3.10

4.45

1.35

0.44

1.5

3.25

4.55

1.30

0.40

1

3.22

4.45

1.23

0.38

8

3.33

4.51

1.18

0.35

8

3.21

4.48

1.27

0.40

5.5

3.35

4.42

1.07

0.32

11

3.22

4.37

1.15

0.36

10

3.37

4.52

1.15

0.34

10

3.34

4.53

1.19

0.36

10

3.33

4.51

1.18

0.35

8

3.20

4.51

1.31

0.41

4

3.27

4.55

1.28

0.39

2.5

3.20

4.60

1.40

0.44

1.5

318

ตารางที่ 1 (ต่ อ):ค่ าดัชนีและจัดลําดับความสํ าคัญของความต้ องการจําเป็ นด้ านจริยธรรมในการใช้ เฟซบุ๊คจําแนกตามอายุ

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

สภาพปัจจุบัน (D)

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ผลต่ าง (needs)

PNI modified

อันดับความสํ าคัญ

4.11 ควรหลี ก เลี่ ย งการโพสต์ข้อ ความและ
ภาพบนเฟซบุ๊ ค ที่ เ ป็ นการรบกวนบุ ค คลอื่ น
เช่น ภาพอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
5. ความสร้ างสรรค์
5.1 ควรมี ก ารเปิ ดรั บ ฟั ง หรื อเคารพความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่นจากข้อความและภาพที่ตนเอง
โพสต์บนเฟซบุ๊ค
5.2 บุคคลควรใช้วิจารณญาณก่อนการโพสต์
ข้อความและภาพบนเฟซบุ๊ค
5.3 ควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความและภาพ
ที่มุ่งทําร้ายบุคคลอื่นบนเฟซบุ๊ค

สภาพทีค่ าดหวัง (I)

ความต้ องการจําเป็ นด้ านจริ ย ธรรมในการใช้
เฟซบุ๊ค

อายุ 21 – 24 ปี (n = 140)

สภาพปัจจุบัน (D)

อายุ 18 – 20 ปี (n = 140)

3.31

4.48

1.17

0.35

8

3.16

4.49

1.33

0.42

3

3.31
3.35

4.55
4.54

1.24
1.19

0.38
0.36

3
3

3.24
3.23

4.54
4.50

1.31
1.27

0.40
0.39

1
2.5

3.27

4.52

1.25

0.38

2

3.25

4.53

1.28

0.39

2.5

3.31

4.60

1.29

0.39

1

3.23

4.60

1.37

0.42

1

อภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานครเมื่อ
จําแนกตามอายุพบว่าตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี และตัวอย่างอายุ 21 – 24 ปี ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้เฟซบุ๊คเพื่อติดต่อสื่ อสารกับเพื่อน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากว่าวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ให้ความสําคัญกับ
เพื่ อน โดยมัก จะชอบสื่ อ สารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ เรื่ องราวต่ า ง ๆ กับเพื่ อนอยู่เ สมอ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ โสภัณฑ์ นุ ชนาถ (2542) ที่ พบว่าวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีพฒั นาการพฤติกรรมทางสังคม
เด่นชัด
2. จากผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คในสภาพปั จจุบนั
พบว่า ตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี และตัวอย่างอายุ 21 – 24 ปี มีค วามคิดเห็นโดยภาพรวมตรงกันว่า
ความน่ าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.38 และ 3.35 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าปั จจุ บนั ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ในเฟซบุ๊คมีมากมายและมีความหลากหลายของแหล่งที่ มาของข้อมูล ดังนั้นความน่ าเชื่ อถือจึ งเป็ น
จริ ยธรรมที่ มีความสําคัญในการใช้เฟซบุ๊ค และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อในตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดซึ่งมีความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ควรมีการเปิ ดเผยตนเองในขณะที่โพสต์ขอ้ ความและภาพบนเฟซบุ๊ค (Mean = 3.45) ทั้งนี้
อาจจะเป็ นเพราะว่าวัยรุ่ นต้องการทราบว่ากําลังสื่อสารกับบุคคลใด สามารถเชื่อถือบุคคลนั้นได้มาก
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น้อยแค่ไหน และการที่บุคคลนั้นเปิ ดเผยตัวตนในการใช้เฟซบุ๊คย่อมเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความ
จริ งใจว่ าบุ ค คลนั้น มี ต ัว ตนอยู่จ ริ งไม่ใช่ บุค คลที่ มาแอบอ้างหรื อหลอกลวง สอดคล้องกับ The
Communications Council (2012) ที่ระบุว่าการที่บุคคลไม่เปิ ดเผยตัวตนในการใช้สื่อสังคมอาจทําให้
บุคคลนั้นถูกกล่าวหาแง่ลบได้ บุคคลนั้นควรจะเปิ ดกว้างและมีความโปร่ งใสในการใช้สื่อสังคม
3. จากผลการสํา รวจความต้อ งการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค ในสภาพที่
คาดหวัง พบว่า ตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี โดยภาพรวมมีความคาดหวังว่าความเป็ นส่ วนตัวมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.56)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ มีความเป็ นตัวของตัวเองค่ อนข้างสู ง การต้องการความเป็ น
ส่วนตัวบนสื่ อสังคมจึงเป็ นสิ่ งที่วยั รุ่ นให้ความสําคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ชา จันทร์ เอม และสุ รางค์
จันทร์ เอม (2516) ที่กล่าวว่าวัยนี้ ตอ้ งการอิสระในการกระทําเกี่ยวกับตนเอง วัยรุ่ นคิดว่าเขาโตแล้ว
ไม่ตอ้ งการให้ใครปฏิบตั ิต่อเขาแบบเด็ก ๆ และต้องการเป็ นตัวของตัวเองส่ วนตัวอย่างอายุ 21 – 24
ปี โดยภาพรวมมี ความคาดหวังว่าความน่ าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ของความต้องการจําเป็ นด้าน
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean = 4.63) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าวัยรุ่ นเป็ นวัย
ที่อยากรู ้อยากเห็นหลายครั้งวัยรุ่ นมักจะหาข้อมูลต่าง ๆ ในสื่ อสังคม ดังนั้นวัยรุ่ นจึงให้ความสําคัญ
กับความน่ าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อในตัวอย่างอายุ 21 -24 ปี พบว่าข้อ
ที่มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ซึ่ งมี ค วามต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค อยู่ในระดับมาก คื อ
ข้อความและภาพที่โพสต์บนเฟซบุ๊คควรมีความถูกต้อง (Mean = 4.48) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าความ
ถูกต้องแม่นยําของข้อมูลต่าง ๆ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊คนั้นมีความจําเป็ นต่อการเปิ ดรับข่าวสารของวัยรุ่ น
นัน่ แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่ นคาดหวังว่าผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คควรจะให้ความสําคัญกับเรื่ องของความถูกต้อง
ของข้อความและภาพที่โพสต์บนเฟซบุ๊ค ซึ่งสอดคล้องกับ The Communications Council (2012) ที่
ระบุว่าสิ่งที่โพสต์บนสื่ อสังคมควรมีความถูกต้องและแม่นยําเป็ นความจริ งที่สามารถตรวจสอบและ
พิสูจน์ได้
4. จากผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยความต้องการจําเป็ นด้าน
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของตัว อย่างอายุ 18 – 20 ปี และอายุ 21 – 24 ปี ในสภาพปั จจุ บนั และ
สภาพที่คาดหวัง เมื่อทดสอบด้วย t – test แบบ Paired – Sample พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการจําเป็ น
ด้านจริ ยธรรมในการใช้เ ฟซบุ๊ ค ในสภาพปั จ จุ บัน และสภาพที่ ค าดหวังมีค วามแตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่ นทุกช่วงวัยมีความต้องการจําเป็ นด้าน
จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คทั้งในสภาพปัจจุบนั และสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน
5. จากผลการวิเคราะห์จดั ลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการ
ใช้เฟซบุ๊ค โดยตัวอย่างอายุ 18 – 20 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถูกต้องและความเป็ นส่ วนตัวเป็ น
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จริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คที่มีความสําคัญเป็ นลําดับที่ 1 เท่ากัน (PNI modified= 0.39) ทั้งนี้อาจเนื่อง มา
จากว่าเฟซบุ๊คเป็ นสื่ อสังคมที่ มีความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร สามารถเชื่อมต่อถึงบุคคลต่าง ๆ
ทัว่ โลกได้ ดังนั้นการที่วยั รุ่ นให้ความสําคัญกับความถูกต้องอาจะเนื่องมาจากว่าหากผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ค
ทุกคนมีก ารตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์ให้ถูกต้องทุ กครั้ งจะสามารถทําให้เกิ ดการรั บสารที่ ถูกต้อง
แม่น ยํามากยิ่งขึ้ น สําหรั บ ความเป็ นส่ ว นตัว นั้น อาจเนื่ องมาจากว่าวัยรุ่ น เห็ น ว่าการใช้เฟซบุ๊ ค
เปรี ยบเสมือนพื้นที่ ส่ว นบุ คคลของตนและเปรี ย บเสมื อนพื้น ที่ ในการแสดงความคิ ดเห็ น ดังนั้น
บางครั้งวัยรุ่ นก็ไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นมาละเมิดความเป็ นส่วนบุคคลของกันและกันส่วนตัวอย่างอายุ 21
– 24 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าความถูกต้อง ความเคารพ และความสร้างสรรค์ เป็ นจริ ยธรรมในการใช้
เฟซบุ๊คที่มีความสําคัญเป็ นลําดับที่ 1 เท่ากัน (PNI modified= 0.40) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากว่าปั จจุบนั การ
สื่ อสารบนสื่ อสั งคมมี ก ารแบ่ งบัน ข้อมูล เรื่ อ งราวต่ างๆ และความคิ ด เห็ น ที่ หลากหลาย การ
แสดงออกทางการสื่ อสารบนสื่ อสังคมเฟซบุ๊คจึงจําเป็ นที่จะต้องอาศัยความถูกต้อง ความเคารพ และ
ความสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ Skoler (2009) ที่กล่าวว่าสื่อสังคมเป็ นการแบ่งบัน การรับฟังและ
ตอบโต้กบั ผูอ้ ื่นซึ่งการแบ่งปั นข้อมูลนี้ทาํ ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และการรับฟัง
ความเห็นของผูอ้ ื่นอย่างเคารพและสร้างสรรค์
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการ
ใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน
ว่าข้อที่มีความสําคัญมากที่ สุดคื อ ความถูกต้องในการใช้เฟซบุ๊ค ดังนั้นผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการโพสต์บนเฟซบุ๊คให้มีความถูกต้องแม่นยําและสามารถพิสูนจ์ได้
2. จากผลการศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการ
ใช้เฟซบุ๊ ค ของวัย รุ่ นไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครนั้ น กลุ่ มตัว อย่า งทุ ก ช่ ว งวัยมี ค วามคิ ด เห็ น ที่
เหมือนกัน ว่ าข้อที่ มีค วามสําคัญ น้อยที่ สุด คื อ ความน่ าเชื่ อถือในการใช้เฟซบุ๊ค ดังนั้น ผูใ้ ช้งาน
เฟซบุ๊คควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการโพสต์ขอ้ ความและภาพบนเฟซบุ๊คโดยมีการให้เครดิ ต
หรื อมีการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเสมอ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึก ษาความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค ของวัยรุ่ น ครั้ งนี้ เป็ น
การศึกษาผ่านสื่ อสังคมแบบเดียวที่เรี ยกว่าเฟซบุ๊คเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงจริ ยธรรมในการ
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ใช้สื่อสังคมประเภทอื่น เช่น Instagram Twister เป็ นต้น เพื่อให้ผใู้ ช้งานสื่ อสังคมประเภทอื่นได้
ตระหนักถึงความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้านจริ ยธรรมด้วย
2. ตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้งานที่เป็ นวัยรุ่ น ดังนั้นควรมีการศึกษากับ
ตัวอย่างในกลุ่มอื่น ๆ เช่ น วัยทํางาน วัยสู งอายุ เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบันสื่ อสังคมเป็ นสื่ อที่
เข้าถึ งผูใ้ ช้งานได้ในทุ กวัยและเพื่ อให้เห็น ถึงความเหมือนหรื อความแตกต่ างของความต้องการ
จําเป็ นด้านจริ ยธรรมในการใช้เฟซบุ๊ค
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงคุณภาพเรื่ องนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลวิธีการสื่ อสารสิ นค้าประเภท
เครื่ องสําอางผ่านเน็ตไอดอลทางสื่ อสังคมออนไลน์ 2) อิทธิพลของกลวิธีการสื่อสารผ่านเน็ตไอดอล
ทางสื่ อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางในมุมมองของวัยรุ่ นหญิงไทย โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้ อหาภาพ ข้อความ ในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของเน็ตไอดอลที่มีการนําเสนอสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสําอาง จํานวน 10 คน 10 ภาพ ร่ วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กับ
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นหญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จํานวน 12 คน ผลการศึกษา พบว่า เน็ตไอดอล
ได้ใช้กลวิธีการนําเสนอสิ นค้าเครื่ องสําอางด้านภาพ 3 แบบ คื อ 1) ถือตัวสิ นค้านั้นขึ้ นมาโชว์หรื อ
วางสิ นค้าไว้ใกล้ๆตัว 2) ทําท่าทางว่าใช้สินค้าอยู่ 3) ใช้จริ งทําให้เห็นว่าใช้แล้วเป็ นอย่างไร ภาพจะมี
ลักษณะดึงดูดใจมีการจัดวางตําแหน่งภาพที่สมดุลกัน และมีกลวิธีการนําเสนอด้านข้อความทั้งหมด
4 แบบ คื อ 1) นําเสนอผ่านตัว เองเป็ นจุ ดขาย 2) ให้ความรู้ แนะนํา เกี่ยวกับตัว สิ น ค้า 3) ใช้เป็ น
ช่องทางในการสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ ช้งาน และใช้เป็ นช่องทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด
4) ใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ เป็ นกันเอง และเข้าใจง่าย ข้อความจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวและไม่ระบุ
เจาะจงว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่ ง กลุ่มตัวอย่างจะเปิ ดรั บสื่ อผ่านทาง อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ยูทูป โซเชียล
แคม และทวิตเตอร์ ส่วนมากคิดว่ามีความน่ าสนใจ มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแต่ ยงั ไม่
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มัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าเพราะเน็ตไอดอลบางคนไม่ได้ใช้งานจริ งให้เห็ น สิ นค้าดูโฆษณาเกิน
จริ ง ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดความดึงดูดใจส่วนใหญ่คือราคา ข้อความ ตามด้วยตัวของเน็ตไอดอล ถัดมา
คือตัวสิ นค้า และโปรโมชัน่ เลือกซื้อสินค้าจากเน็ตไอดอลที่สวย ผิวพรรณดี เน็ตไอดอลมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องสําอางน้อย เพราะไม่แน่ใจว่าเน็ตไอดอลมีการใช้สินค้าจริ งหรื อไม่ ผู้
ที่เคยซื้อสิ นค้า พึงพอใจในสรรพคุณของสินค้า ซื้อเพราะเห็นถึงการใช้งานของสินค้าจริ ง ผูท้ ี่ไม่เคย
ซื้อสินค้า สนใจสินค้าแต่ยงั ไม่ตดั สินใจซื้อ เพราะยังไม่มน่ั ใจคุณภาพของสินค้า
คําสําคัญ: กลวิธีการสื่อสารของเน็ตไอดอล, สื่ อสังคมออนไลน์, การตัดสิ นใจซื้อ, วัยรุ่ นหญิง,
เครื่ องสําอาง
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

ในยุค ปั จ จุ บัน นั้น ได้มีรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดเกิ ด ขึ้ น มากมาย ซึ่ งจะนําไปสู่ ก าร
บริ โภค การเลือกใช้สินค้า และการเผยแพร่ สรรพคุณผ่านทางสื่อต่างๆ สื่อที่เผยแพร่ ได้ดีและรวดเร็ ว
นั้นคือ สื่อสังคมออนไลน์ (Sinan & Walker, 2011) ทําให้ธุรกิจจํานวนมากหันมาใช้เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ในการทําการตลาดในหลายรู ปแบบ หนึ่ งในรู ปแบบการทําการตลาดออนไลน์ที่ได้รั บ
ความนิ ยมคื อ “การทําการตลาดออนไลน์เชิงอิทธิ พล” (Influencer Marketing) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
การตลาดที่มุ่งให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผูซ้ ้ือโดยมีบุคคลที่มีอิทธิพลเป็ นศูนย์กลาง ไม่
ว่าจะเป็ นบล็อคเกอร์ นักแสดง หรื อ เน็ตไอดอล (Duncan, 2008)
เน็ตไอดอล นั้นใช้เรี ยกผูท้ ี่มีชื่อเสียงโด่งดังทางสื่ อสังคมออนไลน์ มีจาํ นวนผูต้ ิดตาม ยอด
ไลค์ การเข้าชมสูงมาก มีการแชร์ และพูดถึงกันอย่างต่อเนื่ องภายในระยะเวลาอันสั้น ปั จจุ บนั การ
ใช้เน็ตไอดอลในการนําเสนอสิ นค้าและสร้างตราสิ นค้ากําลังได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
จนถึงกับมีธุรกิจรับเพิ่มยอดกดไลค์และเพิ่มผูต้ ิดตามขึ้น (Creative Thailand, 2558) เครื่ องสําอางถือ
เป็ นสินค้าที่มกั จะนิ ยมใช้เน็ตไอดอลเป็ นผูน้ าํ เสนอ เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่
ต้องการมีค วามสวยตามแบบไอดอลตนเอง การนําเสนอผลิตภัณ ฑ์ผ่านเน็ ต ไอดอล จึงนับว่ามี
อิทธิพลต่อการซื้ อเครื่ องสําอางของเพศหญิ งอย่างมาก ธุ รกิ จเครื่ องสําอางนั้นมีการแข่ งขันกันสู ง
และตลาดเครื่ องสําอางเป็ นอันดับหนึ่ งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เฉลี่ย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม
2.1 แสนล้านบาท (ตลาดความงาม ที่ไม่เคยหยุดสวย, 2557)
จากการที่ธุรกิจเครื่ องสําอางมีการแข่งขันสูงและมีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการทํา
การตลาดออนไลน์เป็ นจํานวนมาก ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของการสื่อสารโดยใช้บุคคลที่มี
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ชื่อเสี ยงมานําเสนอสิ นค้าเครื่ องสําอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้ นั ยังมีอยูน่ อ้ ย และทําการศึกษาวิจยั
เป็ นเชิงปริ มาณ ซึ่งมีขอ้ เสี ยในเรื่ องของข้อมูลที่ไม่สามารถลงลึกได้มากนัก อย่างไรก็ตามยังไม่มี
งานวิจยั ชิ้นไหนที่ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของเน็ตไอดอล และศึกษาในรู ปแบบเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่ อง “กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่ องสําอางผ่านเน็ต
ไอดอลทางสื่ อสังคมออนไลน์กบั การตัดสินใจซื้อของวัยรุ่ นหญิงไทย”
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษากลวิธีการสื่ อสารสินค้าประเภทเครื่ องสําอางผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคม
ออนไลน์
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลวิธีการสื่อสารผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กบั การ
ตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอางในมุมมองของวัยรุ่ นหญิงไทย
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
ข้อมูลหรื อผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปสู่แนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการค้าเครื่ องสําอาง
หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถนํากลวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบนี้ไป
ประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ได้ และผูท้ าํ ธุรกิจสามารถนํามุมมอง
ของวัยรุ่ นหญิงไทยในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางผ่านกลวิธีการสื่อสารของเน็ตไอดอลมาปรับใช้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อธุรกิจของตนเอง เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างผลกําไรให้มากยิง่ ขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย่ วกับอิทธิพลของสื่อบุคคล ปัจจุบนั นิยมใช้สื่อบุคคลมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ให้กบั
แบรนด์สินค้า ผูน้ าํ เสนอจะมีบทบาทหน้าที่ คือ เป็ นผูป้ ระกาศ ชักจูง เชิญชวนผูบ้ ริ โภคให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อ แนะนํา รับรองถึงคุณประโยชน์ของสินค้า บุคคลถือเป็ นสัญลักษณ์ของสินค้า
นั้นๆ ผูบ้ ริ โภคจะสามารถจดจําตราสินค้าได้โดยผ่านการจดจําในเรื่ องของตัวผูน้ าํ เสนอ (ภัสสร
พิพฒั นนันท์, 2553) ซึ่งการใช้สื่อบุคคลมีชื่อเสียงมาโฆษณาก็จะมีได้ท้ งั ข้อดีและข้อเสียเหมือนกับ
การโฆษณาแบบอื่นๆ (ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) สื่ อบุคคลเปรี ยบได้เสมือนกับแบรนด์ การ
สร้างแบรนด์บุคคลไม่ต่างจากการสร้างแบรนด์ให้กบั องค์กรที่ตอ้ งนิยามถึงตัวสินค้า มีการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่ อง หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายกับแบรนด์ (สร้างแบรนด์ให้ตวั คุณ, 2551)
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2. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อและการตัดสินใจซื้อ
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของแต่ ละคนจะมีความแตกต่ างกันออกไป อันเนื่ องมาจากการ
เลือกรับสารที่ตนเองมีความสนใจ ซึ่ งกระบวนการเลือกเปิ ดรั บสื่ อนั้นประกอบด้วยพฤติ กรรม 4
ขั้น ตอน คื อ การเปิ ดรั บสื่ อ การเลือกสนใจ การเลือกตีค วามหมาย การเลือกจดจํา (ศาวดี วิสาร
ทวิศิษฎ์, 2556) ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูร้ ั บสารแต่ ละคนแตกต่ างกันก็ จะส่ งผลให้
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อนั้นแตกต่างกันไป (ฉันทวิทย์ พงษ์สิริ, 2557) การเปิ ดรับสื่ อนั้นจะส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ โดยขึ้นอยูท่ ี่ประสบการณ์ ความรู้สึกนึ กคิด ความต้องการด้านต่างๆที่มาจากตัว
บุคคล โดยลักษณะการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ จะมีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ ตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือกที่มีอยู่ การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้ อ (Kotlor, 1994 อ้างถึงใน
เกวลิน ช่วยบํารุ ง, 2554)
การดําเนินการวิจยั
เป็ นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ทําการสังเกต วิเคราะห์เนื้อหาภาพข้อความ ในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของเน็ตไอดอลที่
มีการนําเสนอสิ นค้าประเภทเครื่ องสําอาง จํานวน 10 คน 10 ภาพ โดยคัดเลือกจากการค้นหารายชื่อ
ของเน็ ต ไอดอลที่ มีชื่อเสี ยงในช่ วงเวลานั้น ในเว็บไซต์กูเกิ ล แล้วจึ งทําการค้น หาชื่อเฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรมของเน็ตไอดอล เพื่อเข้าไปคัดเลือกเฉพาะผูท้ ี่มียอดไลค์ในรู ปภาพ จํานวน 1,000 ไลค์
ขึ้นไป และมีผตู ้ ิดตาม จํานวน 100,000 คน ขึ้นไป ซึ่งเน็ตไอดอลมักจะใช้เรี ยกบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดังผ่านทางอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ มีจ าํ นวนผูต้ ิ ด ตาม (Followers) และยอดไลค์ (Like) สู งมากผิด ปกติ
(Creative Thailand, 2558) ปั จจุ บันหากดูว่าคนไหนดัง ดูได้จากผูต้ ิด ตาม (Followers) ยิ่งเยอะ
10,000 100,000 200,000 ยิง่ มีชื่อเสี ยง อย่างไรก็ตามเน็ตไอดอลบางคนที่ ผตู้ ิดตาม (Followers) เป็ น
แสน แต่มีจาํ นวนยอดไลค์ (Like) ในรู ปภาพแค่ 100 กว่าไลค์ จึงดูไม่น่าเชื่อถือเหมือนเป็ นการซื้ อ
ยอดผูต้ ิดตาม (Followers) (พี่กวาง @h_shhshh, 2557) จากการค้นพบข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงนํามาใช้
เป็ นเกณฑ์กาํ หนดจํานวนยอดไลค์ (Like) และจํานวนผูต้ ิดตาม (Followers) ในการคัดเลือก เมื่อ
พบว่าบุคคลนั้นมีท้ งั ยอดไลค์ในรู ปภาพที่นาํ เสนอสินค้าเครื่ องสําอางและผูต้ ิดตามตรงตามจํานวนที่
กําหนดไว้ จึงจะทําการเลือกบุคคลนั้นมาศึกษา เพราะถือเป็ นบุคคลที่มีผตู้ ิดตามเป็ นจํานวนมาก เป็ น
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ที่รู้จกั ของใครหลายคน ดังนั้นหากมีการเผยแพร่ อะไรออกไปย่อมหมายถึงจะมีผพู้ บเห็นเป็ นจํานวน
มาก ซึ่งจะเลือกสุ่ มภาพ ข้อความ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ปี พ.ศ.2558 เพื่อมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนํามาตั้งคําถามสัมภาษณ์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2
ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กับวัยรุ่ นหญิงไทยที่มี
อายุระหว่าง 15-25 ปี จํานวน 12 คน แบ่ งออกเป็ น นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 คน
นักศึกษา จํานวน 4 คน และคนทํางาน จํานวน 4 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ ง ข้อ มู ล ที่ ดี ม าจากผูใ้ ห้ข ้อ มูล ที่ ดี ในการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) จะใช้เวลาค่อนข้างนาน และได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ง ส่ วนมากจะใช้ประมาณ 7-12 คน ไม่เกิน
20 คน (ชมพูนุช โสภาจารี ย,์ 2559) จากการค้นพบข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงนํามาใช้เป็ นเกณฑ์กาํ หนดใน
การคัดเลือกจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง เพราะถือเป็ นจํานวนที่ มีความเหมาะสมในการให้ขอ้ มูล และ
เนื่องจากต้องการศึกษาถึงช่วงอายุของวัยรุ่ นที่กาํ ลังรักสวยรักงาม สามารถตัดสินใจซื้อเครื่ องสําอาง
ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูท้ ี่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม มีประสบการณ์ ในการเปิ ดรับ
เนื้ อหาการนําเสนอสิ น ค้าประเภทเครื่ องสําอางผ่านการสื่ อสารของเน็ ต ไอดอล โดยจะทําการ
สัมภาษณ์รายบุคคลและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 1) ทักไปสอบถามผูท้ ี่
เข้าไปคอมเม้นต์ใต้รูปภาพเน็ตไอดอลที่นาํ เสนอสิ นค้าเครื่ องสําอาง และโพสต์ถามในเฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรมของตัวเอง เพื่อขอสัมภาษณ์ทางแชท (Chat) ในเฟซบุ๊กหรื อในไลน์ของผูว้ ิจยั จํานวน
6 คน เพราะสื่ อออนไลน์สามารถทําให้หากลุ่มวัยรุ่ นหญิงที่อยู่ต่างจังหวัดมาให้ขอ้ มูลแก่ผวู้ ิจยั ได้ 2)
จากบริ เวณสยามสแควร์ และหาสถานที่ สัมภาษณ์ ในบริ เวณดังกล่าว จํานวน 6 คน พร้ อมกับจด
บันทึกระหว่างการให้สมั ภาษณ์ ทําการรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่ งจะทํา
การเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558
สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่องสําอางผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์
มีข้อมูลดังนี้
1. ด้านภาพ เน็ตไอดอลมีกลวิธีในการนําเสนอสินค้าด้านภาพทั้งหมด 3 แบบ คื อ 1) ถือตัว
สินค้านั้นขึ้นมาโชว์ หรื อ วางสิ นค้าไว้ใกล้ๆตัวเน็ตไอดอล จะใช้วิธีการถ่ายรู ปคู่กบั ตัวสิ นค้า เพียง
แค่ถือสิ นค้า หรื อ วางตัวสิ นค้าไว้ให้ใกล้กบั ตัวผูน้ าํ เสนอสิ นค้าแค่น้ นั 2) ทําท่าทางว่าใช้สินค้าอยู่
เน็ตไอดอลจะใช้วิธีการถ่ายรู ปคู่กบั ตัวสิ นค้า โดยทําท่าทางถือสิ นค้าขึ้ นมาเหมือนกําลังจะใช้งาน
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สินค้านั้นอยูจ่ ริ งๆ และยังสามารถวางสิ นค้าตัวอื่นของแบรนด์น้ นั อยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยง 3) ใช้จริ ง
ทําให้เห็นว่าใช้แล้วเป็ นอย่างไร เน็ตไอดอลจะทําการถ่ายรู ปให้เห็นถึงการใช้งานสินค้าจริ งๆ
เน็ ต ไอดอลมี ก ารนําเสนอผ่านทางอิน สตาแกรมมากกว่าเฟซบุ๊ก โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
เครื่ องสําอางประเภทครี มทาผิวขาว รองลงมาคือลิปสติก นอกจากนั้นก็จะมี โฟมล้างหน้า (Foam)
อายแชร์ โดว์ (Eye shadow) เบส (Base) แป้ ง (Powder) เคลนซิ่ง (Cleansing) และมาร์ คหน้า (Mask)
ภาพพรี เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่ มีการเลือกผูน้ าํ เสนอสิ นค้าที่มีความสอดคล้องกับบุคลิกของตัวสิ นค้า
หน้าตาดี ผิวขาวผ่องใส ผมยาว มีเสน่ห์ (Sex appeal) ดึ งดูดใจให้เพศตรงข้ามและเพศเดี ยวกันมอง
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของผิวพรรณ รอยยิ้ม แววตา และความงามบนใบหน้า การจัดองค์ประกอบภาพ
ส่วนใหญ่ จะพบว่า ภาพของตัวสิ นค้านั้นจะดูดี มีการจัดวางตําแหน่งภาพที่สมดุลกัน ทําให้ภาพนั้น
ดูง่าย สะอาดตา
2. ด้านข้อความ เน็ตไอดอลแต่ละคนจะมีวิธีการนําเสนอสิ นค้าในด้านข้อความที่แตกต่าง
กันออกไป ไม่ มีรูปแบบที่ ตายตัว และไม่ระบุเจาะจงว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่ ง ซึ่งรู ปแบบกลวิธีในการ
นําเสนอสิ นค้าด้านข้อความส่ วนใหญ่ จะพบว่ามีดว้ ยกันทั้งหมด 4 แบบคื อ 1) เน็ตไอดอลมักจะ
นําเสนอผ่านตัวเองเป็ นจุดขายหรื อยึดตัวเองเป็ นหลัก 2) เน็ตไอดอลจะมีการให้ความรู้ แนะนํา บอก
กล่า วเกี่ ย วกับตัว สิ น ค้า ไม่ ว่ าจะเป็ นในเรื่ อ งของคุ ณ สมบัติ คุ ณ ประโยชน์ วัต ถุ ดิ บ ส่ ว นผสม
สรรพคุ ณต่ างๆของสิ น ค้า ราคา และช่ องทางการจัด จําหน่ ายของร้ านค้า 3) เน็ต ไอดอลใช้เป็ น
ช่องทางในการสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ ช้งาน และใช้เป็ นช่องทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ขึ้น 4) เน็ตไอดอลใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ เป็ นกันเอง และเข้าใจง่าย ในการนําเสนอสิ นค้า ซึ่ งบาง
คนก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ
ส่ วนที่ 2 อิทธิพลของกลวิธีการสื่อสารผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์ กบั การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางในมุมมองของวัยรุ่ นหญิงไทยมีข้อมูลดังนี้
1. พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของวัยรุ่ นหญิงไทยพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะมีการเปิ ดรับสื่ อผ่านทาง
อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ยูทูป โซเชียลแคม และทวิตเตอร์ ซึ่ งผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่พบเห็นอยู่เป็ น
ประจําผ่านการนําเสนอของเน็ตไอดอลในสื่ อออนไลน์น้ นั ได้แก่ ครี มทาหน้า ครี มทาตัว ลิปสติก
สบู่ มาร์ ค แป้ ง อายแชร์ โดว์ รองพื้น อายไลน์เนอร์ ตามลําดับ หลังจากที่ดูเน็ตไอดอลนําเสนอสิ นค้า
ผ่านทางสื่ อต่างๆ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เห็นว่า มีความน่ าสนใจและมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าแต่ยงั ไม่มนั่ ใจในคุณภาพของสินค้า เพราะเน็ตไอดอลบางคนไม่ได้ใช้งานจริ งให้เห็น สิ นค้าดู
โฆษณาเกินจริ ง ลังเลในการซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามมีบางคนที่เห็นว่า เน็ตไอดอลนั้น
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ดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะนําเสนอสิ นค้าประเภทเดียวกันหลายแบรนด์ และมีขอ้ ความนําเสนอที่ดูไม่ใช่
คําพูดของตัวเอง
2. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความดึงดูดใจจากการเปิ ดรับสื่ อ
2.1 จํานวนยอดไลค์และผูต้ ิดตาม ทั้งส่งผลและไม่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์
สินค้า โดยส่ งผล เพราะทําให้รู้ว่าสิ นค้านั้นดี มีคุณค่า มีคนสนใจสินค้ามาก และไม่ส่งผล เพราะ
ความน่าเชื่อถือของแบรนด์อยูท่ ี่คุณภาพของสิ นค้า คนที่ติดตามเน็ตไอดอลคือชื่นชอบบุคคล ไม่
เกี่ยวกับสิ นค้าที่นาํ มาโฆษณา ยอดไลค์สามารถซื้อได้
2.2 ด้านภาพ
2.2.1 ตัวเน็ตไอดอล การโพสท่าทางการใช้งานสิ นค้าเครื่ องสําอางของเน็ตไอดอล ไม่มี
ส่วนชักจูงใจให้อยากซื้อสิ นค้า เพราะภาพนิ่งใครๆก็ถ่ายได้ เน็ตไอดอลโพสท่าเดิม มุมเดิม เห็นแค่
หน้ากับตัวสิ นค้า เป็ นการจัดฉากทําท่าทางเหมือนใช้จริ งเพื่อการโฆษณาและเป็ นแค่การโฆษณา
ชวนเชื่อเท่านั้น หากเป็ นคลิปวีดีโอจะน่าสนใจกว่า การนําเสนอสินค้าผ่านเน็ตไอดอลมีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ น ใจเลือกซื้ อเครื่ องสําอางน้อย เพราะไม่แน่ ใจว่าเน็ต ไอดอลมีก ารใช้สินค้าจริ งหรื อไม่
สินค้าไม่เหมาะกับตัวผูบ้ ริ โภค ดูวิธีการแต่งหน้ามากกว่าสินค้าที่นาํ เสนอ
2.2.2 สิ น ค้าเครื่ องสําอาง ภาพของสิ นค้าเครื่ องสําอางที่ มีก ารสื่ อสารผ่านเน็ ต ไอดอลที่
น่าสนใจ คือ สิ นค้าที่มีภาพรี วิวก่อนและหลังการใช้งาน ภาพที่เห็นตัวสิ นค้า รู ปทรงสิ นค้า โลโก้ที่
ชัด เจน พร้ อมกับสัญ ลัก ษณ์ ที่แสดงถึ งความปลอดภัย และภาพเน็ ต ไอดอลที่ มีบุค ลิ ก ตรงตาม
สรรพคุณของสิ นค้า ตามลําดับ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่คิดว่าสิ่ งที่สามารถทําให้เกิดการรับรู้และ
ความสนใจในตัวสิ นค้าเครื่ องสําอางนั้นเกิดได้จากภาพ ข้อความ รู ปร่ างแพ็คเกจของสิ นค้า เพราะ
องค์ประกอบทุกอย่างสําคัญต่อการเลือกซื้อสิ นค้า เครื่ องสําอางที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่ วนมากตัดสิ นใจซื้อได้
โดยไม่ลงั เล คือ ลิปสติก ครี มทาผิวกาย และแป้ งพับ ตามลําดับ เพราะราคาไม่แพง ไม่เสี่ ยงต่อการ
แพ้ เห็นถึงประสิ ทธิภาพการใช้งานได้ทนั ทีกล้าลองเพื่อหาสิ่งที่เข้ากับตัวเอง
2.3 ด้านข้อความ ข้อความโฆษณาในสื่ อออนไลน์ที่มีการนําเสนอผ่านเน็ตไอดอลนั้น มี
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสําอาง เพราะทําให้รู้จ ักสิ นค้ามากขึ้ น สามารถเลือกซื้ อ
สินค้าได้ตรงตามความต้องการ รู ้จกั รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า และข้อความนั้นสามารถโน้มน้าว
ใจได้ ถ้าเน็ ต ไอดอลมี ก ารเขี ย นข้อความด้ว ยคําพูด ของตนเอง ซึ่ งผูใ้ ห้ข ้อ มูลส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า
ข้อความที่น่าสนใจควรจะอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องของประโยชน์
วิธีการใช้ ข้อพึ งระวัง มีขอ้ ความยืนยันว่าได้ใช้เองจริ ง ระบุราคา สถานที่จาํ หน่ ายที่มีโ ปรโมชั่น
หรื อมีกิจกรรมร่ วมการจัดจําหน่ ายให้ชดั เจน บอกถึงข้อดีขอ้ เสียของสินค้า ไม่กล่าวอ้างเกินจริ ง ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย การใช้ขอ้ ความภาษาอังกฤษในการนําเสนอสินค้า ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดู
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มีความอินเตอร์ หรู หรา มีมลู ค่า มีความน่ าสนใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถส่ งผลให้ชาวต่ างชาติ ซ้ื อ
สินค้าตามที่เน็ตไอดอลนําเสนอไว้ได้ แต่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายจะดีที่สุด
ควรจะมีการระบุราคาของสิ นค้าลงไปในข้อความโฆษณาเสมอ เพราะสามารถช่วยให้ผทู้ ี่สนใจเข้า
ไปเลือกซื้ อสิ นค้าจากทางร้ านได้มากกว่าร้ านที่ไม่ระบุ ราคา เนื่ องจากทําให้รู้ ว่ามีเงินพอที่จะซื้ อ
สินค้านั้นหรื อไม่ สะดวก ง่ายต่อการซื้อสินค้า และได้เห็นถึงความแตกต่างของราคาสินค้า
2.4 อื่นๆ ทั้งนี้ ส่ิงที่เป็ นตัวดึงดูดความสนใจและมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางจาก
กลวิธีการนําเสนอสิ นค้าของเน็ตไอดอลที่ใช้ได้ผล ส่วนใหญ่จะเป็ น 1) ราคา มีความสมเหตุสมผล
2) ข้อความที่บอกถึงรายละเอียดของตัวสินค้า 3) ตัวของเน็ตไอดอล 4) ตัวสิ นค้าที่มคี วามน่ าใช้ 5)
โปรโมชัน่ ตามลําดับ ซึ่งผูน้ าํ เสนอสินค้าเป็ นคนสวย ผิวพรรณดีแต่แพ็คเกจของสินค้านั้นไม่สวย มี
อิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสําอางมากกว่า ผูน้ าํ เสนอสินค้าไม่สวยแต่แพ็คเกจของสินค้า
นั้นสวยงาม
3. ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่ นหญิงไทย
3.1 ผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้า ผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอางผ่านการนําเสนอของเน็ตไอดอลส่ วน
ใหญ่จะอาศัยอยู่ในปริ มณฑลและต่ างจังหวัดมากกว่าผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ ซึ่ งหลังจากการใช้
สินค้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนพึงพอใจในสรรพคุณของสินค้าตามที่เน็ตไอดอลได้นาํ เสนอไว้ โดยเหตุผล
ส่ ว นใหญ่ ที่มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ คื อ เน็ ต ไอดอลมีก ารแสดงให้เห็ น ถึ งการใช้ง านของสิ น ค้าจริ ง
รองลงมา คือ ต้องการทดลองใช้สินค้า มีค นใช้สินค้าจํานวนมาก มีรี วิวที่ น่าสนใจ และต้องการ
เหมือนเน็ตไอดอล
3.2 ผูท้ ี่ไม่เคยซื้อสิ นค้า ผูท้ ี่ไม่เคยซื้อสินค้าเครื่ องสําอางผ่านการนําเสนอของเน็ตไอดอล
จะอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีความสนใจสินค้าแต่ยงั ไม่ตดั สินใจซื้อ เพราะไม่
มัน่ ใจคุณภาพของสิ นค้า ต้องมีขอ้ มูลที่ชดั เจนในเรื่ องของสรรพคุณของสิ นค้ามากกว่านี้ เคยเห็น
ผูใ้ ช้งานร้องเรี ยนสิ นค้าจากการแพ้ ส่ วนผูท้ ี่ ยงั ไม่เคยซื้ อแต่ สนใจและอาจจะมีการตัดสิ นใจซื้อใน
เร็ วๆนี้ เพราะสิ นค้าที่ เน็ ตไอดอลนําเสนอตรงกับความต้องการของตนเอง ราคาไม่แพง มีสีสัน ที่
แปลก ที่คิดว่าสิ นค้าจากที่อื่นยังไม่มีออกมา
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ รูปภาพของเน็ ตไอดอลพบว่า โดยส่ วนใหญ่ เน็ ต ไอดอลจะมีการ
นําเสนอสิ นค้าผ่านทางอินสตาแกรมเป็ นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของ ภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ (2555) ในประเด็นที่ว่าอินสตาแกรมเป็ นที่ได้รับความ
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นิยมโดยเฉพาะกลุ่มของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ต่างก็ใช้อินสตาแกรมแบ่งปั นภาพสู่ผตู้ ิดตาม ทําให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงแบรนด์สินค้า ซึ่งภาพของผูน้ าํ เสนอจะมีลกั ษณะดึงดูดใจ จากรอยยิม้ ผิวพรรณ แววตา
ความงามบนใบหน้า สอดคล้องกับแนวคิ ดอิทธิ พลของสื่ อบุ คคลของ ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล
(2553) ในองค์ประกอบความดึ งดูด ใจ อีก ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธัน ต์ชนก สิ ทธิพนั ธ์
(2558) ในประเด็นที่ว่าผูบ้ ริ โภคเห็นด้วยกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมารับรองสินค้าผ่านทางอินสตา
แกรม เพราะ การมีชื่อเสี ยงและมีความสวยงามเป็ นสิ่งดึงดูดใจให้ซ้ือสินค้า
นอกจากนี้ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ ความของเน็ตไอดอลยังพบว่า เน็ตไอดอลจะมีการนําเสนอ
สินค้าในข้อความที่แตกต่างกันออกไป ใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ เป็ นกันเอง เข้าใจง่าย ไม่มีรูปแบบ
ที่ตายตัว และไม่ระบุเจาะจงว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิ ษฐา สุ ขสบาย (2556)
ในประเด็นที่ว่า บิ้วตี้ บล็อกเกอร์ ใช้วิธีการสื่ อสารในรู ปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย เป็ นกันเอง โดยไม่
ระบุเจาะจงวิธีใดวิธีหนึ่ ง แต่จะเป็ นการผสมผสาน
จากการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ที่ดูเน็ตไอดอลนําเสนอสิ นค้าผ่านทางสื่ อต่างๆนั้น มีความ
น่ าสนใจแต่ ยงั ไม่ มนั่ ใจในคุ ณ ภาพของสิ นค้า เพราะเน็ต ไอดอลบางคนไม่ได้ใช้งานจริ งให้เห็ น
สอดคล้องกับแนวคิดอิทธิพลของสื่ อบุ คคลของ ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล (2553) ในเรื่ องข้อเสี ย
ของการใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยง ประเด็น ที่ว่า การขัด แย้งกับความเป็ นจริ ง หากผูน้ าํ เสนอสิ นค้าที่ มี
ชื่อเสี ยงบางคนไม่ได้ใช้สินค้านั้นอย่างแท้จริ ง ก็จะส่งผลให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือกับแบรนด์
จากการศึกษายังพบอีกว่า สิ่งที่เป็ นตัวดึงดูดใจจากการนําเสนอของเน็ตไอดอล ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นราคา ข้อความรายละเอียดของสิ น ค้า ตัว เน็ ต ไอดอล สิ น ค้าที่ มีค วามน่ าใช้ และโปรโมชั่น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยาอร รักชาติ (2552) ที่ว่า ปั จจัยด้านผลิต ภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสําคัญอย่างมากในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่ องสําอาง
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูท้ ี่ เคยซื้อสิ นค้าเครื่ องสําอางผ่านการนําเสนอของเน็ตไอดอล ส่ ว น
ใหญ่อาศัยอยูใ่ นปริ มณฑลและต่างจังหวัด มีความเชื่อ เพราะเน็ตไอดอลแสดงให้เห็นถึงการใช้จริ ง
อยากลอง มีคนใช้มาก น่ าสนใจ และต้องการเป็ นแบบเน็ตไอดอล ซึ่ งต่างจากคนในกรุ งเทพฯ ที่มี
การเปิ ดรับสื่ อมากจึ งมี ก ารไตร่ ต รองในการตัดสิ นใจซื้ อสู ง สอดคล้องกับทฤษฎี พฤติ ก รรมการ
เปิ ดรับสื่ อและการตัดสิ นใจซื้อของ ฉันทวิทย์ พงษ์สิริ (2557) ในลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ น
ภูมิลาํ เนา โดยที่อยูอ่ าศัยมีความเกี่ยวข้องในการเลือกซื้อเครื่ องสําอางและเกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อ
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เปิ ดรับชมจากสื่ อที่แตกต่างกันไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรษมน อินทรสกุล (2558) ที่ว่า
ลักษณะประชากรที่ต่างกัน มีพฤติ กรรมการบริ โภคสิ นค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
แตกต่างกัน
อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลของผูท้ ี่ ไม่เคยซื้อสิ นค้า มีค วามสอดคล้องกับทฤษฎี พฤติ กรรมการ
เปิ ดรับสื่ อและการตัดสิ นใจซื้ อของ ศาวดี วิสารทวิศิษฎ์ (2556) ในขั้นตอนการเลือกรั บรู ้และการ
เลือกตีความหมาย ที่ว่า ผูร้ ับสารจะเลือกตีความข้อมูลที่ได้รับไปในลักษณะที่คล้ายกับทัศนคติเดิม
และประสบการณ์ที่มีอยู่ ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ยงั ไม่มนั่ ใจคุณภาพ ต้องมีขอ้ มูลชัดเจนมากกว่านี้
เคยเห็นผูใ้ ช้งานร้องเรี ยนสิ นค้าจากการแพ้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎี พฤติ กรรมการเปิ ดรั บสื่ อ
และการตัด สิ น ใจซื้ อของ Kotlor (1994) อ้างถึง ใน เกวลิ น ช่ ว ยบํารุ ง (2554) ในขั้น ตอนการ
ประเมิ น ผลทางเลื อกที่ มีอ ยู่ ที่ ว่ า สิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมิ น คุ ณ ค่ า ของทางเลื อกมาจาก
ประสบการณ์ที่เคยได้รับ ทัศนคติในการเลือกตราสินค้า
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจยั ไปใช้ 1) ด้านภาพ ควรมีการนําเสนอการใช้งานทั้งก่อน
และหลังเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจว่าเน็ตไอดอลมีการใช้สินค้าจริ ง และควรเพิ่มการนําเสนอในรู ปแบบ
วีดิ โ อ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ผบู้ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อได้ง่ายขึ้ น 2) ด้านข้อความ ควรมีก าร
นําเสนอข้อมูลของสิ นค้าอย่างครบถ้วน และข้อความที่ เน็ ตไอดอลยืนยันถึงการใช้สินค้าจริ ง เพื่อ
เพิ่มความน่ าเชื่อถือ ไม่ควรใช้ขอ้ ความภาษาอังกฤษนําเสนออย่างเดียว เพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
และคิดว่าสิ นค้านั้นราคาแพง ควรระบุราคาเสมอ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จ ัยครั้ งต่ อไป วิจ ัยในครั้ งนี้ ศึก ษาเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ใน
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมที่เป็ นในลักษณะของภาพนิ่ ง และข้อความตัวอักษรเท่านั้น ดังนั้นในการ
ทําวิจยั ครั้งต่อไปอาจทําการศึกษาถึงการสื่ อสารในประเด็นเดียวกันนี้ แต่เป็ นในสื่ ออื่นๆ ที่เป็ นใน
ลักษณะของภาพเคลื่อนไหว หรื อวีดีโอ เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างกันออกไป หรื ออาจจะศึกษาถึง
สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น เสื้อผ้าเครื่ องแต่งกาย สินค้าเครื่ องประดับ สินค้าอุปโภคบริ โภค เป็ นต้น
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การวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์ภกั ดี ของลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 201 ตัวอย่าง โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก จากนั้นได้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อประกันภัยรถยนต์
ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก และสามารถทดสอบความสัมพันธ์เชิง
เส้นด้วยการวิเคราะห์ค่าถดถอยแบบปกติ และยังพบอีกว่า ความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อการประกันภัย ต้อง
เริ่ มจากสร้างความพึงพอใจก่อนเป็ นอันดับแรก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ลกู ค้าเกิด
ความพึงพอใจอย่างสมํ่าเสมอมากยิง่ ขึ้น อันเป็ นการตอกยํ้าให้เกิดความไว้วางใจ และนําไปสู่ความ
ซื่อสัตย์ภกั ดีในที่สุด
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ภกั ดี
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

ปัจจุบนั ผูใ้ ช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็ นประจํามีมากขึ้นทุกวัน รถยนต์จึงถือเป็ นปั จจัยที่
สําคัญหลักในการดําเนิ นชีวิตของสังคมไทย โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งให้ความสําคัญ
กับการคมนาคม และการขนส่ งสิ นค้า เห็นได้จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทาง
บก 10 ปี ย้อนหลัง ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จากจํานวนรถจดทะเบียน 979,793 คัน
เพิ่มขึ้นมาที่ 1,256,004 คัน ในปี 2557 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน
อุบตั ิเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้เสมอจากความประมาท หรื อจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
อาจนํามาซึ่ งความเสี ยหายจนถึงการสูญเสี ย ผูใ้ ช้รถยนต์จึงพยายามที่จะหาทางป้ องกัน และเลี่ยง
พฤติกรรมที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ดังนั้นการทําประกันรถยนต์ คื อสิ่ งที่ จะ
สามารถบรรเทาความเสี ยหายอัน เกิ ด จากการเสี่ ย งภัย ที่ ดี ที่สุด การประกัน ภัยจึ งเข้ามามี บทบาท
สําคัญในการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม และด้วยเหตุแห่งความเสียหายบนท้องถนนมีสูงขึ้นจึงส่งผลให้
ธุรกิจการประกันภัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ในปั จจุบนั บริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการได้มีท้งั หมด 70 บริ ษทั โดยอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ “สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ และส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย ” ที่ จ ะทําหน้าที่ ปกป้ องคุ ้ม ครองดู แลสิ ท ธิ
ประโยชน์ของประชาชน และผูท้ ี่เอาประกันภัย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2550)
ในด้านของการประกัน ภัยรถยนต์ พบว่าบริ ษ ัทประกัน ภัยที่ มี ส่ว นแบ่ งทางการตลาด
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัค รใจ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีน าคม 2559 อันดับที่ 1 คือ บริ ษ ัท
วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูค้ รองส่ วนแบ่งการตลาดเฉพาะด้านธุรกิจประกันภัยยานยนต์
อันดับที่ 2 บริ ษทั สินมัน่ คงประกันภัย จํากัด (มหาชน) และอันดับที่ 3 บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ (กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม, 2559)
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บริ ษ ัท กรุ งเทพประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ด้านการประกัน ภัยรถยนต์ที่ได้
ดําเนิ นกิจการด้วยความมัน่ คงมากว่า 68 ปี อีกทั้งยังเป็ นบริ ษทั ประกันภัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่
ได้รั บ ประกาศนี ยบัต รรั บรองคุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในด้า นการบริ ก ารของฝ่ าย
ประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ทัว่ โลก (กรุ งเทพประกันภัย, 2559)
จากเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้น ทําให้ผวู้ ิจ ัยสนใจเลือกนําบริ ษ ัท กรุ งเทพประกัน ภัย จํากัด
(มหาชน) มาศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดในการสร้างฐานลูกค้าของธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ดา้ นการประกันภัยรถยนต์ มีแนวโน้มที่จะเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
อีกทั้งยังเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่มีฐานลูกค้าอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่เนื่องจากสภาวะทางเศรฐกิจ
ในปัจจุ บนั ทําให้เกิ ดการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การค่ อนข้างสู ง ซึ่ งบริ ษทั ประกัน
วินาศภัยต่าง ๆ ก็พยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มาก
ที่สุด ภายใต้ราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรั บได้ให้มากที่สุด ดังนั้นงานวิจยั ชิ้นนี้ จะช่ วยให้องค์กรทราบถึง
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เพื่อนําไปสู่ความไว้วางใจ เกิดเป็ นความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตราใน
ที่สุด และด้วยผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานในฝ่ ายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อยขององค์กร ผลจากงานวิจยั นี้
จะช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า อันจะส่งผลให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อตราของ
ประกันภัยรถยนต์ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาความความพึงพอใจในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาความความไว้วางใจในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความความซื่อสัตย์ภกั ดีในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และความไว้วางใจที่มีผลต่อความซื่อสัตย์
ภักดีในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจ ัยได้ทาํ การศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ นํามาใช้เป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยมีแนวคิดหลัก ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ลูกค้ามักพัฒนาความเชื่อเดิมจากประสบการณ์ ส่วนตัวให้กลายเป็ นความคาดหวังกับสิ่ งที่
จะเกิดขึ้น หรื อสิ่งที่จะได้รับก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กล่าวคือ ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้ น
หลังจากที่ได้รับสิ่งที่คาดหวังกับตราแล้ว โดยเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนและหลังการใช้บริ การ
ตรา จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละบุคคล (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา, 2547)
ความพึงพอใจของลูก ค้า เกิ ด จากมาตรฐานการให้บริ ก าร ที่ ลูก ค้ารั บรู้ ถึงคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การของตรา ภายหลังจากที่ลกู ค้าได้รับบริ การนั้น ๆ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ด้านที่สาํ คัญ ดังนี้ ด้าน
ความเชื่ อถือไว้ว างใจ ด้านความเชื่อมัน่ ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความเอาใจใส่ ต่อลูกค้า
และด้านการตอบสนองต่ อความต้องการของลูกค้า (Gronroos, 1990 & Buzzell & Gale, 1987 อ้าง
ใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2547)
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ
ความไว้ว างใจ คื อ ความเชื่ อมัน่ ความน่ า เชื่ อถือ หรื อความคาดหวัง ที่ ลูก ค้ามีต่ อตรา
(Morgan & Hunt, 1994) อีกทั้งความไว้วางใจ ยังเป็ นความคาดหวังต่อบุคคลที่มีความน่ าเชื่อถือทั้ง
ด้านคําพูด และพฤติกรรม ซึ่งจะสามารถทําให้เกิดความไว้วางใจในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้ (Rotter, J. B.,
1971)
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตรา
ความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตรา D.Aaker ได้แบ่งระดับความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตราออกเป็ น 5 ระดับ
คือ (Aaker, 1991 อ้างใน ผดุงศักดิ์ เสริ มศรี ทอง, 2552)
1) ลูกค้าที่ ไม่มีความซื่ อสัตย์ภกั ดี (Switchers) ในกลุ่มนี้ จะมีระดับความซื่อสัตย์ภกั ดีที่ต่าํ
ที่สุด โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู ้สึกต่อตราไม่แตกต่างกัน ซึ่ งบางครั้ งราคาอาจเป็ นเครื่ องจูงใจใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรื อบริ การ
2) ลูก ค้าที่ เกิ ด ความพึ งพอใจต่ อตรา หรื ออย่างน้อยอาจจะรู้ สึก เพียงแค่ เฉย ๆ ต่ อตรา
(Satisfied/Habitual buyer) ลูกค้าในกลุ่มนี้ จะไม่ค่อยเปลี่ยนตราที่ใช้เป็ นประจําอย่างต่อเนื่ อง หาก
ตราที่ใช้อยูไ่ ม่แตกต่างกับตราของคู่แข่ง ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องหาทางเลือกใหม่
3) ลูกค้าที่มคี วามพึงพอใจต่อตรา (Satisfied buyer) และมีตน้ ทุนในการเปลี่ยนตรา
(Switching costs) ซึ่งลูกค้าในระดับนี้จะมีตน้ ทุนในการเปลี่ยนแปลงตรา อาจจะเป็ นต้นทุนทางด้าน

341

ของเวลา ค่าใช้จ่าย โดยลูกค้ากลุ่มนี้ จะเปลี่ยนตรา หากตราอื่นให้ขอ้ เสนอที่น่าสนใจ และสามารถ
ชดเชยต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงตราได้
4) ลูกค้าที่ชื่นชอบตรา (Likes the brand) เป็ นลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน หรื อ
รับรู้ถึงคุณภาพของตรา ลูกค้ากลุ่มนี้มีความรู้สึกผูกพันด้านอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อตรา
5) ลูกค้าที่มคี วามผูกพันกับตรา (Committed buyer) ลูกค้าในระดับนี้จะเกิดความภูมิใจเมื่อ
ได้ใช้ตรา รู ้สึกยึดติดในตรา ซึ่งในกรณี ที่ลกู ค้ามีความหนักแน่นต่อตรานั้นก็มกั จะซื้อสินค้าเพียงตรา
เดียว ไม่เกิดความลังเลเมื่อจะต้องซื้อตรานั้น ๆ เกิดการเฝ้ ารอ และเกิดการซื้อซํ้าอย่างต่อเนื่อง
วิธีดําเนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูถ้ ือกรมธรรม์ บริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน 201 ตัวอย่าง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่ าจะเป็ น โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูเ้ อา
ประกันภัย หรื อผูถ้ ือกรมธรรม์ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดยศึกษาจาก
เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จึงครอบคลุมเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส อาชีพ ระดับรายได้
ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจต่อประกันภัยรถยนต์
ระดับความไว้วางใจในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อประกันภัยรถยนต์ของ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบความแตกต่าง วิเคราะห์ความแปรปรวน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
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วิธีการทางสถิติ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรู ปตารางแสดงผลการวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และมี
การนําเสนอในรู ปข้อความเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
จากการศึก ษาผลกระทบของความไว้ว างใจ ความพึงพอใจและความซื่ อสัต ย์ภ ัก ดี ต่ อ
ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
และเพศหญิงในปริ มาณที่ใกล้เคียงกัน มีสถานภาพโสด และสมรส ในปริ มาณที่ ใกล้เคี ยงกัน โดยมี
ระดับการศึก ษาสู งสุ ดคื อ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่ อยู่ในช่ว งอายุ 33–42 ปี มีอาชี พเป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เดือนละ 30,001-40,000 บาท
2. จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ
ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจมากสุ ด ในด้านมาตรฐานคุณภาพการให้บริ การ
รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการเคลมของประกันภัยรถยนต์ ด้านศูนย์ซ่อมบํารุ งในเครื อของบริ ษทั ฯ
ด้านการให้บริ การต่อลูกค้า ด้านการให้ขอ้ มูลเงื่ อนไขกรมธรรม์ และด้านการใส่ ใจในการปกป้ อง
ผลประโยชน์ของลูกค้า ด้านการปรับขึ้น/ลดเบี้ยประกันของบริ ษทั ฯ และด้านระบบการสื่ อสารของ
กรุ งเทพประกันภัย ตามลําดับ
3. ในด้านของความไว้วางใจในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ลูกค้ามีความไว้วางใจประกันภัย
รถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแต่ละปั จจัย
พบว่า ลูกค้ามีความไว้วางใจ ในด้านชื่อเสียง และฐานะการเงินที่ดีของบริ ษทั สร้างความเชื่อมัน่ ใน
การซื้อประกันภัยรถยนต์ มากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านการรับบริ การที่ดีเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ ด้านการ
เลือกใช้บริ ก ารในครั้ งต่ อไป และด้านการไร้ ค วามกังวลในด้านอุบัติ เหตุ ทางรถยนต์ข ณะที่ ใช้
ประกันภัย ตามลําดับ
4. สําหรับด้านความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ลูกค้ามีความซื่ อสัตย์ภกั ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแต่ละ
ปั จ จัย พบว่า ลูก ค้ามีค วามซื่ อสัต ย์ภกั ดีต่ อประกันภัยรถยนต์ ในด้านความเกรงกลัวว่าจะได้รั บ
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บริ การที่ไม่ดีจากบริ ษทั อื่น มากที่สุด เนื่องจาก บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่มีการดําเนินงานธุรกิจทางด้าน
การประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่ อง ยาวนานกว่า 68 ปี มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านภาพลักษณ์ และ
ทางด้า นการเงิ น รองลงมา คื อ ด้า นการแนะนํา ให้ค นอื่ น ซื้ อประกัน ภัยรถยนต์ข องกรุ ง เทพ
ประกันภัย ด้านจํานวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพนั้นคุม้ ค่ากับความพึงพอใจที่
ได้รับ ด้านการตัดสินใจเลือกประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัยก่ อนตราอื่น ๆ แม้ว่าตราอื่น
จะมีราคาที่ต่าํ กว่า ด้านการไม่เปลี่ยนทัศนคติ แม้จะได้รับทราบข้อมูลในด้านลบเกี่ยวกับตรา และ
ด้านการปฏิเสธการเชิญชวนให้ใช้บริ การจากบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์อื่น ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลโดยสรุ ปได้ ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นลูก ค้าที่ใช้ประกัน ภัยรถยนต์ของ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ช่วงอายุ 33–42 ปี เป็ นช่วงที่มีความต้องการในการทํา
ประกันภัยรถยนต์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนประชากรในวัยทํางาน ซึ่งช่วงอายุ 33-42 ปี เป็ น
กลุ่มใหญ่ของตลาดแรงงาน (ระบบสถิติทางการทะเบี ยน, 2559) อีกทั้งกลุ่มผูซ้ ้ือก็มีความสามารถ
เพียงพอในการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
2. จากการวิ เคราะห์ ปัจ จัยด้านความพึงพอใจ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายด้าน ผูว้ ิจยั พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้าน
มาตรฐานคุณภาพการให้บริ การ รองลงมา คือ ขั้นตอนการเคลมของประกันภัยรถยนต์ ศูนย์ซ่อม
บํารุ งในเครื อของบริ ษทั ฯ การให้บริ การต่อลูกค้า การให้ขอ้ มูลเงื่ อนไขกรมธรรม์ และการใส่ ใจใน
การปกป้ องผลประโยชน์ของลูกค้า มีระดับความพึงพอใจที่เท่ากัน การปรับขึ้ น/ลดเบี้ยประกันของ
บริ ษทั ฯ และระบบการสื่อสารของกรุ งเทพประกันภัย ตามลําดับ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ Millet (1954) ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ที่พบว่า คุณภาพของสิ นค้า บริ การ
และความคาดหวังของลูกค้าจะเป็ นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) ต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งยังส่ งผลให้เกิดความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตราในที่สุด
จากผลการวิจยั ข้างต้น ในด้านของความพึงพอใจต่อประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) สามารถสรุ ปได้ว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ส่ งผลด้าน
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่ส่ิงที่น่าสนใจในงานวิจยั นี้ ที่องค์กรควรจะพิจารณาเป็ นพิเศษ คือ
มาตรฐานในการให้ บ ริ การของพนั ก งานในองค์ก ร รวมถึ ง การให้ บ ริ การของบริ ษัท นอก
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(Outsource) ภายใต้ชื่อของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากมาตรฐานการให้บริ การเป็ นจุดเริ่ มต้นความพึงพอใจ
ของลูกค้า ที่จะส่ งผลไปสู่ความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์ภกั ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Gronroos
(1990) & Buzzell & Gale ((1987) อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2547) อธิบายได้ว่า มาตรฐาน
การให้บริ การเกิดจากการรับรู ้ คุณภาพการให้บริ การของลูกค้าที่มาใช้บริ การ ภายหลังจากที่ลูกค้า
ได้รั บบริ ก ารนั้น ๆ แล้ว ซึ่ งแบ่ งเป็ น 5 ด้านที่สําคัญ ดังนี้ ด้านความเชื่อถือไว้ว างใจ ด้านความ
เชื่อมัน่ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความเอาใจใส่ ต่อลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูก ค้า ซึ่ งมี ส่ว นสําคัญในการทํางานของพนัก งานบริ ษทั กรุ งเทพประกัน ภัย จํากัด
(มหาชน) เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากธุรกิจประกันภัยเป็ นงานด้านการให้บริ การ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต่าง
ให้ความสําคัญกับมาตรฐานการให้บริ ก ารลูก ค้ามากเป็ นอันดับหนึ่ ง ดังนั้นธุร กิจประกันจะต้อง
พัฒนา ปรับปรุ งการให้บริ การให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า สามารถเข้าถึงลูกค้า
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าได้มากที่ สุด ลูกค้าก็จะกลับมาใช้
บริ การกับประกันภัยรถยนต์ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริ การ
กับประกันภัยรถยนต์อื่น ๆ
3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่า ลูก ค้ามีความไว้วางใจในภาพรวม
ระดับมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าลูกค้ามีความไว้วางใจมากที่สุด ในด้านชื่อเสี ยง
และฐานะการเงินที่ดีของบริ ษทั สร้ างความเชื่อมัน่ ในการซื้อประกันภัยรถยนต์ รองลงมา คือ การ
รับบริ ก ารที่ ดีเมื่อเกิ ด อุบตั ิ เหตุ การเลือกใช้บริ การในครั้ งต่อไป และการไร้ ค วามกังวลในด้าน
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ขณะที่ใช้ประกันภัย ตามลําดับ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Morgan & Hunt
(1994) ที่อธิบายความไว้วางใจ ว่าหมายรวมถึงความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่ตราสร้างขึ้ น
ในระยะยาว โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ลกู ค้าจะได้รับ ในทางเดียวกัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างมาก
ในการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้า และตราในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ามักจะมีพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อ ก่ อนที่ พวกเขาจะได้สัมผัสกับการรับบริ การจริ ง Berry & Parasuraman (1991)
อธิบายเพิ่มเติมด้านความไว้วางใจว่า เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจ หรื อสิ่ งที่ลกู ค้าได้รับนั้นเกินความ
คาดหวังที่ต้ งั ไว้ ก็จะยิง่ เพิ่มความแข็งแกร่ งในส่ วนของความน่ าเชื่อถือของตรา และทําให้เกิดเป็ น
ความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตราในที่สุด
4. จากการวิเคราะห์ปัจ จัยด้านความซื่ อสัต ย์ภ ัก ดี พบว่า ลูก ค้ามีค วามซื่ อสัต ย์ภ ัก ดี ใน
ภาพรวม ระดับมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าลูกค้ามีความซื่อสัตย์ภกั ดีมากที่สุด ใน
ด้านความเกรงกลัวว่าจะได้รับบริ การที่ ไม่ดีจากบริ ษทั อื่นเมื่อเที ยบกับบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) รองลงมา คือ การแนะนําให้คนอื่นซื้ อประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัย
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สําหรับจํานวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพนั้นคุม้ ค่ากับความพึงพอใจที่ได้รับ
การตัดสิ นใจเลือกประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัยก่อนตราอื่น ๆ แม้ว่าตราอื่นจะมีราคาที่
ตํ่ากว่า การไม่เปลี่ยนทัศนคติ แม้จะได้รับทราบข้อมูลในด้านลบเกี่ ยวกับตรา และการปฏิเสธการ
เชิญชวนให้ใช้บริ การจากบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์อื่น ตามลําดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Assael
(1995 อ้างใน ผดุงศักดิ์ เสริ มศรี ทอง, 2552) ที่อธิบายความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตราว่าเป็ นผลมาจากการ
รับรู้ ของลูก ค้าว่า ตรานั้น สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่ งจะแสดงออกมาใน
ทัศนคติเชิงบวกต่อตรา คือการซื้อสินค้า หรื อบริ การเดิมอย่างต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตรานั้น
ยังส่งผลให้ลกู ค้ามีการซื้อ และบอกต่อมากขึ้น ในบางครั้งอาจทําให้ตรามีราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้ สิ่ ง
เหล่านี้ เป็ นสิ่งที่ช่วยเพิม่ ผลกําไรของตรา ลักษณะความซื่อสัตย์ภกั ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยความซื่อสัตย์ภกั ดีจะเกิดจากที่เราส่งคุณค่า (Value) ที่ดีให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง อาจเป็ นในแง่
ของความสมํ่าเสมอ (Consistency) หรื อคุณภาพ (Quality) จนทําให้ลกู ค้าเกิดความภักดีต่อตรา
5. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อความซื่อสัตย์
ภักดี ต่อประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) พบว่ า ความพึงพอใจ
ส่ ง ผลต่ อ ความไว้ว างใจ ซึ่ ง มี นั ย สําคัญทางอ้อ มกับความซื่ อสัต ย์ภ ัก ดี แต่ ค วามพึง พอใจไม่ มี
นัยสําคัญโดยตรงกับความซื่อสัตย์ภกั ดี และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
5.1 ความพึ ง พอใจ และความไว้ว างใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความซื่ อ สัต ย์ภ ัก ดี ต่ อ
ประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ
ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2557) กล่าวคือ หากลูกค้าเกิดความประทับใจ และพึงพอใจต่อคุณภาพ
มาตรฐานการบริ การ ค่ าเบี้ ยประกันภัย ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะทําให้
ลูกค้าเกิ ด ความไว้ว างใจ และมีแนวโน้มที่จะซื้ อประกัน ภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกัน ภัย อย่าง
ต่อเนื่ องในอนาคต จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะส่ งผลให้
เกิดความไว้วางใจในตรา และทําให้เกิดการกลับมาใช้บริ การซํ้า เกิดเป็ นความซื่อสัตย์ภกั ดีในตรา
5.2 ความพึงพอใจ มีอิทธิ พลต่อความไว้ว างใจต่ อประกัน ภัยรถยนต์ของบริ ษ ัท
กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น
จะส่ งผลต่อความไว้วางใจตามไปด้ว ย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ของ Kotler (1994) กล่าวคือ หาก
ลูกค้าไว้วางใจในประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ก็จะส่ งผลให้
ลูกค้าแนะนําคนอื่นให้มาใช้บริ การประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัย และหากในภาพรวม
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัย ก็จะส่ งผลให้ลูกค้าพิจารณา
ประกันภัยรถยนต์ของกรุ งเทพประกันภัย
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สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การที่ลกู ค้าจะเกิดความซื่อสัตย์ภกั ดีต่อตรานั้น ต้องเริ่ มจากความ
พึงพอใจในตรา ส่ งผลไปยังความไว้วางใจ แล้วจึงเกิดความซื่อสัตย์ภกั ดี โดยหากเกิดความพึงพอใจ
เพียงอย่างเดียว ก็มิอาจส่ งผลโดยตรงไปยังความซื่อสัตย์ภกั ดีได้ ฉะนั้น บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน) จึงควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้ น เพื่อ
เป็ นการตอกยํ้า ให้ลู ก ค้า เกิ ด ความไว้ว างใจในตรา และเป็ นผลไปยัง ความซื่ อ สัต ย์ภ ัก ดี จาก
ผลการวิจยั เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อจะพบว่า ความพึงพอใจ ในด้านของระบบการสื่ อสารของ
กรุ งเทพประกันภัย อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งระบบการสื่อสารของกรุ งเทพประกันภัย หมายรวมถึง
การสื่ อสารในช่องทางต่าง ๆ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เช่น ช่องทางโทรศัพท์
ช่องทางออนไลน์ ช่องทางการให้บริ การในสํานักงานต่าง ๆ ซึ่ งอาจมีความล่าช้าในการติดต่อกลับ
ลูกค้า หรื อการบริ การที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ผูว้ ิจยั ขอเสนอว่า องค์กรควรมีการเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพราะช่องทางการติดต่อเป็ นส่วนที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า เช่น ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมพูดคุยต่าง ๆ หรื อโปรแกรม
พูดคุยหน้าเวปไซต์ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแบบ Real time และยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษางานวิจยั นี้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดว้ ยความกรุ ณา และช่วยเหลือจาก ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต อาจารย์ที่ปรึ กษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ที่ให้คาํ แนะนํา ตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่ อง และชี้แนะแนวทางการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้งานวิจยั เล่มนี้ มีความ
สมบูรณ์มากที่สุด
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่ อง ของแบบสอบถามในงานวิจยั ชุดนี้
ขอขอบพระคุณ คุณกิติศกั ดิ์ สุริยรัตนพิมล ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สํานักกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา
ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมถึง
ขอขอบคุณกัลยาณมิตรและผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้
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บทคัดย่ อ
จากสภาวการณ์ ปัจ จุ บนั ที่ค นในสังคมมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โ ดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ใน
ชีวิต ประจําวันมากขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง จากเทคโนโลยีและวิถีชีวิต ของคนที่ เปลี่ยนแปลง การทํา
การตลาดย่อมต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การทําการตลาดออนไลน์จึงมีความสําคัญ
เป็ นอย่างมากในยุคปั จจุบนั งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษารู ปแบบการทํางานของเฟซบุ๊ก
และการทําการตลาดของร้านค้าออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้า
ออนไลน์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และเป็ นแนวทางของผูท้ ี่ตอ้ งการทําการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
ในอนาคต โดยใช้วิธีการศึกษาระบบการทํางานของเฟซบุ๊กผ่านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก ผูป้ ระกอบการร้ านค้าออนไลน์จาํ นวน 10 คน อีก ทั้งทําการสํารวจพฤติก รรม
ผูบ้ ริ โภคด้วยการทําแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า การทําการตลาดออนไลน์ให้มีประสิ ทธิภาพต้องอาศัยปั จจัยในหลาย
ด้าน เริ่ มจากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์และวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อที่จะนํามา
กําหนดการเข้าถึงโฆษณาในเฟซบุ๊กซึ่งความสนใจแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ในแต่ละร้านค้าจึง
วางแผนการตลาด ออกแบบงานโฆษณา และจ่ายเงินซื้อพื้นที่โฆษณาในเฟซบุ๊กให้กลุ่มเป้ าหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากขึ้ นเมื่อผูป้ ระกอบการมีการทํา
โฆษณาที่ ดึงดูด น่ าสนใจ ตรงต่ อความต้องการ มีความน่ าเชื่อถือ มีค วามสะดวก รวดเร็ ว ในการ
ให้บริ การ ตอบคําถามหรื อการแก้ไขปัญหา อีกทั้งจะรู้สึกคุม้ ค่าและพึงพอใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น
เมื่อมีบริ การหลังการขาย อาทิ การบริ การจัดส่งสินค้าฟรี หรื อ รับเปลี่ยนสินค้า
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คําสําคัญ: การตลาดออนไลน์ เฟซบุ๊ก ร้านค้าออนไลน์
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. Customers 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.
1

Keywords: Digital Marketing Online Shop Facebook
1. บทนํา
ที่มาและความสํ าคัญ
ในโลกยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็วและแตกต่างจากอดีต
เป็ นอย่างมาก โดยมีเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัยสามารถรับส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว จึงทําให้การ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สะดวก และกว้างขวาง เราอาจเรี ยกได้ว่า การสื่อสาร
ได้กา้ วสู่ "ยุคสื่อดิจิทลั " อย่างแท้จริ ง (Richard Smith, 2013) มนุ ษย์ได้กา้ วเข้าสู่การใช้รูปแบบการ
สื่อสารผ่านสื่ อดิจิทลั ที่กาํ ลังมีบทบาททั้งต่อสังคมโลกและสังคมไทยเป็ นอย่างมาก
คนทัว่ โลก
สามารถติดต่อสื่ อสารกันโดยไร้ขอ้ จํากัดในด้านของเวลาและสถานที่ทาํ ให้เข้าถึงแหล่งของข้อมูล
ข่าวสารจากที่ต่างๆ ได้รวดเร็ ว กว้างขวาง และไม่จาํ กัดปริ มาณ ซึ่งในยุคปัจจุบนั อินเทอร์เน็ต
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คอมพิวเตอร์ รวมถึงโทรศัพท์สมาร์ตโฟน กลายมาเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จาํ เป็ นต่อชีวิตประจําวันที่มี
อัตราของผูใ้ ช้งานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตใน
ประทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (สพธอ) พบว่าประชากรไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.4 ชัว่ โมงต่อวัน
สมาร์ตโฟนยังเป็ นอุปกรณ์หลักที่ผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ตนิ ยมใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อย
ละ 85.5 ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ.2558 ที่มีผใู้ ช้งานสมาร์ตโฟนเพียงร้อยละ 82.1 และจํานวนชัว่ โมงการใช้
งานอินเทอร์ เน็ตเพียง 5.7 ชัว่ โมงต่อวันเท่านั้น ซึ่งจังหวัดที่มีผใู้ ช้งานอินเตอร์เน็ตและสมาร์ต
โฟนมากที่สุด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร โดยใช้งานเฉลี่ย 48.1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยกิจกรรมที่ผใู้ ช้
อินเทอร์เน็ตนิยมทํามากที่สุดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
คิดเป็ นร้อยละ 86.8 โดยในมิติความถี่จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebok) เป็ นสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่มีปริ มาณการใช้งานมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 84.2 ซึ่งกลุ่ม Gen Y หรื อผูท้ ี่เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2524-2544 (รัชฎา อสิ สนธิสกุล และ อ้อยอุมา รุ่ งเรื อง, 2548 : 15) เป็ นกลุ่มที่มีจาํ นวนชัว่ โมง
การใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดและเลือกใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชัน่ อื่น ๆ เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มคนที่อยูใ่ นยุคที่ใช้อินเทอร์ เน็ตและโซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่ หลาย จึงมีการใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งในการเรี ยน การทํางานและชีวติ ส่วนตัว ดังจะเห็นได้จากผลการสํารวจที่พบว่า Gen Y มีการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงถึง 53.2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อคิดเป็ นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 7.6 ชัว่ โมงต่อวัน
ในขณะที่ Gen X, Gen Z และ Baby Boomer มีจาํ นวนชัว่ โมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 44.3,
40.2 และ 31.8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตามลําดับ อีกทั้งสถิติจากสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ) ประจําปี 2558 พบว่าผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยเลือกซื้อสิ นค้าประเภท
แฟชัน่ เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 42.6 รองลงมาคือประเภทอุปกรณ์ไอที คิดเป็ นร้อยละ 27.5
จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีผใู้ ช้งานผ่านสื่อดิจิทลั เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุ่ม Gen Y ที่เป็ นกลุ่มช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊กมากที่สุด เมื่อสื่อดิจิทลั ได้
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผูค้ นในยุคปัจจุบนั ทําให้พฤติกรรมของผูค้ นได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ใน
แง่ของการทําธุรกิจโดยเฉพาะการค้าขาย เมื่อรู ปแบบของเทคโนโลยีเอื้ออํานวยต่อการซื้อขายผ่าน
ทางออนไลน์ได้สะดวก และด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทําให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่เร่ ง
รี บมากขึ้น ทําให้มีผซู ้ ้ือของผ่านทางออนไลน์มีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 38.4 เพราะ
สะดวก ประหยัดค่าการเดินทาง ประหยัดเวลาและสามารถทําธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย จึงทํา
ให้มีผขู ้ ายของออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้มีผหู้ นั มาทําการตลาดผ่านทางออนไลน์เพิ่ม
มากขึ้น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจจึงไม่ได้จาํ กัดแต่เพียงการใช้สื่อดั้งเดิม (Traditional
Media) ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่ยงั มีขอ้ จํากัดในด้านการเข้าถึง ด้านสถานที่ หรื อด้าน

351

เวลา ซึ่งสื่อดิจิทลั จะมีความรวดเร็วและสะดวกในการเข้าถึง อีกทั้งสามารถสื่ อสารได้คลอบคลุมถึง
กลุ่มเป้ าหมายโดยใช้ตน้ ทุนที่ต่าํ กว่า ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้หนั มาแข่งขันโดยปรับปรุ งและพัฒนา
รู ปแบบทางการตลาดมาเป็ นการตลาดแบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก เพื่อสามารถแข่งขันและ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
(พอล ศรี วรกุล, 2558) กล่าวว่า นอกจากนี้แนวโน้มในอีก 5 ปี ข้างหน้า จะเข้าสู่ยคุ ของ O2O
คอมเมิร์ซ (Online-to-Offline) ที่ซ่ ึงร้อยละ 65 ของธุรกรรมทางการเงินจะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์
และสิ้นสุดลงที่โลกออฟไลน์ ในขณะเดียวกัน เฟซบุ๊กจะมีความสําคัญมากกว่าการเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้สร้างแบรนด์ โดยจะเป็ นเสาหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมริ ซช์ องแบรนด์
ผลการสํารวจของศูนย์สารสนเทศการวิจยั (ศสจ.) พบว่า เฟซบุ๊กจะช่วยขับเคลื่อนการนําลูกค้าไปสู่
ช่องทางการตลาดอื่น ๆ โดยร้อยละ 58 ของยอดสัง่ ซื้อจะมาจากการโฆษณาบนเฟซบุ๊ก
จากภาวการณ์ดงั กล่าวทําให้การทําการตลาดออนไลน์ตลอดจนการซื้อขายผ่านทางสื่อ
ดิจิทลั จะมีความสําคัญและขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต การศึกษาเพื่อให้เข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพของตัวกลางในการทําการตลาดออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก รวมไปถึงวิธีการทําการตลาด
ออนไลน์ และเรี ยนรู ้ถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิทลั นั้นจะเป็ นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคจนถึงระดับครัวเรื อนได้อย่างมีคุณภาพ ผูว้ ิจยั จึงต้องการจะศึกษาการ
ทําการตลาดออนไลน์ของร้านค้าออนไลน์ผา่ นเฟซบุก๊ ที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอายุระหว่าง 2235 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นกลุ่มช่วงอายุที่มกี ารใช้อินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊กมากที่สุด เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะพัฒนาธุรกิจในรู ปแบบใหม่ให้ได้ตรงวัตถุประสงค์ เท่าทันโลก และ
ตรงกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการทํางานของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อการทําการตลาดออนไลน์
2. เพื่อศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กของร้านค้าออนไลน์
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์
ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจยั ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
• ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการใช้ ความถี่ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เฟซบุ๊ก
• ประเภทการทําธุรกิจการค้าออนไลน์ ได้แก่ ร้านค้าในหมวดแฟชัน่ ร้านค้าประเภท
อาหาร
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• รู ปแบบการดําเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น
• รู ปแบบการทําการตลาดของร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ การโฆษณาทางเฟซบุ๊ก
• การรับรู ้สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก โดยตรงจากเพื่อน จากพื้นที่ในเฟซบุ๊ก
2. ตัวแปรคงที่
• รู ปแบบการทํางานของเฟซบุ๊ก
3. ตัวแปรตาม ได้แก่
• การตอบสนองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และ
ด้านการตัดสินใจซื้อ
• พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทลั ได้แก่ ความถี่ ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ปัญหานําวิจยั
1. รู ปแบบการทํางานของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อการทําการตลาดออนไลน์เป็ นอย่างไร
2. วิธีการทําการตลาดออนไลน์ของร้านค้าออนไลน์เป็ นอย่างไร
3. การทําการตลาดออนไลน์ของร้านค้าออนไลน์ส่งผลอย่างไรต่อผูบ้ ริ โภค
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้เรี ยนรู ้รูปแบบการใช้งานของเฟซบุ๊กเพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านอื่น ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก
ต่อไป
2. ได้เรี ยนรู ้วิธีทาํ การตลาดออนไลน์ของร้านค้าออนไลน์เพื่อเป็ นแนวทางต่อผูท้ ี่ตอ้ งการ
จะศึกษา
3. ได้ทราบการทําการตลาดออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้ คือ การศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ที่
ทําการโฆษณา สื่ อสาร และค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Computer),
โน๊ตบุ๊ค (Notebook), แท็ปเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์สมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่สามารถเข้า
ใช้ได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อเครื อข่ายโทรคมนาคม มีชื่อเรี ยกว่า Cloud Computing หรื อ
SaaS (Software as a Service) โดยเป็ นการทําการตลาดออนไลน์ของร้านค้าที่ทาํ การซื้อขายและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางออนไลน์ในประเภทร้านค้าในหมวดแฟชัน่ ได้แก่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า
เครื่ องประดับ และร้านค้าประเภทอาหาร ได้แก่ จําพวกอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ข้าวแกงกะหรี่ และอาหารที่
มีส่วนประกอบของแซลมอนรวมในเมนูอาหาร ที่ทาํ การซื้อขายและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง
ออนไลน์เช่นกัน โดยใช้ช่องทางการทําการตลาดและการค้าขายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social
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Media) ได้แก่ เฟซบุก๊ (Facebook) โดยขอบเขตประชากร คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งช่วงอายุดงั กล่าว มีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเฟ
ซบุ๊กมากที่สุด รวมถึงจังหวัดกรุ งเทพมหานครยังเป็ นจังหวัดที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก
มากที่สุดในประเทศไทย
นิยามศัพท์
การตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาด หมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง
ไม่เกิดการค้าขายกันซึ่งหน้า ไม่จาํ กัดเวลา ระยะทาง และสถานที่ โดยสื่อสารผ่านช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์เป็ นสื่ อกลาง แต่ยงั คงสามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้ เช่น การกําหนดราคา
การจัดจําหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การ และการส่งเสริ มการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการให้กบั
ลูกค้า ทั้งในปัจจุบนั และผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าในอนาคต
ร้ านค้ าออนไลน์ หมายถึง การติดต่อซื้อขาย โฆษณา หรื อสื่อสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการนําเสนอสินค้าและบริ การสู่ผบู้ ริ โภค รวมถึงทําการขายสินค้าผ่าน
ทางระบบธุรกรรมออนไลน์ สามารถเลือกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงตลอด 24 ชม. ซึ่งมีการใช้
ค่าใช้จ่ายที่คุม้ ค่า ไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยค่าเช่าหน้าร้านราคาสูง ไม่ตอ้ งเปิ ดร้าน ปิ ดร้าน สามารถเลือก
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการขายและได้พบกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายไม่จาํ กัดแต่เพียงในประเทศ อันจะทํา
ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพและช่องทางในการขายสินค้าและบริ การ
เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) หมายถึง เว็บไซต์หนึ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Network) มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบบุคคลหรื อกลุ่ม รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็น
แสดงความถูกใจผ่านตัวอักษรหรื อแสดงสัญญะทางการกดสัญลักษณ์ ผูใ้ ช้สามารถติดต่อสื่อสาร
โดยจํากัดความเป็ นส่วนตัวได้ รวมถึงการสื่ อสารแบบลับ (Facebook Messenger) และแบบกลุ่มที่
สามารถกําหนดให้เป็ นการเชิญเข้าร่ วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถเชื่อมโยงหรื อติดต่อเพื่อน
จากการติดแท็ก (Tag) เพื่อให้เพื่อนรับรู้การแบ่งปันสารหรื อการสื่ อสารอื่นๆภายในหน้าวอลเฟซบุ๊ก
หรื อเป็ นแบบส่ วนตัวตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้ ในมิติทางด้านการตลาด เฟซบุ๊กยังเป็ นช่องทาง
หรื อสื่ อกลางการสื่ อสารของผูผ้ ลิตสินค้าหรื อบริ การที่มีต่อผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงสามารถจัดการการ
โฆษณาและเผยแพร่ เนื้ อหาในแง่ธุรกิจตามกระบวนการและข้อกําหนดจากทางเฟซบุก๊
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541, น.124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler,
Philip. (1999). Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภค (Consumer
behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การจัดหาให้ได้มาแล้ว
ซึ่งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่
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เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคล
ทําการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้า
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง การทําการตลาดออนไลน์ ของร้านค้าออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กที่มี
ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อายุระหว่าง 22-35 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดใน
การศึกษาค้นคว้า ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7.ระยะเวลาการใช้งานเฟซบุก๊
8.ความถีก่ ารใช้งานเฟซบุ๊ก
9. ระยะเวลาการใช้งานเฟซบุก๊
10.วัตถุประสงค์ของการใช้งานเฟซบุ๊ก
ประเภทการทําธุรกิจการค้าออนไลน์
1.แฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย
2.อาหาร
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
1.ด้านกิจกรรม
2.ด้านความสนใจ
3.ด้านความคิดเห็น
การรับรู ้สื่อโฆษณาในเฟซบุก๊
1.เพือ่ น 2. พื้นที่ในเฟซบุ๊ก
รู ปแบบการทําการตลาดของ
ร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ การโฆษณา
ผ่านเฟซบุ๊ก

ตัวแปรคงที่
รู ปแบบการทํางานของเฟซบุ๊ก

การตอบสนองผูบ้ ริ โภค
1.ด้านความตั้งใจ
2.ด้านความสนใจ
3.ด้านความต้องการ 4.ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทลั
1.ความถี่
2.ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
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2.

ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง
การทําการตลาดออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ได้มกี ารค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาํ หนดเป็ นแนวทางในการ
วิจยั โดยครอบคลุมเนื้ อหาดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซือ้
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจ (ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์,
2533, น. 35) และเป็ นการกระทําของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า
รวมถึงเป็ นกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนและเป็ นตัวกําหนดให้เกิดการซื้อสินค้า (สมจิตร
ล้วนเจริ ญ, 2531, น.5) การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทําการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทํา
ให้สามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากความแตกต่าง
ในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์และตัวแปรด้านจิตวิทยาจะสามารถส่งผลร่ วมกัน จึงทําให้ผทู้ ี่
เข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มเป้ าหมายจะสามารถทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ ได้ในที่สุด ซึ่งผูท้ าํ การตลาดจําเป็ นต้องทําความเข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการจูงใจให้เป็ นผลสําเร็ จ
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (AIDAS Model)
ทฤษฎีน้ ีเป็ นทฤษฎีข้นั การตัดสิ นใจซื้อ (The Buying Process) หรื อที่เรี ยกว่า AIDAS
Model ซึ่งเป็ นหลักการขายพื้นฐานที่สามารถนําไปประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการชักนําลูกค้าตามหลักความสําคัญในการซื้อ 5 ประการ คือ (ภัศราภรณ์
อรัญเหม, 2549) ความตั้งใจ (Attention) การที่กระตุน้ ความรู้สึกนึกคิดหรื อทําให้ผบู้ ริ โภคหันมา
สนใจสิ นค้าหรื อบริ การในเบื้อต้นเพื่อให้ผบู้ ริ โภคต้องการรับสารต่อไป จนทําให้มาถึงขั้น ความ
สนใจ (Interest) เป็ นขั้นต่อเนื่ องหลังจากที่ลกู ค้าหันมาฟังแล้วมาสนใจต่อตัวสินค้าและบริ การ
ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่เสนอสารหรื อข้อมูลให้ระดับลึกลงไปให้สินค้าและบริ การนั้นดูมีความ
น่าเชื่อถือ น่าสนใจให้มากขึ้น นอกจากนี้ ผขู้ ายต้องกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภครู้สึกถึงความต้องการ
(Desire) ในสิ นค้าและบริ การนั้นจึงจะส่งผลให้เกิดการขายได้ ทั้งนี้ความต้องการของลูกค้ามี
แตกต่างกันต่างกันไปตามปั จจัยด้านต่างๆ ตามความเชื่อ ทัศนคติ สังคมแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งหากเสนอ
ขายโดยไม่คาํ นึ งถึงปั จจัยเหล่านี้ จะทําให้เกิดความรู้สึกด้านลบต่อผูบ้ ริ โภคจนอาจส่งผลให้ไม่เกิด
การซื้อซํ้าได้ในอนาคต ขั้นตอนต่อมาคือ การกระทํา (Action) หรื อการซื้อ เป็ นขั้นสําคัญที่ผขู้ าย
ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งผูข้ ายต้องทําการปิ ดการขายให้ได้ในขั้นตอนนี้ การซื้อหรื อการใช้บริ การ
นําไปสู่ข้นั ตอนถัดมาคือ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาํ คัญต่อการทําการตลาดและ
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การขายเพราะการสร้างความพึงพอใจจะทําให้ลกู ค้าซื่อสัตย์ต่อผลิตภัณฑ์จนทําให้เกิดการซื้อซํ้า
หลายครั้ง นําไปสู่การบอกต่อ (Word of Mouth) ที่จะเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ทาํ ให้ภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์มีความน่ าเชื่อถือและมีการพูดถึงเป็ นวงกว้างมากขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการโฆษณาผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
จากการก้าวกระโดดของการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทาํ ให้ในปัจจุบนั การเจริ ญเติบโต
ของสื่ อโฆษณาแบบดั้งเดิมลดลงอย่างมากสวนทางกับสื่อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอตั ราการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว (Pierre,B. E, 1996) โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ที่ผใู้ ช้สามารถเป็ นผูผ้ ลิตข้อมูลด้วยตนเอง จึงทําให้มีขอ้ มูลเกิดขึ้นอยูม่ ากมายในตลอดเวลา
ทําให้สื่อดั้งเดิมเกิดการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนั สื่อ
ดั้งเดิมจึงได้ลดความเป็ นมวลชนลงเพราะสื่ ออินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์สามารถส่งเนื้ อหา
ข่าวสารและการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มได้ รวมถึงผูร้ ับ
สารก็สามารถเลือกสรรสารได้ดว้ ยตนเอง การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่าง
ไม่จาํ กัด
เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของสื่ออินเทอร์ เน็ตทําให้ในแต่ละบุคคลสามารถผลิตสื่อโฆษณา
ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้อย่างไม่จาํ กัดในหลากหลายรู ปแบบ รวดเร็ ว และกว้างขวาง และพื้นที่ในการทํา
การตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิ ทธิภาพต่อกลุ่มเป้ าหมายของงานวิจยั นี้มากที่สุด คือ การทํา
การตลาดออนไลน์ผา่ นพื้นที่ของเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีจาํ นวนผูใ้ ช้จาํ นวนผูใ้ ช้ในประเทศไทย
จํานวน 41 ล้านคน คิดเป็ น 60% ของประชากรไทย (กล้า ตั้งสุวรรณ, 2559)
แนวคิดเกีย่ วกับเฟซบุ๊ก (www.facebook.com)
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นหนึ่งในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลอย่างยิง่ ใน
ปัจจุบนั (2559) เพียงแค่ 4 เดือนหลังจากการเปิ ดตัวในปี 2007 มีผใู้ ช้บริ การถึง 150,000 คน หลังจาก
นั้นเฟซบุ๊ก ยังคงพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องจนในปั จจุบนั เฟซบุ๊กมีผใู ้ ช้มากกว่า 100 ล้านคนกับการใช้
ภาษามากกว่า 70 ภาษา ทัว่ โลก สําหรับประเทศไทยมีการใช้งานเฟซบุ๊กมากเป็ นอันดับที่ 8 ของโลก
และเป็ นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ช่วงเวลาที่คนไทยโพสต์ (Post) เฟซบุ๊กมากที่สุด
ได้แก่ 10.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น. / 20.00-21.00 น. ตามลําดับ ซึ่งช่วงเวลาที่คนกดไลค์ (Like)
แชร์ (Share) คอมเมนต์ (Comment) ในเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 - 16.00 น. ในวัน
พุธรวมถึงช่วงเวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ของวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ส่วนช่วงเวลาที่มีคน
กดไลค์ (Like) แชร์ (Share) คอมเมนต์ (Comment) น้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 23.00 – 08.00 น. ในด้าน
ของอัตราส่ วนของผูใ้ ช้ ชาย:หญิง คิดเป็ น 21:20 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 เป็ นปี แรกที่เพศชายมีการใช้งาน
เฟซบุ๊กมากกว่าเพศหญิง (ภาวุธ พงษ์วทิ ย์ภานุ, 2559) ในส่ วนของการโฆษณาบนเฟซบุ๊กหรื อ
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Facebook Ads ประกอบไปด้วย Facebook Page และ Social Ads โดยจะอนุญาตการเปิ ดใช้บริ การ
ของ Facebook Page ในกลุ่มธุรกิจแบรนด์สินค้าและบริ การ ศิลปิ นและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จากนั้นผู้
โฆษณามาสามารถลงโฆษณาจากหน้า Facebook Page เหล่านั้นผ่าน Social Ads ซึ่งสามารถระบุ
กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการโฆษณาผ่านการใช้ Keyword เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ ประวัติ โดย Social Ads จะ
แสดงปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั Facebook Page
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการตลาดผ่านช่ องทางดิจทิ ัล
การตลาดดิจิทลั ใช้ช่องทางผ่านสื่อดิจิทลั เพื่อสื่อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภค สามารถสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นรายบุคคล นักการตลาด
สามารถนําข้อมูลที่ทราบแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับโดยตรงจากลูกค้า
แต่ละคนในแต่ละครั้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในครั้งต่อไป นอกจากนี้การตลาดดิจิทลั ยัง
เป็ นการทําการตลาดที่รวดเร็ ว มีความเป็ นส่ วนตัว ใช้ตน้ ทุนอย่างคุม้ ค่าและสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพมากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม (Reitzen J., 2007) แนวโน้ม
การทําการตลาดดิจิทลั ในอนาคตยังคงจะเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว การวัดผลจากจํานวน
ไลค์บนเฟซบุ๊กจะลดลงโดยวัดจากการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
รวมถึงการโฆษณาผ่าน
วีดีโอคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ (In-stream Video) จะได้รับความนิ ยมมากขึ้นและมีประสิ ทธิภาพ
มากกว่าการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ถึง 62% อีกทั้งการวัดผลประกอบการทางการตลาดดิจิทลั จะ
แม่นยํามากขึ้นจากเครื่ องมือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้การทําการตลาดดิจิทลั จะมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นในอนาคต (นเรศ เหล่าพรรณราย, 2559)
3. การดําเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระเบียบวิธีการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Method) และเชิงปริ มาณ (Quantitative Research Method)
ในการทําวิธีเชิงคุณภาพแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาระบบการใช้งาน (Function) ของเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้เข้าใจระบบการทํางานของเฟซบุก๊ ส่งผลให้สามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจ
ออนไลน์ได้ต่อไป โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ในระดับปฐมภูมิจากเว็บไซต์ที่สอน
การใช้เฟซบุ๊กที่ทาํ ขึ้นจากผูผ้ ลิตเฟซบุ๊กโดยตรง (www.facebook.com/blueprint) รวมทั้งศึกษา
เพิ่มเติมในระดับทุติยภูมจิ ากเอกสาร ตํารา บทความที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลในอินเทอร์ เน็ต ที่สามารถ
ส่งผลต่อการโฆษณาของร้านค้าออนไลน์ได้ เนื่องจากในความเป็ นออนไลน์ ข้อมูลต่างๆ จะเกิดขึ้น
รวดเร็ ว จึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ในส่ วนเชิงคุณภาพ
จะใช้ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) รู ปแบบและวิธีการการทําการตลาดออนไลน์ของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ จํานวน 10 ร้าน โดยเป็ นร้านค้าประเภท เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
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จํานวน 9 ร้าน และร้านค้าประเภทอาหาร 1 ร้าน โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ด (Open – End Question) ซึ่ง
มีประเด็นคําถาม คือ แนวทางการวางแผนกลยุทธ์หรื อวิธีการทําการตลาดเพื่อให้ได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดของร้านค้าในแต่ละร้าน
วิธีเชิงคุณภาพในส่ วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีการตรวจสอบข้อมูล
สามเส้าด้านข้อมูล เป็ นการตรวจสอบที่มาของข้อมูลในด้านคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (สุภางค์ จัน
ทวานิ ช, 2554) เพื่อพิจารณาภาพรวมแนวทางในการใช้รูปแบบการทําการตลาดออนไลน์ของร้านค้า
ออนไลน์ ในกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์จะจัดระบบจําแนกหมวดหมู่ออกเป็ นประเด็น ได้แก่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ท้ งั หมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็ นประเด็น
ย่อ (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) (เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ,์ 2536) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการวิเคราะห์พรรณนาโดยนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบในการ
วิเคราะห์
ในส่ วนของการทําวิธีเชิงปริ มาณ ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สํารวจ
พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์จาํ นวน 400 คน ที่มีอายุระหว่าง
22-35 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบไปด้วยคําถามปลายปิ ด (Close – ended Question) และ
คําถามปลายเปิ ด (Open – End Question) ซึ่งผูว้ ิจยั ไม่สามารถทราบจํานวนประชากรที่แท้จริ งจึง
กําหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2549, น. 26) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์
เท่านั้น เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานผ่านสื่อออนไลน์ให้ได้อย่างทัว่ ถึง
ขั้นที่ 2 การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างดังที่กาํ หนดไว้ใน
ขั้นที่ 1 เพื่อให้ครบจํานวน 400 ตัวอย่าง
ในเชิงปริ มาณมีการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการหาความเชื่อมัน่
(Reliability) ด้วยการนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบ (Pre-test) และนําข้อมูลที่ได้
ไปทดสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถาม ในส่วนของการ สํารวจพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ก่อนจะนําไปใช้จริ ง และนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น โดยทดสอบความเชื่อมัน่ โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha (ศิริชยั พงษ์
วิชยั , 2545, หน้า 127) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) จากการทดสอบ
แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.9317 ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ในรู ปแบบการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยจะใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถาม
4. ผลการศึกษา
รู ปแบบการใช้ งานของเฟซบุ๊ก สําหรับบุคคลทัว่ ไปสามารถแสดงความคิดเห็นและมีปฏิกิริยา
ตอบโต้ผา่ นทาง คอมเมนต์ (Comment) กดถูกใจ (Like) กดแสดงความรู้สึก (Emotion) แบ่งปัน
(Share) ส่ งข้อความส่ วนตัว (Messenger) ในส่วนของเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ที่ผปู้ ระกอบการ
ร้านค้าออนไลน์เป็ นเจ้าของ จะมีการเผยแพร่ ข่าวสารผ่านการโพสต์ลงหน้าไทม์ไลน์ (Timeline)
สามารถสร้างอัลบั้มภาพถ่ายหรื อคลิปวีดีโอ สามารถสร้างกิจกรรม (Event) เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกในเพจด้วยการมีปุ่มให้เลือกได้ว่าเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อไม่ หรื อคาดว่าจะไป ทําให้
เกิดการประเมินในข้างต้นได้ว่าจะมีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวนเท่าไร นอกจากนี้ ยงั สามารถพูดคุยกับ
ลูกค้าได้ผา่ นข้อความส่ วนตัว (Messenger) และสามารถซื้อขายผ่านทางเพจเฟซบุ๊กได้โดยตรงเพียง
กดเพื่อติดต่อกับผูข้ ายใต้ภาพโฆษณาที่ปรากฏ อีกทั้งยังสามารถกําหนดผูด้ ูแลเพจที่จะเห็นความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในเพจได้มากกว่า 1 คน ขึ้นไป ซึ่งผูด้ ูแลเพจสามารถเข้าถึงสถิติเชิงลึกของเพจ
เฟซบุ๊กได้ ในรู ปแบบการโฆษาผ่านเฟซบุ๊กของร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าสามารถจ่ายเงินให้ทาง
ระบบเฟซบุ๊กเพื่อโฆษณาเพจของตนในหน้าหลัก (New Feed) ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งผูป้ ระกอบการ
สามารถเลือก อายุ เพศ ความสนใจ ของกลุ่มเป้ าหมายได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจํานวนผูท้ ี่จะเห็น
โฆษณานั้น การเห็นโฆษณาของกลุ่มเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดไว้เกิดจากการจดจําในการคลิกเข้าชม
การค้นหาคําจากเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ระบบจดจําไว้
การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ของผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์
ผูป้ ระกอบการออนไลน์ท้ งั หมดมีอายุระหว่าง 24-30 ปี จํานวน 8 ใน 10 คน จ่ายเงินเพื่อให้เฟซบุ๊ก
ลงโฆษณาในหน้าหลัก (New Feed) ของกลุ่มเป้ าหมาย ผลจากการลงโฆษณาดังกล่าวร้านค้าของ
ผูป้ ระกอบการออนไลน์ท้ งั หมดได้รับยอดไลค์เพจและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 1
เดือนต่อการจ่ายเงิน 1 ครั้ง การจ่ายเงินในการโฆษณาทางเฟซบุ๊กของทั้ง 8 คน อยูใ่ นระดับปาน
กลางถึงระดับสูง จํานวนเงินที่จ่ายในแต่ละครั้งมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ในส่ วนผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าอีก 2 คน ที่ไม่จ่ายเงินในการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กใช้วิธีการนําผูม้ ีชื่อเสียงมาใช้ในการโฆษณา
อยูส่ มํ่าเสมอมีท้ งั การที่ผมู ้ ีชื่อเสี ยงใช้สินค้าจริ งกับจ่ายเงินเพื่อการโฆษณา
แต่ผปู้ ระกอบการที่
จ่ายเงินเพื่อโฆษณาผ่านเฟซบุก๊ จํานวน 4 จาก 8 คน ก็ใช้วิธีการนําผูม้ ีชื่อเสียงมาใช้ในการโฆษณา
ด้วยเช่นกัน และจํานวน 4 คน ที่จ่ายเงินเพื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กและใช้ผมู้ ีชื่อเสียงในการโฆษณานั้น
เป็ นผูท้ ี่มียอดไลค์ในแฟนเพจในอัตราที่มากกว่าผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ในรู ปแบบของสื่ อที่ใช้ใน
การโฆษณา ผูป้ ระกอบการจํานวน 7 จาก 10 คน ใช้การจ้างช่างภาพเพื่อนําภาพมาประกอบการขาย
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โดยเน้นการถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Mood&Tone ตามรู ปแบบของแต่ละร้านค้า โดยจํานวน 5 ใน 10 คน
ใช้นางแบบในการประกอบการถ่ายแบบ ด้วยเหตุผลที่ตอ้ งการให้ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคมากที่สุดเพราะมี
การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจํานวน 3 ใน 10 คน ใช้วิธีการผลิตสื่อ
ด้วยตนเอง เนื่ องจากมีความสามารถทางด้านการผลิตสื่อ จํานวน 9 ใน 10 คน ใช้การรี วิว (Review)
สินค้าจากผูใ้ ช้จริ งเพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือให้กบั สินค้ามากยิง่ ขึ้น จํานวน 3 ใน 10 คน ใช้วิธีการ
โฆษณาผ่านคลิปวิดีโอ (Clip) ที่มีการถ่ายทําการทํางาน เห็นสินค้าผ่านการถ่ายแบบแบบเคลื่อนไหว
สัมภาษณ์ผใู ้ ช้จริ ง เพื่อให้ลกู ค้าเกิดการใกล้ชิดแบรนด์และเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น จํานวน 8
ใน 10 คน มีการให้สมาชิกแฟนเพจร่ วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแชร์เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าถึง
แบรนด์ของแต่ละร้านค้าผ่านเครื อข่ายเพื่อนของสมาชิก จํานวน 7 ใน 10 ใช้การส่งเสริ มการขาย
เมื่อมียอดขายลดลงหรื อกําลังจะออกสินค้าใหม่ ผูป้ ระกอบการจํานวนทั้ง 10 คน จะเน้นการใช้รูป
ถ่ายมากกว่าการใช้ตวั หนังสื อในแต่ละการโพสต์ ทั้งหมดยังคํานึงถึงช่วงเวลาในการโพสต์ ด้วย
วิธีการค้นหาผ่านอินเทอร์ เน็ตและทดลองด้วยตนเอง เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายของร้านค้าตนมีแนวโน้ม
ในการเห็นโพสต์น้นั ๆ มากที่สุด ซึ่ง 8 ใน 10 คน เลือกช่วงเวลาเย็นถึงหัวคํ่าในวันธรรมดา และช่วง
บ่ายถึงคํ่าในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดต่าง ๆ ด้วย ส่วนอีก 2 คน จะเลือกโพสต์ในช่วงเช้าและ
เย็น ซึ่ง 1 ใน 2 คนดังกล่าวเป็ นร้านค้าประเภทอาหารทําให้การลงในรอบเช้าและเย็นมีส่วนในการ
เลือกรับประทานอาหารของกลุ่มเป้ าหมาย ร้านค้าออนไลน์ประเภทอาหารมีการบริ การหลังการขาย
ด้วยการมีผสู ้ ่ งอาหารให้ถึงที่บริ เวณกรุ งเทพฯและปริ มณฑลในเหตุผลด้านการรักษาความสดใหม่
และการดูแลความสะอาดของอาหาร โดยคิดอัตราค่าบริ การเพิ่มตามระยะทาง ส่วนผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าเสื้อผ้า 6 ใน 9 มีบริ การส่งฟรี โดยผูป้ ระกอบการมีการบวกค่าบริ การจัดส่งไปในราคาสินค้า
แล้วเพื่อให้ผซู ้ ้ื อมีความรู ้สึกคุม้ ค่ากับราคาและสร้างความรู้สึกเสมือนในการได้รับสิทธิพิเศษจาก
ทางร้านค้า ซึ่งอีก 3 ใน 9 ร้านค้าที่เหลือจะคิดค่าบริ การจัดส่งตามความเหมาะสมของระยะเวลาการ
ได้รับสินค้า โดยแบ่งเป็ นการส่งด่วน (EMS) ที่จะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน และแบบลงทะเบียนที่
จะได้รับสิ นค้าภายใน 3-7 วัน สัดส่ วนการบวกเพิ่มราคาไปในสินค้าของทั้ง 3 ร้านค้าดังกล่าว จะอยู่
ที่ การส่ งด่วน (EMS) ราคา 50-60 บาท และการส่งแบบลงทะเบียน ราคา 20-30 บาท จาก
ผูป้ ระกอบการทั้งหมด ผูป้ ระกอบการ 3 ใน 10 คน เลือกวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายด้วยอายุเพียงอย่าง
เดียว แต่จาํ นวน 7 ใน 10 เลือกกลุ่มเป้ าหมายด้วยอายุและวิถีการดําเนินชีวิตประกอบกัน
ผลการใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) สํารวจพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคที่มตี ่อร้านค้าออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-35 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี -ปริ ญญาโท ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั
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และมีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 20,000-40,000 บาท เป็ นผูท้ ี่เคยซื้อของผ่านทางออนไลน์ เพศหญิงมี
การสนใจ การตอบสนองและตัดสิ นใจซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 2:1 ผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ถึงในระดับปริ ญญาตรี มีความสนใจและมีความต้องการในตัวสิ นค้า
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี
แต่ผทู้ ี่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี มีการ
ตัดสิ นใจซื้อที่มากกว่า ที่น่าสนใจคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคนมีส่วน
ในการตัดสิ นใจซื้อของสิ นค้าไม่แตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊กผ่าน
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ ตโฟนมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมาคือผ่านเว็บไซต์ใน
คอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่ติดต่อสื่ อสารกับร้านค้าออนไลน์ผา่ นทางแอปพลิเค
ชันไลน์ (LINE) คิดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมาคือผ่านข้อความส่วนตัวทางเฟซบุ๊ก (Messenger) คิด
เป็ นร้อยละ 26 ที่น่าสนใจคือมีการติดต่อผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์นอ้ ยมากคิดเป็ นร้อยละ 3
เท่านั้น ผูต้ อบแบบสอบถามจะมีความพึงพอใจมากขึ้นหากผูข้ ายมีการโต้ตอบด้วยความรวดเร็ว
ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 ใน 3 จะมีแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าที่มีบริ การส่งฟรี มากกว่ามีการคิด
ค่าบริ การการจัดส่ งเพิ่มเติม และจะยิง่ รู้สึกคุม้ ค่าและมีความพึงพอใจมากขึ้นหากมีการรับเปลี่ยน
สินค้าหากสิ นค้ามีปัญหา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊กในการเข้าถึงข้อมูลเฉลี่ย
ประมาน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชัว่ โมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลา
18.00 – 22.00 น. ผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกซื้อสิ นค้าในช่วงที่มีการส่ งเสริ มการขายมากที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 41โดยจะตัดสินใจซื้อเองคิดเป็ นร้อยละ 35 แต่เพื่อนก็มีส่วนทําให้ตดั สิ นใจซื้อคิดเป็ น
ร้อยละ 27 รู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทํางานใน
วันหยุดมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 62 มีการทํากิจกรรมที่สนใจคิดเป็ นร้อยละ 17 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เคยซื้อสิ นค้าด้านแฟชัน่ ความบันเทิงคิดเป็ นร้อยละ 38 ด้านสุขภาพคิดเป็ นร้อยละ 14
เหตุผลด้านการออกแบบ ความสวยงาม ตามแฟชัน่ ของสินค้ามีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผูต้ อบ
แบบสอบถามมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมาคือความคุม้ ค้าราคิดเป็ นร้อยละ 23 และความ
น่าเชื่อถือของร้านค้าคิดเป็ นร้อยละ 11 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 39 เคยเลือกซื้อ
สินค้าหลังจากเห็นการโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนในหน้าหลัก (New Feed) รองลงมา คือ ร้อยละ
22 เคยเลือกซื้อสิ นค้าเพราะเห็นเพื่อนแชร์การร่ วมกิจกรรมของทางร้านค้า
5. อภิปรายผล
ในการศึกษารู ปแบบการใช้งานของเฟซบุ๊ก (Content Analysis) ได้เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของเฟซบุ๊กทั้งวิธีการใช้เฟซบุ๊กอย่างรอบด้าน รวมทั้งวิธีการที่เหมาะสมกับผูป้ ระกอบการ
อย่างวิธีการจัดการเพจ และวิธีการจ่ายเงินเพื่อลงโฆษณาจากทางร้านค้าไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่
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ต้องการได้โดยตรงจากการเลือกกลุ่มอายุ ความสนใจ อาชีพ ความสนใจจากการเยีย่ มชม กดไลค์
หรื อค้นหาคําที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ต่างๆ ของแต่ละคนได้ ซึ่งจะสามารถส่งเสริ มกระบวนการการ
ทําการตลาดของผูป้ ระกอบการได้ การรู้วิธีการจัดการตัวเพจร้านค้าให้น่าสนใจอย่างมืออาชีพ เป็ น
อีกปัจจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้เพจของร้านค้ามีประสิทธิภาพ มีการโต้ตอบ แบ่งปัน (Share) แสดงความ
คิดเห็น (Comment) มีการเคลื่อนไหวภายในเพจ ซึ่งจะทําให้บุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาในเพจนั้นๆ รู้สึกถึง
ความน่ าเชื่อถือของเพจมากกว่าปกติ
ในส่ วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์มี
การใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าด้วยการให้ความสําคัญต่อสื่อที่ผลิตออกไป โดยนําแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ ความสนใจในด้าน
ต่างๆ รวมถึงความจําเป็ นและความต้องการในการซื้อสินค้าเพื่อมาวิเคราะห์การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์และวางแผนช่วงเวลาการโพสต์รวมถึงการจัดการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนําไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงความต้องการและ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะทําให้ลกู ค้าสร้างความจดจําในภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าในระยะ
ยาวได้ ตามทฤษฎี AIDAS Model ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด สามารถทําได้ในขั้นความสนใจ
(Interest) และขั้นความต้องการ (Desire) ทําให้ลกู ค้ามีความสนใจในสินค้าจนทําให้เกิดความ
ต้องการนําไปสู่การปิ ดการขายในขั้นการกระทํา (Action) ได้ แต่ยงั มีส่วนที่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์เชิงลึก
ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง คือ ขั้นความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้เกิดการซื้อซํ้าและการบอก
ต่อ ในอีกทางหนึ่ งคือต้องการให้ลกู ค้าใหม่ได้มีการตั้งใจ (Attention) หรื อการหันมามองสิ นค้าจน
นําไปสู่การทําการค้าในขั้นต่อไป จึงเป็ นสาเหตุให้มีการทําการตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขายให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ชวลิต ดวงอุทา, 2552) ที่
ทําการศึกษาเรื่ องการออกแบบงานโฆษณาที่ส่งผลต่อการจดจําสินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่งต้องการให้
ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจและสร้างความจดจํา พบว่า การใช้ภาพสื่อความหมาย โดยคํานึงถึงการควบคุม
การใช้สี จัดองค์ประกอบ ของงานโฆษณา รวมถึงออกแบบสื่ อเป็ นสื่ อแบบเคลื่อนไหวจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคจดจําสิ นค้าแบรนด์น้ นั ๆ ได้ง่าย ส่งผลให้ลกู ค้าเกิดการเลือกรับรู้สิ่งที่ถกู โฆษณา นําไปสู่
การตัดสิ นใจซื้อได้มากกว่าเพราะในยุคที่มีการแข่งขันของร้านค้าออนไลน์ที่มีจาํ นวนมาก การทํา
ให้ลกู ค้าสะดุดตาจนทําให้เกิดการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์น้นั ไม่ใช่เรื่ องง่าย หากทําให้ลกู ค้าเลือกเข้า
ไปรับข้อมูลภายในเพจได้จะมีความเป็ นไปได้สูงที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการเลือกใช้ภาพถ่ายมากกว่าการให้ขอ้ มูลทางตัวหนังสือ เพราะภาพจะทําให้เกิดการ
จดจําได้ดีกว่าตัวหนังสื อ (อุกฤษณ์ มารัง, 2550) กล่าวว่างานออกแบบมีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการผลิต
สื่อโดยเฉพาะสื่ อที่ตอ้ งการการสัมผัสที่รับรู้ดว้ ยตา (Visual Communication Design) กลยุทธ์สาํ คัญ
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ของผลสําเร็ จในการเข้าถึงข้อมูลจนไปถึงขั้นการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคส่วนหนึ่ งมาจากการใช้
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาใช้ในการโฆษณาและรี วิวสินค้า เนื่องจากการการใช้คนที่มีชื่อเสียงจะทําให้
สร้างแรงจูงใจได้เร็ ว มีคนสนใจมากขึ้น ทําให้การโฆษณาติดอยูใ่ นความทรงจําผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
รวมถึงทําให้เกิดความน่ าเชื่อถือต่อตัวสินค้ามากขึ้น (ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2547) สอดคล้องกับ
งานวิจยั เรื่ อง ผลกระทบจากการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้าในงานโฆษณาของ (ภัสสร
นันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) ที่พบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงจะทําให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภค รวมถึงสร้าง
การจดจํา และทําให้ผบู้ ริ โภคประเมินและสร้างสินค้าทัศนคติดา้ นบวกแก่ตวั สิ นค้าทันที (Petty,
Richard E. and Cacioppo, John T, 1982) ในการทําการตลาดออนไลน์ของผูป้ ระกอบการ อีกหนึ่ ง
ส่วนสําคัญหลักที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ คือ การใช้เฟซบุ๊กมาเป็ นเครื่ องมือในการโฆษณา
จากลักษณะทางกายภาพของเฟซบุ๊กที่เอื้อต่อการทําธุรกิจในโลกออนไลน์ อาทิ การจ่ายเงินเพื่อลง
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กได้ การแชร์ หรื อส่งต่อข้อความได้รวดเร็ ว การติดต่อสื่อสารระหว่างผูส้ ่งสาร
และผูร้ ับสารได้อย่างสะดวก สภาวการณ์เหล่านี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจึงเป็ นตัวกําหนดสังคมหรื อชี้นาํ สังคมตรงกับทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนด
(MCQuail, 2005) ทําให้ทุกคนสามารถเป็ นผูส้ ร้างเนื้อหา หรื อสร้างรายได้ได้ท้งั นั้น
ในส่วนของการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) จากจํานวนของผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถาม
พบว่ า เพศที่ ต่ างกัน ทําให้ มีผ ลต่ อความตอบสนอง ความสนใจและการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ต่ างกัน
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย เรื่ อง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ โฆษณาในเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคของ (นุชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม, 2553) พบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อที่ แตกต่ างกัน โดยเพศ
หญิ งมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ม ากกว่ าเพศชาย เนื่ องจากเพศหญิ งมี ก ารใช้สื่ อสังคม
ออนไลน์มากกว่าเพศชาย (สํานักงานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) และลักษณะทางจิ ตวิทยาของเพศหญิ งมีแนวโน้มที่ จะสนใจใน
ด้านแฟชัน่ เครื่ องแต่งกายมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ นําเข้าจากต่ างประเทศของวัยรุ่ นของ (เพ็ญนิ ภา พรพัฒนนางกูร, 2551) ที่พบว่าเพศ
หญิงจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ มากกว่าเพศชาย นอกจากนี้ งานวิจยั ดังกล่าวยังสอดคล้อง
กับผูต้ อบแบบสอบถามในเรื่ องเหตุผลของการตัดสินใจซื้อสินค้า ที่พบว่าแนวโน้มจะซื้อสิ นค้าด้วย
เหตุผลด้านการออกแบบ ความสวยงาม ตามแฟชัน่ มากที่สุด และรองลงมาคือความคุม้ ค่าด้านราคา
เช่นเดียวกัน ในส่ วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าไม่แตกต่างกัน ทําให้
เห็นว่าหากผูบ้ ริ โภคต้องการสิ่งของนั้นจริ ง และสิ่งของนั้นตอบสนองต่อภาพลักษณ์ ส่ งผลในด้าน
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การเข้าสังคมได้ ผูบ้ ริ โภคย่อมหาทางเพื่อที่จะได้มา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ณัฐกรานต์ รัต น
สุ ภา, 2555) ที่ ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบของเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ Facebook และพฤติก รรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่มีผลต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค พบว่า อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่ อการตอบสนองผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่ างกัน อีกหนึ่ งปั จจัยที่
เป็ นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ ระดับการศึกษา ซึ่งระดับการศึกษาจะทําให้มี
การตอบสนองทางความต้องการและความตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญ ญาตรี ถึงปริ ญญาตรี จ ะมีค วามสนใจและความต้องการมากกว่าผูท้ ี่ มีก ารศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ทั้งนี้ เพราะกลุ่มดังกล่าวมีความต้องการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อชิ งรางวัล
มากกว่าจะจ่ายเงินซื้อ และผูท้ ี่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จะมีการตัดสินใจซื้อที่ต่าํ กว่าผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เนื่ องมาจากกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะคิดวิเคราะห์ หาข้อมูลในตัว
สิ นค้า มีการเปรี ยบเทียบที่ซบั ซ้อนก่ อนตัดสิ นใจซื้อมากกว่า สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ศิริวรรณ
เสรี รั ต น์ และคนอื่ น ๆ (2550) ที่ ก ล่า วว่า การศึก ษาเป็ นปั จ จัย ที่ ทาํ ให้ค นมีค วามคิ ด และผูท้ ี่ มี
การศึกษาที่สูงกว่าจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะเป็ นผูท้ ี่มีความกว้างขวางและ
เข้าใจสารที่ดี รวมถึงการไม่เชื่อสิ่งใดหากไม่มีหลักฐานมาประกอบที่เพียงพอ ในปั จจุบนั ด้วยเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาทําให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทําให้พฤติ กรรมของมนุ ษย์ได้
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (MCQuail, 2005) ด้วยความเร่ งรี บตามวิถีชีวิตที่ วิ่งตามการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจส่ งผลให้คนในสังคมเมืองใช้เวลาไปกับการทํางาน เวลาในการทําสิ่ งอื่น ๆ จึงน้อยลง
เช่นเดียวกับผูต้ อบแบบสอบถามที่เวลาที่ ใช้ในแต่ ละวันส่ วนใหญ่ หมดไปกับการทํางาน ซึ่ งผูต้ อบ
แบบสอบถามจะมีการใช้งานเฟซบุ๊กรวมถึงสื่ออื่น ๆ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. คือ เวลาตั้งแต่หลัง
เลิกงานจนถึงก่อนนอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงถูกผลิตให้มาตอบโจทย์วิถีชีวิตตามช่ วงเวลานั้น ๆ ซึ่ง
ในปัจจุบนั การทํากิจกรรมใดที่สามารถประหยัดเวลาและมีความรวดเร็ วจะทําให้ผบู้ ริ โภคเลือกที่จะ
ให้ความสําคัญเป็ นอันดับต้น ๆ การซื้อขายออนไลน์จึงตอบโจทย์อย่างมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะใน
แง่ของการประหยัดเวลา ซึ่งเฟซบุ๊กเป็ นสื่ อกลางที่มีผใู้ ช้มากที่สุดและมีการใช้เพื่อการค้าขายมาก
ที่สุดเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ในด้านความสะดวกสบาย คือ การใช้งานผ่านแอปพลิเค
ชันเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์สมาร์ ตโฟนที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ นอกจากนี้ในแง่ของกระบวนการซื้ อ
ขาย แอปพลิเคชันไลน์นบั เป็ นช่องทางการติดต่อที่สะดวก มีการใช้ที่แพร่ หลาย ใช้งานง่าย มากที่สุด
ในปั จจุบนั ทําให้ผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามมีการซื้อขายออนไลน์ผา่ นช่องทางไลน์มากที่สุด และใช้งาน
เฟซบุ๊กผ่านแอปพลิเคชันมากที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ณัฐกรานต์ รั ตนสุ ภา, 2555)
ที่ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก และพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก ที่ มีผลต่ อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ที่พบว่า การมีความรวดเร็ วในการรั บส่ ง
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ข้อมูล มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ของเฟซบุ๊ก รวมถึงสื่ ออื่น ๆ จะสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคได้ โดยจะเห็นได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการติ ดต่ อสื่ อสารทางโทรศัพท์น้อย
มาก แม้ว่าการติดต่อทางโทรศัพท์จะสามารถทําให้เข้าใจสารระหว่างผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสารมากกว่า
แต่คนในปั จจุ บนั เลือกใช้วิธีการพูดคุยผ่านตัวหนังสื อมากกว่า ซึ่ งในแง่ของการซื้ อขายออนไลน์
สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน รวมถึงการบอกเลขที่
บัญชี เมื่อจะให้ลูก ค้าโอนเงิ น ค่ าสิ น ค้า การพิมพ์หรื อการแชท (Chat) จะมีค วามสะดวกในการ
ติดต่อสื่ อสารมากกว่าการพูดคุยผ่านโทรศัพท์
นอกจากนี้ ในส่ ว นของการทําโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะหากมีก ารจ่ ายเงิ น เพื่อลง
โฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊กจะทําให้ได้รับผลตอบรับทั้งด้านผลกําไร การบอกต่อ การพูดถึงสิ นค้า มี
การเคลื่อนไหวภายในเพจมากขึ้ น กว่าตอนก่ อนทําโฆษณาดังกล่าว เนื่ องจากการจ่ ายเงิ น เพื่อ
โฆษณาจะสามารถส่ งสารที่ ผปู ้ ระกอบการต้องการให้ไปถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง เปรี ยบ
เหมือนการส่ งใบปลิวถึงหน้าบ้าน ซึ่งการโฆษณานั้นๆ มีความเป็ นไปได้สูงที่ จะตรงกับความสนใจ
ของกลุ่มเป้ าหมายที่ระบบเฟซบุ๊กส่ งไปถึงหน้าหลัก (New Feed) เนื่ องจากระบบเฟซบุ๊กจะคํานวณ
ความสนใจรวมถึงความชอบของบุคคลที่เป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กแต่ละคนผ่านการบันทึกและเก็บข้อมูล
จากการคลิก กดไลค์ ค้นหาคํา จากช่องทางต่างๆ จึงทําให้สามารถส่ งสารที่ผปู้ ระกอบการต้องการ
โฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในความแตกต่างระหว่างการทําการตลาดออนไลน์ของร้านค้าประเภทเสื้ อผ้าและร้านค้า
ประเภทอาหารส่ วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยร้านเสื้ อผ้าส่ วนใหญ่ใช้การโฆษณาทางเฟ
ซบุ๊กแบบจ่ายเงิน มีการถ่ายภาพด้วยวิธีการมืออาชีพ มีการใช้บุคคลจริ งมาพูดถึงการใช้สินค้า มีการ
ใช้ผมู้ ีชื่อเสียงมาพูดถึงสินค้า ควบคุมรู ปแบบ Mood&Tone ของภาพโฆษณาไปในทิศทางที่ไม่หลุด
จากภาพจําของร้าน ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจําสี รู ปแบบการจัดองค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะของ
ร้านค้า ได้มากขึ้น ซึ่งวิธีการข้างต้นทั้งร้านค้าประเภทเสื้ อผ้าและร้านค้าประเภทอาหารเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ในส่ วนของร้านค้าประเภทอาหารซึ่งมีขอ้ จํากัดด้านความสดใหม่ของสิ นค้า ใน
ที่น้ ีคืออาหารประเภทอาหารญี่ปุ่น เช่น ปลาดิบ ซูชิ ข้าวแกงกะหรี่ เป็ นต้น ทําให้ขอ้ จํากัดด้านการ
จัดส่งและช่วงเวลาการโพสต์โฆษณาแตกต่างจากร้านค้าประเภทเสื้อผ้า ซึ่งร้านค้าประเภทอาหารจะ
มีการจัด ส่ งโดยเจ้าหน้าที่ ของทางร้านถึงที่ หมายโดยตรงด้วยความรวดเร็ ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
รับประทานอาหารที่สดที่สุดเพื่อภาพลักษณ์ของและความพึงพอใจสูงสุดของร้านด้วย ในการโพสต์
โฆษณานั้น เวลาที่ ร้ า นค้า ประเภทอาหารจะโพสต์ใ นช่ ว งที่ ผูบ้ ริ โภคกํา ลัง ตัด สิ น ใจจะเลื อ ก
รับประทานอาหารมากที่สุด ซึ่งต่างจากร้านค้าประเภทเสื้อผ้าที่โพสต์ตามช่วงเวลาที่ผใู้ ช้เฟซบุ๊กมาก
ที่สุดเพราะสิ นค้าประเภทเสื้อผ้าสามารถขายและทําให้ลกู ค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ตลอดเวลา
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของทั้งฝั่งผูป้ ระกอบการและฝั่งผูบ้ ริ โภคนั้นมีขอ้ มูลที่น่าสนใจบาง
ประการที่ สามารถทําให้ ผปู ้ ระกอบการนํา มาปรั บ ใช้เ พื่อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้แ ก่
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อมากที่สุดตอนที่อยูใ่ นช่วงจัดการส่งเสริ มการขาย ซึ่งผูป้ ระกอบการควรเพิ่ม
การโฆษณาในช่วงนั้นมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อนของผูบ้ ริ โภคมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
เช่ นกัน จึ งควรจัด การส่ งเสริ มการตลาดที่ มีความสัมพัน ธ์ก ับการแบ่งปั น (Share) กิ จกรรมหรื อ
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้อ งระหว่ า งเพื่ อนในเฟซบุ๊ ก เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ก ารโฆษณาทางเฟซบุ๊ ก มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะมีความพึงพอใจและรู้สึกดีกบั ร้านค้านั้นๆ มากขึ้นหากร้านค้ามี
การบริ การที่รวดเร็ ว ทําให้ผบู ้ ริ โภครู้สึกถึงความเอาใจใส่ ซึ่งหากร้านค้าประสบปั ญหาการตอบไม่
ทันควรหาบุคลากรมาช่วยตอบคําถาม หรื อมีการทําการตอบรับอัตโนมัติและบอกเวลาที่แน่นอนใน
การมาตอบคําถามเพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความรู ้ สึกไม่ถูกทอดทิ้งจากการบริ การ อีกประการคือวิธีการ
จัด ส่ งผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ พอใจกับการจัด ส่ งฟรี แม้จะมีก ารบวกราคาลงไปในสิ นค้าแล้ว เพราะ
ก่อนที่ลกู ค้าจะตัดสิ นใจซื้อลูกค้าได้พินิจถึงราคาและความเหมาะสมก่อนที่จะมาซื้อแล้ว ดังนั้นหาก
ผูป้ ระกอบการสามารถบวกค่าส่ งลงไปในราคาสินค้าด้วยจะสามารถทําให้เกิดประสิทธิผลในการทํา
การตลาดเพิ่มมากขึ้ น เช่นเดียวกับบริ การหลังการขายผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึกคุ ม้ ค่ าและพึงพอใจมากขึ้ น
หากทางร้านมีบริ การรับเปลี่ยนสิ นค้า หากมีการเสนอทางเลือกรับเปลี่ยนสิ นค้าเพิ่มเติ มตามความ
เหมาะสมอาจส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ในระยะยาวจนเกิดการซื้อซํ้าขึ้นได้
ในการทําการตลาดออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กของผูส้ มั ภาษณ์เชิงลึกในภาพรวมได้รับ
ประสิ ทธิผลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการจ่ายเงินเพื่อโฆษณาเพื่อให้โฆษณาร้านค้าไปปรากฎในหน้าหลัก
(New Feed) ตามกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด ซึ่งสามารถอธิบายตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ว่า
การทําการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั และการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตอบคําถาม ปิ ดช่องว่าง
ของการโฆษณาสิ นค้าและบริ การในปัจจุบนั ทั้งในแง่วิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการใช้สื่อที่
ได้รับการพัฒนามาจนได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง อาทิ เฟซบุ๊ก มาปรับใช้ในแง่ธุรกิจเพื่อเพิ่ม
ผลลัพธ์ทางการตลาด ด้วยเหตุผลของความรวดเร็ ว สะดวก อีกทั้งโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กยังมีราคาไม่
แพงและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลานี้การทําการตลาดออนไลน์
ผ่านเฟซบุ๊กจึงทําให้ผปู ้ ระกอบการได้รับอรรถประโยชน์อย่างมาก แม้ในภาวะเศรษฐกิจหรื อมี
เหตุการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความชะงักทางการโฆษณา การทําธุรกิจออนไลน์ยงั เป็ นช่องทางที่สามารถ
ดําเนิ นต่อไปได้ เนื่ องด้วยเหตุผลด้านราคา การเปลี่ยนแปลงของตัวโฆษณาที่สามารถแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงให้ทนั ต่อเหตุการณ์ได้ง่าย และสามารถส่งสารถึงผูร้ ับได้อย่างรวดเร็ว
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จากงานวิ จยั นี้ ได้ตอบวัต ถุประสงค์ท้ งั 3 ข้อ ได้แก่ ในการวิจ ัย รู ปแบบการทํางานของ
เฟซบุ๊กพบว่าระบบการทํางานเอื้ออํานวยต่อการค้าขายออนไลน์ ทั้งการจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณา
เพื่อให้ไปปรากฏบนหน้าหลัก (New Feed) ของกลุ่มเป้ าหมาย มีก ารซื้ อขายได้โ ดยตรงผ่านการ
สนทนาส่วนตัว (Messenger) เพียงกดที่บริ เวณใต้ภาพโฆษณาที่ปรากฏ จากการวิจยั ชี้ ชดั ว่าการทํา
การตลาดออนไลน์ของร้านค้าได้มีการวางแผนการตลาดโดยคํานึ งถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลักทําให้
การออกแบบงานโฆษณา การกํา หนดช่ ว งเวลาการโพสต์ แตกต่ า งตามแต่ ละกลุ่ ม เป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จ่ายเงินเพื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก และได้รับยอดไลค์รวมถึงยอดขายเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับในส่วนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่มีร้อยละ 39 ได้เคยซื้ อสิ นค้า
หลังจากเห็นโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนโดยการจ่ายเงินของผูป้ ระกอบการ การศึกษาในส่วนของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทําให้เห็นว่าการจ่ายเงินเพื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และการออกแบบสื่ อโฆษณา
ตามความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงการบริ การหลังการขาย เช่น การส่ งฟรี ทําให้มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค ผูบ้ ริ โ ภคจะตัด สิ น ใจซื้อโดยคํานึ งถึงความถูก ใจ ความคุ ้มค่ า ความ
น่าเชื่อถือ ตามลําดับ
6. สรุปผลการวิจยั
การทําการตลาดออนไลน์มีความสําคัญในยุคปัจจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กที่มีผใู ้ ช้เป็ นจํานวนมหาศาลย่อมตอบโจทย์ได้ในแง่ความรวดเร็ ว
และความสะดวก การทําการตลาดออนไลน์ผา่ นเฟซบุก๊ จึงสําคัญต่อผูป้ ระกอบการที่จะทําให้ เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นําไปสู่การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ด้วยการใช้ กลยุทธ์ดา้ น
การลงทุนจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาและกลยุทธ์ดา้ นเทคนิคทางศิลปะ การนําบุคคลที่มีชื่อเสียง
มาร่ วมโฆษณาเพื่อสร้างแรงดึงดูดต่อสื่อโฆษณา รวมถึงการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการอย่าง
ชัดเจนที่ผา่ นการศึกษาลักษณะทั้งทางประชากรศาสตร์และลักษณะการดําเนินชีวิต อีกทั้งทําการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะยาว หากยิง่ สามารถบริ หารจัดการในปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นได้มี
ประสิ ทธิภาพมากเท่าใดย่อมส่ งผลให้เกิดประสิทธิผลทางการค้ามากขึ้นเท่านั้น เห็นได้จากผลการ
สอบถามของกลุ่มเป้ าหมายที่หนั มาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีการตัดสินใจซื้อโดย
คํานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความถูกใจ ความคุม้ ค่า และการดึงดูดทางการโฆษณา ในแนวทางการ
เสนอแนะต่อการวิจยั ในอนาคต ควรที่จะศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผา่ นช่องทางอินสตาแกรม
(Instagram) ที่เป็ นอีกหนึ่ งช่องทางสําคัญและมีความสะดวกในการโฆษณาและซื้อขายสินค้า หรื อ
ศึกษาความสนใจต่อการซื้อสิ นค้าออนไลน์ของเพศชายโดยตรง เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า เพศหญิง
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มีความสนใจซื้อของออนไลน์มากกว่าเพศชาย เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจ
เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการจะทําวิจยั ได้ในอนาคต
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Interpretation through Thai teenagers’ tattoos
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความหมายในการสื่อสารผ่านรอยสักของวัยรุ่ นไทย
2)แรงจูงใจของวัยรุ่ นไทยในการตัดสิ นใจสัก 3) มุมมองของคนในสังคมต่อวัยรุ่ นไทยที่มีรอยสัก
การศึ ก ษานี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยใช้วิ ธีก ารวิ จ ัยแบบการสัม ภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth
Interview) กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่ นไทยที่มีรอยสัก อายุ 18 - 25 ปี จํานวน 8 คน ช่างสักแฟชัน่ จํานวน
2 คน และบุคคลทัว่ ไป จํานวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านความหมายในการสื่ อสารผ่านรอย
สัก พบว่า รอยสักของผูท้ ี่สักในปั จจุบนั จะมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างกันไป เช่น
การสื่อถึงตนเอง การแสดงถึงความรักต่อผูอ้ ื่น การยํ้าเตือนใจ และความประทับใจในบางเรื่ องราว
เป็ นต้น 2) ด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจสัก พบว่า แรงจูงใจในการตัดสินใจสักของวัยรุ่ นส่ วนใหญ่
มาจากตนเอง 3) ด้านมุมมองของคนในสังคมต่อวัยรุ่ นไทยที่มีรอยสัก พบว่า มีการยอมรับมากขึ้น
และมองว่าเป็ นสิทธิส่วนบุคคลของผูท้ ี่ตดั สินใจสัก
คาสาคัญ : การสื่อสารความหมาย, รอยสัก, คนในสังคม, วัยรุ่ นไทย
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. บทนา
การสื่ อสารของมนุ ษย์น้ นั สามารถแสดงออกได้หลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นวัจนภาษา
(Verbal Language) ในการพูดคุย อวัจนภาษา (Nonverbal Language) ในการใช้ท่าทางหรื อ
สัญลักษณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีการสื่อสารในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้
แผ่นพับใบปลิว ป้ ายประกาศ รวมไปถึงรู ปแบบในการสื่อสารผ่านสิ่งต่างๆบนผนังและบนผิวหนัง
โดยการสักลายถือได้ว่าเป็ นการสื่ อสารที่มีมาตั้งแต่ในอดีต การสักลายในทุกสังคมวัฒนธรรมเกือบ
ทัว่ โลก ต่างก็มีความหมายและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมของมนุษย์
จิมมี่ หว่อง (2544) กล่าวไว้ว่า “รอยสักสมัยใหม่เริ่ มเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสงคราม
เวียดนามเมื่อประมาณ 30 ปี ที่แล้ว โดยทหารอเมริ กนั ” ซึ่งในประเทศไทยเรื่ องการสักใน
ประวัติศาสตร์ยงั ไม่มีหลักฐานทางด้านวัตถุ และที่จารึ กเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างแน่ชดั แต่การสัก
ยังมีให้พบเห็นอยูใ่ นสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย โดยการสักในอดีตถือเป็ นพื้นที่ของผูช้ าย เป็ นเรื่ อง
ของลูกผูช้ าย ดังปรากฏในวรรณคดีเรื่ องขุนช้างขุนแผนและวรรณกรรมอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้อยูย่ งคงกระพัน แต่การสักมักถูกมองในด้านลบเสียมากกว่า ถูกมองว่าเป็ นนักเลง เนื่องจาก
ในอดีตนั้น รอยสักถูกใช้เป็ นสัญลักษณ์ของการประณามหรื อประกาศความชัว่ เป็ นภูมิคุม้ กันความ
ตายให้กบั ตัวเอง ทําให้ศิลปะบนผิวหนังประเภทนี้เกือบจะสูญไปจากสังคมไทย
จากความเชื่อตั้งแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั ความหมายของรอยสักได้มีการแปรเปลี่ยนไปสู่
ความเป็ นศิลปะที่บอกผ่านยุคสมัยได้ จากเดิมที่รอยสักมีความหมายตามประเพณีนิยม เริ่ มมีความ
เฉพาะตัวมากขึ้น รอยสักแต่ละชนิดจึงมีความหมายเพื่อความต้องการของตนเอง ผ่านการขัดเกลา
ทางสังคม เวลา และบริ บทสภาพแวดล้อมสังคมรอบข้าง ปรากฏเป็ นรอยสักตามจินตภาพของตัวผู้
สักเอง ทั้งเป็ นการสร้างตัวตน โดยแฝงไว้ซ่ึงความหมาย หรื ออาจไร้ซ่ึงความหมายก็ได้ (พจมาน
นิตย์ใหม่, 2550, น. 1) อีกทั้งรอยสักยังถูกขับเคลื่อนไปยังผูค้ นหรื อกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม
นักดนตรี กลุ่มฮาร์ดคอร์ (hardcore) กลุ่มพั้งค์ (punk) กลุ่มฮิพฮอพ (hip-hop) กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มคนวัย
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ทํางาน กลุ่มเด็กแนว กลุ่มจักรยานยนต์ช็อปเปอร์ หรื อแม้กระทัง่ ปัจเจกชนที่ไม่สงั กัดกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง
กลุ่มวัยรุ่ นไทยทั้งชายและหญิงในปัจจุบนั นิยมการสักบนผิวหนังมากขึ้น โดยไม่ได้
คํานึงถึงความเป็ นมา หรื อความเชื่อที่เป็ นพิธีกรรมต่างๆในอดีต ถึงแม้ว่า ในมิติทางสังคมมุมมองต่อ
ผูท้ ี่มีรอยสักนั้นยังคงตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความไม่เหมาะสม และยังคงไม่ยอมรับตามวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา และถูกมองว่าเป็ นการสร้างความเลอะเทอะบนร่ างกาย ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้
สนใจศึกษาเรื่ องการสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่ นไทย เพื่อศึกษาถึงความหมายของรอย
สัก และมุมมองของบุคคลทัว่ ไปรวมถึงวัยรุ่ นที่มรี อยสักในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงความหมายในการสื่อสารผ่านรอยสักของวัยรุ่ นไทย
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของวัยรุ่ นไทยในการตัดสินใจสัก
3. เพื่อศึกษาถึงมุมมองของคนในสังคมต่อวัยรุ่ นไทยที่มีรอยสัก
ขอบเขตของงานวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ทาํ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่ นชายและหญิงที่มีค่านิยมใน
การสัก จํานวน 8 คน ช่างสัก 2 คน และ บุคคลทัว่ ไปจํานวน 10 คน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา โดยจะศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. บุคคลทัว่ ไปสามารถทราบถึงความหมายในการสื่อสารผ่านรอยสักของวัยรุ่ นไทย
2. การศึกษาครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึงการพัฒนารู ปแบบรอยสักให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของวัยรุ่ นไทย
3. ทําให้ผปู้ ระกอบอาชีพสักได้ทราบถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสักของวัยรุ่ นไทย
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัก ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิง
สัญลักษณ์ ทฤษฎีการเปิ ดรับสาร รวมถึงแนวคิดเจนเนอเรชัน่ ซึ่งมีความสัมพันธ์และสามารถ
อธิบายงานวิจยั นี้ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการสั ก
1.1 ความหมายของการสัก พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายว่า การสัก อาจ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “สักยันต์” ซึ่งการสักยันต์ถือว่าเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาช้านาน
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แล้ว ปริ ตตา กออนันตกูล (2541) ได้ให้ความหมายคําว่า Tattoo ซึ่งในเอกสารภาษาอังกฤษ ที่
หมายถึง “การสัก” โดยเป็ นคําที่เพี้ยนมาจาก “Ta-Tu” ในภาษาเฮติ “Ta” แปลว่าตี (to beat)
นอกจากนี้หนังสื อบางเล่มยังมี ความหมายจากคํา สองคํา คือ Ta และ Tau Ta มีความหมายว่า ภาพ
Tua มีความหมายว่า วิญญาณ ดังนั้นเมื่อนํามา รวมกันก็จะได้คาํ ว่า “รอยสัก” ความหมายที่แสดง
ให้เห็นเป็ นภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ ซึ่งผูท้ ี่เริ่ มสัก เชื่อว่ารอยสักบนร่ างกายของตนเอง เป็ น
วิธีอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะติดต่อกับวิญญาณ และ Tatatu ท่ีแปลความหมายว่า การทําให้เกิด
เครื่ องหมาย ทําเป็ นรอย กิฟฟอร์ด (C. Gifford, 1963: 312) นักประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ศึกษา
ชาวอเมริ กนั ได้ให้ความหมายของการสัก ว่าเป็ นการสร้างภาพหรื อรู ปแบบ (Patterns) ลงบน
ใบหน้าหรื อผิวหนังของคน โดยใช้กรรมวิธีที่ทาํ ให้หมึกซึมลงไปใต้ผวิ หนัง ดังนั้นสรุ ปได้ว่า การ
สัก คือ การนําเหล็กแหลมจุ่มหมึกแทงที่ผวิ หนัง เพื่อให้เกิดเครื่ องหมาย หรื อ ลวดลาย ต่างๆ ตาม
ทิศทางที่จุม้ แทง วัตถุประสงค์ของการสักคือเพื่อผลทางไสยศาสตร์ หรื อเพื่อตกแต่งร่ างกายให้
สวยงามอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความหมายของรอยสักนั้นจะมีความหมายในทางสากล คือ เป็ นที่
เข้าใจของคนทัว่ ไป หรื ออาจจะมีความหมายเฉพาะจากตัวผูส้ กั เพียงคนเดียวก็ได้
การสักในปัจจุบนั วิวฒั นาการรู ปการสักและรอยสักแบบใหม่ข้ ึนจนกลายเป็ นแฟชัน่ ที่นิยม
ในหมู่วยั รุ่ น ในวงการบันเทิง หนุ่มสาว หรื อคู่รักที่สกั ชื่อของกันและกันไว้ในตัวซึ่งแต่ละบุคคลได้
นํารอยสักมาประดับบนผิวหนังไม่ต่างจากเครื่ องประดับ มีวตั ถุประสงค์เพียงแค่ความสวยงาม เพื่อ
แสดงเอกลักษณ์ในการแยกตนเองออกจากกลุ่ม หรื อเพื่อแสดงความเป็ นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งแตกต่าง
จากสมัยก่อนที่มีเวทมนต์คาถากํากับรอยเพื่อผลทางเมตตามหานิยม และเพือ่ ผลทางคงกระพัน
แคล้วคลาดปลอดภัย ประเภทรอยสักในปัจจุบนั จะแบ่งเป็ น 10 ประเภท ดังนี้
1. Tribal tattoo - มีลวดลายคล้ายลวดหนาม ใช้สีดาํ ถมดําเพียงสีเดียว และไม่มีการลงเงา
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2. Old school tattoo - ลวดลายจะมีเส้นที่หนา คมชัด มักจะบรรยายถึงการเดินเรื อ ทหารเรื อ ท้อง
ทะเล สมอเรื อ หญิงสาวสไตล์ pin up girl หัวใจมีมีดปัก กระโหลก หัวเสือ นกนางแอ่น

3. Neo - traditional tattoo - มีการหยิบยกเรื่ องราวมาเล่าที่หลากหลาย รู ปสัตว์ที่นิยมสักก็มีความ
สมจริ ง และแฟนตาซีมากขึ้น

4. New school tattoo - เน้นสีสนั สดใสและจินตนาการที่เหนือจริ ง ลายเส้นคมชัดแต่ไม่หนาเท่างาน
old school ใช้สีสนั ฉูดฉาดตามยุคสมัยใหม่ และมีการไล่เฉดลงเงาสามมิติ

5. Realistic tattoo - เป็ นรอยสักที่มีความสมจริ งคล้ายภาพวาด มีท้งั แบบสีและขาวดํา ภาพที่นิยมสัก
คือ คน สัตว์ สิ่งของ พืชพรรณ เทพเจ้า และสถานที่
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6. Japanese tattoo - มักจะนิยมสักรู ปเทพเจ้าหรื ออสูรที่มีใบหน้าดุดนั มังกรตัวใหญ่หรื อปลาคาร์ป
แต่จะมีดอกไม้และสายนํ้าที่เข้ามาเพิ่มความอ่อนช้อยให้กบั ลายสัก

7. Quote tattoo - เป็ นคําพูดคําคมต่างๆ ทั้งจากคนดัง จากหนัง ข้อความในไบเบิล ชื่อตัวเอง หรื อ
เนื้อเพลงที่ชอบ

8. Thai & Neo-Thai tattoo - นิยมสักเป็ นสัตว์ในเทพนิยาย ลายไทย ลายกนกต่างๆ หรื อพระพุทธรู ป
เน้นลวดลายอันอ่อนช้อย ผสมผสานไปกับการลงเงาและไล่เฉดสี

9. Minimalist tattoo - เป็ นการสักแบบเล็กๆ รู ปแบบงานมีท้งั งานสีและขาวดํา นิยมสักเป็ นสิ่งของ
รอบตัว ธรรมชาติ ลวดลายเรขาคณิ ต ตัวหนังสือ หรื อสัตว์ต่างๆ
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10. Water tattoo - เป็ นการสักภาพให้คล้ายการเพ้นท์ดว้ ยสี น้ าํ มีการไหลของสี ที่ดูเป็ นธรรมชาติ
เหมือนงานวาดสี น้ าํ ด้วยพู่กนั

จุดมุ่งหมายของการสั ก
1. การสักเพื่อแสดงเอกลักษณ์ หรื อแยกตนเองออกจากกลุม่
ในสังคมมนุ ษย์น้ นั ต่างมีบุคคลอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็ นมนุษย์ที่เป็ นสัตว์สงั คม ชอบ
อยูร่ วมกันเป็ น กลุ่ม กับอีกประเภทคือชอบการปลีกตัวออกจากสังคมหรื อออกจากกลุ่ม โดยจะชอบ
ทําตัวแปลกแยกแตกต่างจากผูอ้ ื่น อาจจะเป็ นในทางที่ดีหรื อไม่ดีก็ตาม โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมา
จะเป็ นพฤติกรรมที่สร้างจุดเด่นให้กบั ตนเอง ซึ่งในที่น้ ี อาจเกี่ยวข้องกับการสัก เพราะการสักของ
มนุษย์น้นั นอกจากจะแสดงถึงความเป็ นตัวตน ความเป็ นสมาชิกของกลุ่ม ยังแสดงถึงความแตกต่าง
จากผูอ้ ื่นได้ดว้ ย ในประเทศตะวันตกมีผสู้ กั จํานวนมากที่นิยมสักร่ างกายด้วยสัญลักษณ์ที่พิเศษ
แตกต่างจากของผูอ้ ื่น เพื่อแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ในด้านของรอยสัก และแสดงให้เห็นว่าตนเองมี
รอยสักนี้ เพียงผูเ้ ดียว ผูอ้ ื่นไม่สามารถมีรอยสักได้ เหมือนตน การกระทําดังกล่าวจึงถือเป็ นการ
กระทําเพื่อแยกตนเองออกจากสังคมนัน่ เอง ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มยากูซ่า และอาชญากร มักนิยมสัก
แบบโฮริ โบริ คือการสักสี และลวดลายประดับประดาอย่างสวยงาม จะนิยมสักตั้งแต่คอ บางคนจะ
สักตั้งแต่ศีรษะ โดยจะสักทัว่ ทั้งร่ างกายเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ หรื อการแสดงความเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
ความเป็ นปึ กแผ่น แต่อีกนัยยะหนึ่งการสักแบบโฮริ โบริ ก็เป็ นเครื่ องหมายที่ชดั เจนในการแบ่งกลุ่ม
ของตนเองออกจากกลุ่มสังคมอื่นๆ โดยการใช้อาชญากรรม ความรุ นแรง การละเมิดกฏหมาย ผ่าน
รอยสักของกลุ่ม (Gippi ,1985: 165)
2. การสักเพื่อแสดงความเป็ นสมาชิกกลุ่ม
ในกลุ่มของมนุ ษย์ที่รวมตัวขึ้นโดยเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ งนั้น ย่อมที่ตอ้ งมี
เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ หรื อคติที่ใช้เป็ นตัวแทนกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ ซึ่ง
เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ของกลุ่ม ย่อมแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดและกิจกรรมของกลุ่ม เช่น
เครื่ องแต่งกาย เข็ม เครื่ องหมาย เป็ นต้น ซึ่งการสักลงบนร่ างกายก็ถือเป็ นเครื่ องหมายประจําตัวกลุ่ม
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อย่างหนึ่งในลักษณะของความต้องการให้เครื่ องหมายนั้นมี ความคงทน มีความขลัง มีความมัน่ คง
หรื อสร้างความเหนี ยวแน่นให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มนั้นเอง (Wroblewski 1981:
118) การสักเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ของกลุ่ม ถ้าหากกลุ่มระบุสมาชิกว่าสมาชิกของกลุ่มต้อง
กระทํากิจกรรมบางอย่างที่เป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มที่แสดงถึงความเป็ นสมาชิก ทุกคนในกลุ่มก็
จะต้องกระทํากิจกรรมนั้นๆด้วย ในเรื่ องการสักถ้ากลุ่มใดได้กาํ หนดไว้ว่าต้องสักเป็ นเครื่ องหมายใด
บนร่ างกาย สมาชิกทุกคนก็ตอ้ งสัก เครื่ องหมายนั้นลงบนตําแหน่งที่กาํ หนดบนร่ างกาย จึงจะได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นสมาชิกกลุ่มที่สมบูรณ์ของกลุ่ม นอกจากจะแสดงเครื่ องหมายของกลุ่มแล้ว การสัก
ยังเป็ นเครื่ องทดสอบความอดทน ความตั้งใจจริ งของสมาชิกในการ ที่จะเข้ามาเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
นั้นด้วย ถ้าหากไม่มีศรัทธาก็ยอ่ มไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดและสมัครเข้าเป็ น สมาชิกของกลุ่ม
ได้ (ประเทิน มหาขันธ์, 2534: 66-67)
ในต่างประเทศ การสักยังเป็ นเครื่ องแสดงความเป็ นสมาชิกของกลุ่มที่นิยมกันอย่าง
แพร่ หลายโดยเฉพาะอย่าง ยิง่ กลุ่มที่มีอิทธิพลในสังคม เช่น แก๊งค์ยากูซ่า หรื อแก๊งค์แบลลังกอ ใน
ประเทศฝรั่งเศส เป็ นต้น
ในประเทศไทย การสักเพื่อแสดงถึงความเป็ นสมาชิกกลุ่มมีมาช้านานแล้ว สมัยก่อนทหาร
ไทยในสงครามเวียดนามจะนิยมสักที่แขนเพื่อกํากับหน่วยกรมกองที่ทหารเหล่านั้นอยู่ เช่น ม.พ.ย.
ทบ.83 ซึ่งสัญลักษณ์น้ ี อธิบายที่มาว่า มณฑลพายัพ 66 นอกจากนี้การสักในสังคมไทยยังเป็ น
เครื่ องหมายของความเป็ นศิษย์ของอาจารย์ต่างๆ เช่นการสักเก้ายอด เสือเผ่น ของหลวงพ่อเปิ่ น วัด
บางพระ การสักยันต์หา้ แถว ของอาจารย์หนู กันภัย นอกจากนี้ยงั เป็ นที่พบปะและทํากิจกรรม
ร่ วมกัน เช่น งานไหว้ครู ประจําปี เป็ นต้น
3. การสักเพื่อความสวยงาม
ชนเผ่าในทวีปอาฟริ กา และในหมู่เกาะทะเลใต้แต่เดิมนิยมตกแต่งร่ างกายด้วยเครื่ องประดับ
และสีสนั ต่างๆ ทั้งนี้ การระบายสี บนใบหน้าและร่ างกาย แต่การใช้สีน้ นั ไม่ว่าเป็ นสีที่ทาํ ขึ้นหรื อเป็ น
สีที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ การคง ติดตัวก็จะมีระยะเวลาที่จาํ กัด กล่าวคือเมื่อระยะเวลาผ่านไปสีที่
ทาตัวนั้นอาจลบเลือนไป ดังนั้นจึงต้องตกแต่งใหม่อยู่ เสมอ อันเป็ นเหตุให้ส้ินเปลืองเวลาและไม่
ก่อให้เกิดความสวยงาม ดังนั้นจึงมีการใช้การสักแทนการตกแต่งร่ างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงาม
เพื่อให้รูปรอยสักที่สกั อยูน่ ้ นั คงติดอยูก่ บั ผิวหนังตลอดไป (Scutt, 1974: 22) ในประเทศญี่ปุ่นเป็ น
ประเทศที่ข้ ึนชื่อการสักที่มีลวดลายสวยงาม โดยการสักดังกล่าวจะเรี ยกว่าโฮริ โบริ ซึ่งจะสักสีเป็ น
รู ปไปทัว่ ร่ างกาย นิ ยมในหมู่ชนชั้นตํ่าในญี่ปุ่นที่มีอาชีพในด้านอาชญากร หรื อไม่ก็เกี่ยวข้องกับ
ความตาย เช่น ยากูซ่า สัปเหร่ อ รอยสักดังกล่าวน้ผูี ห้ ญิงก็สามารถสักได้ เช่นรู ปปลาคาร์ฟ เพราะปลา
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ใน ญี่ปุ่นจะเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล นอกจากนี้การสักสวยงามของญี่ปุ่นก็ยงั มี รู ปมังกร
รู ปเทพเจ้า รู ปปี ศาจ รู ปดอกซากุระ รู ปดอกโบตัน๋ หรื อนิทานปรัมปราของประเทศญี่ปนุ่
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ (Symboilic Interaction Theory)
ในการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม ทฤษฎีปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์เสนอว่า
ปรากฎการณ์หนึ่งๆ ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานดังนี้ (รุ ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556: 74)
1. มนุ ษย์น้นั แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากมนุษย์มีควมสามารถในการคิด
2. ปฎิสมั พันธ์ทางสังคมของมนุษย์ เป็ นส่วนสําคัญที่ช่วยกําหนดแบบแผนความสามารถใน
การคิดของมนุษย์
3. มนุษย์เรี ยนรู้ถึงความหมายและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาํ ให้มนุษย์ได้ใช้ศกั ยภาพในการ
คิดและทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นจากการมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม
4. ความหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ทําให้มนุษย์สามารถกระทําการและมีปฎิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์ได้แตกต่างต่อไป
5. ผูค้ นในสังคมสามารถปรับหรื อเปลี่ยนความหมายและสัญลักษณ์ที่พวกเขาใช้ในการ
กระทําและการมีปฎิสมั พันธ์ได้ บนพื้นฐานของการตีความในสถานการณ์ที่ประสบ
6. มนุษย์อาจมีการปรับหรื อเปลี่ยนความหมายและสัญลักษณ์ได้ เนื่องจากมนุษย์มกี าร
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ประเมินผลดีผลเสี ย หรื อข้อได้เปรี ยบ ก่อนที่จะตัดสินใจกระทําลงไป
7. แบบแผนการกระทําและปฎิสมั พันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกันนี้ ได้ทาํ ให้เกิดกลุ่มและ
สังคมขึ้น
เมื่อการมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคมกําหนดความสามารถในการคิดของมนุษย์ การกล่อมเกลา
ทางสังคมจึงเป็ นกระบวนการสําคัญของรู ปแบบการปฎิสมั พันธ์ทางสังคม เพราะความสามารถใน
การคิดถูกพัฒนามาตั้งแต่ในวัยเด็ก และถูกพัฒนาให้ดีข้ ึนในวัยผูใ้ หญ่ การกล่อมเกลาทางสังคมจึง
เป็ นกระบวนการที่มีพลวัตที่ทาํ ให้ผคู้ นสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด สามารถกําหนดหรื อ
ปรับข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ตอ้ งการ นักทฤษฎีจึงสนใจการกล่อมเกลาทางสังคมและการมีปฎิ
สัมพันธ์ เพราะปฎิสมั พันธ์คือการบวนการที่การคิดของผูค้ นถูกพัฒนาและแสดงออกมา โดยการคิด
ได้กาํ หนดกระบวนการปฎิสมั พันธ์จากการที่ตวั แสดงต้องพิจารณาถึงบุคคลอื่น และตัดสินใจว่าจะ
มีปฎิสมั พันธ์กบั กิจกรรมหรื อคนอื่นๆ หรื อไม่ อย่างไร
ในการให้ความหมายกับวัตถุ นักทฤษฎีปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์มองว่า ความหมายที่เกิด
ขึ้นมาจากการที่มนุษย์มีปฎิสมั พันธ์ต่อกัน ไม่ได้มาจากกระบวนการภายในจิตใจเพียงอย่างเดียว
ผูค้ นเรี ยนรู้ถึงความหมายและสัญลักษณ์ได้ในขณะที่เกิดปฎิสมั พันธ์และการกล่อมเกลาทางสังคม
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โดยการเข้าไปมีส่วนร่ วมในปฎิสมั พันธ์ทางสังคม ปัจเจกบุคคลสามารถเลือกที่จะกระทําการใดกับ
คนที่เขามีปฎิสมั พันธ์ดว้ ยได้ และไม่จาํ เป็ นที่เขาจะต้องยอมรับในความหมายและสัญลักษณ์ที่คน
อื่นนําเสนอมา นัน่ เพราะเขาสามารถที่จะตีความหมายของสถานการณ์ที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเองได้
สามารถที่จะสร้างความหมายใหม่ได้ อย่างน้อยที่สุดในฐานะตัวแสดงที่มีปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์
ก็มีอิสระอยูบ่ า้ งในการสร้างและการเลือกทางเลือกได้อย่างอิสระ และสามารถที่จะพัฒนาชีวิตใน
แบบของเขาเองได้ ดับบลิว ไอ ทอมัส และโดโรธี ธอมัส (W. I. Thomas and Dorathy Thomas)
เสนอว่า นิยามสถานการณ์ส่วนใหญ่ของเรานั้นมาจากสังคมที่เราอาศัยอยู่ นัน่ คือ มาจากครอบครัว
และชุมชนที่เราอาศัยอยู่ แต่ก็มีความเป็ นไปได้ที่ตวั แสดงอาจจะนิยามสถานการณ์ในขณะนั้นเลย
ซึ่งหมายความว่าปัจเจกชนสามารถปรับเปลี่ยนความหมายและสัญลักษณ์ได้ (รุ ้งนภา ยรรยงเกษม
สุข, 2556: 77)
ทฤษฎีการเปิ ดรับสาร
บุคคลจะทําการเปิ ดรับข่าวสาร 3 ลักษณะคือ (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์, 2544, หน้า 13-14) คือ
1. การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน การเลือกบริ โภคสื่อมวลชนจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูร้ ับ
สาร เพราะแต่ละบุคคลย่อมมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันไป โดยสื่อในปัจจุบนั มีความเปิ ดกว้าง มีการ
นําเสนอดารา นักร้อง นักกีฬา ที่มีรอยสัก ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโทรทัศน์ สื่อนิตยสารต่างๆ ทําให้วยั รุ่ น
เกิดการเรี ยนรู้ จดจํา และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสักได้ 2. การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล
หมายถึง ผูท้ ี่นาํ ข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (Interpersonal Communication) ซึ่งจะมี
การโต้ตอบระหว่างกัน ประกอบไปด้วยการสื่อสารโดยตรง (Direct Contact) เป็ นการโน้มน้าวใจ
โดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact) เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจนั้นด้วย 3. การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ คือสื่อที่
ผลิตมาโดยมีเนื้อหาเจาะจงกับผูร้ ับสารเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่าง เช่น ใบปลิว คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์
เป็ นต้น
แนวคิดเจนเนอเรชั่น
ศรี กญั ญา มงคลศิริ ได้แบ่งเจนเนอเรชัน่ ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. Baby Boomers คือ ผูท้ ี่เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2485 - 2508 มีอายุระหว่าง 40 - 63 ปี เติบโตในยุคที่เพิ่งฟื้ นตัวจากสงครามโลก จึง
ต้องทํางานเหนื่ อยมาทั้งชีวิต ทําให้มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นนักสู้ และมีความคิดว่ามนุษย์ตอ้ งทํา
ตามกฎระเบียบ ยอมแพ้ที่จะไล่ล่าเทคโนโลยี 2. Generation X คือ ผูท้ ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 2514 มีอายุระหว่าง 34 - 40 ปี เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง เป็ นคนขี้สงสัย ท้าทายความคิด
ผูส้ ูงอายุ และหมิน่ ผูท้ ี่อยูใ่ นอํานาจ การจะหักล้างความคิดต้องอาศัยเหตุผลที่เหนือกว่า นิยมการ
สื่อสารทุกรู ปแบบแต่ก็ชอบการสื่อสารแบบเห็นหน้าตัวต่อตัวมากกว่า มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีเป็ น

381

อย่างดี และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 3. Generation Y คือ ผูท้ ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2523 มี
อายุระหว่าง 25 - 34 ปี เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่อารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี นิยมการสื่อสารแบบไม่เห็นหน้า
และไม่ใช้เสียง เติบโตมาในยุคที่อินเตอร์เน็ตพัฒนาเข้าสู่จุดสูงสุด ทําให้ขอ้ มูลและระบบการคิดที่
สมบูรณ์กว่า ยืนอยูบ่ นโลกความเป็ นจริ ง เชื่อในทางเลือกที่หลากหลาย และจะไม่ยดึ ติดกับทางเลือก
หรื อวิธีการเดิมๆ 4. Millennial คือ ผูท้ ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2530 มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี นิยม
การสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าและไม่ใช้เสียง เป็ นกลุ่มคนที่มคี วามละเอียดอ่อนเรื่ องอัตลักษณ์ กล้า
แสดงออก เป็ นเจ้าของชีวิตและเป็ นผูค้ รองอํานาจตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเอง
3.การดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Quanlitative Research)ประกอบด้วย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) หาข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะ
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร ตํารา บทความ เป็ นต้น เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท
ของรอยสัก และความหมายของรอยสัก เพื่อนํามาเป็ นความรู้พ้นื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1.
วัยรุ่ นไทยที่มรี อยสัก จํานวน 8 คน ในการศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจสัก 2. ช่างสักแฟชัน่
จํานวน 2 คน ในการศึกษาความหมายการสื่อสารผ่านรอยสัก 3. บุคคลทัว่ ไป จํานวน 10 คน ใน
การศึกษามุมมองต่อวัยรุ่ นที่มีรอยสัก
4. ผลการศึกษา
ประเด็นที่ 1 : การสื่อสารความหมายผ่านรอยสัก
1. การทําอาชีพสักและมุมมองต่อการสักในปัจจุบนั
1.1. การทําอาชีพสัก
ช่างสักก. และช่างสักข. ทําอาชีพนี้มา 8 - 9 ปี เริ่ มจากชอบงานศิลปะ ชอบเรื่ องการ
สัก และเริ่ มจากการสักบนตัวเรา คิดว่าน่าสนุกจึงได้ลองฝึ กสักกับหนังหมู ฝึ กมาครึ่ งเดือนก็เปิ ดร้าน
เป็ นของตัวเอง โดยมีการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเองจากยูทูป จากการฝึ กฝนวาดรู ป และถามเทคนิคต่างๆ จาก
รุ่ นพี่
1.2. มุมมองของช่างสักเรื่ องการสักแฟชัน่
ช่างสักก. และช่างสักข. มีความเห็นตรงกันว่า การสักในปัจจุบนั เป็ นแฟชัน่ มี
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ความสวยงาม และมีการยอมรับมากขึ้น โดยรอยสักของผูท้ ี่สกั ในปัจจุบนั จะมีความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากการที่ผทู้ ี่สกั มักจะให้ตนออกแบบลายสักให้ใหม่ ซึ่งแต่ละคนจะให้ความหมายของ
รอยสักตนเองแตกต่างกันไป เช่น การสื่อถึงตนเอง, การแสดงถึงความรักต่อผูอ้ ื่น, การยํ้าเตือนใจ
และ ความประจําใจในบางเรื่ องราว เป็ นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่การสักมักจะแสดงถึง การ
ประจานความผิด, ความเชื่อในโชคลาภ การป้ องกันตัว และความน่าเกรงขามของผูท้ ี่มีรอยสัก และ
มีมุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสักว่า เป็ นคนเกเร คนคุก
2. ประเภทรอยสักและการดูแลอุปกรณ์การสัก
ช่างสักก. และช่างสักข.ได้แบ่งประเภทของรอยสักว่ามี 7 - 8 ประเภท คือ งานสี งาน ขาวดํา
งานญี่ปุ่น งาน Old School งานเมารี งานกราฟฟิ ค โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะใช้แล้วทิ้ง ส่วนที่ไม่ได้
ทิ้งก็จะนําไปแช่แอลกอฮอล์ครึ่ งชัว่ โมงก่อนนํามาใช้
3. รอยสักที่ชาํ นาญ
ช่างสักก. และช่างสักข. สามารถสักได้หมดเพราะงานก็คืองาน โดยได้แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบลวดลายจาก ลูกค้า และจากตัวเอง
4. การโฆษณาผ่านสื่อ
ช่างสักก. และช่างสักข. มีการโฆษณาผ่านสื่อเฟซบุ๊คของตนเอง ปากต่อปากจากผูท้ ี่มาสัก
ลงหนังสือ Tattoo Flash และเดินเข้ามาถามภายในร้าน
ประเด็นที่ 2 : แรงจูงใจในการตัดสินใจสักของวัยรุ่ นไทย
1. เพศ อายุ และระดับการศึกษาของวัยรุ่ นไทยที่ตดั สินใจสัก
เพศชายที่มีรอยสักทั้ง 4 คน จะมีอายุระหว่าง 23 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบไปด้วย
อาชีพนักศึกษา พนักงานอิสระ พนักงานบริ ษทั และธุรกิจส่วนตัว เพศหญิงที่มีรอยสักทั้ง 4 คน จะ
มีอายุระหว่าง 23 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี 2 คน และ ปริ ญญาโท 2 คน ประกอบไปด้วย
อาชีพนักศึกษา อาชีพอิสระ และพนักงานบริ ษทั
2. การหาข้อมูลก่อนการสัก ระยะเวลาในการตัดสินใจ และเหตุผลในการตัดสินใจสัก
2.1. การหาข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ทั้งจากกูเกิ้ล เฟซบุ๊ค อินสตา
แกรม และแอพพลิเคชัน่ เกี่ยวกับรอยสัก โดยจะนิยมหาข้อมูลในเรื่ องลวดลายของรอยสักและ
วิธีการดูแลรอยสัก แต่ก็มีบางคนที่หาข้อมูลจากการถามบุคคล รอบข้าง เพื่อน น้อง และบางคนที่ไป
สักเลยโดยไม่หาข้อมูล
2.2. ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีการตัดสินใจสักโดยคิดแล้วไปเลย เพราะอยากสักมาตั้งแต่
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แรก มีการศึกษาข้อมูลมาเป็ นเวลานาน และดูรอยสักมาตลอด แต่ก็มีผใู้ ห้ขอ้ มูลบางคนที่ใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจครึ่ งปี ก่อนไปสัก
2.3. เหตุผลในการตัดสินใจ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ชื่นชอบในรอยสักมาตั้งแต่เด็กและสนใจเรื่ องรอยสักมานาน
แต่อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่ให้เหตุผลว่าการสักเป็ นเรื่ องท้าทายว่าเรากล้าหรื อไม่ และมีบางคนที่สกั
เพราะอยูว่ ่างๆ เลยไปสัก 3. รอยสัก ลวดลาย การเลือกลวดลาย และความหมายของรอยสัก
3.1. รอยสัก
รอยสักของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจาํ นวนตั้งแต่ 1 รอย ถึง 7 รอย ส่วนใหญ่แล้วมีสกั ทุกจุด
ของร่ างกาย คอ แขน ขา บั้นท้าย หลัง หน้าอก หัวไหล่ สะบ่าไหล่ ข้อมือ หลังคอ โดยผูช้ ายจะนิยม
สักที่แขนเป็ นส่วนใหญ่ และผูห้ ญิงจะนิยมสักที่หลังกับสะบ่าไหล่เป็ นส่วนใหญ่
3.2. การเลือกลายและความหมายของลวดลายที่สกั
3.2.1 การเลือกลาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีการเลือกลวดลายรอยสักโดยหาแบบที่ชอบมาเอง
แล้วนําไปให้ช่างที่สกั ออกแบบให้ใหม่ ให้ไม่เหมือนใคร แต่จะมีบางคนที่ชอบลวดลายที่หามาแล้ว
ตัดสินใจสักเลยไม่มีการออกแบบใหม่
3.2.2 ความหมาย
ลวดลายรอยสักของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็ น 1.รู ปสัตว์ เช่น ปลา มังกร
เสือ นกอินทรี ผีเสื้ อ ม้ายูนิคอน โดยผูช้ ายที่นิยมสักรู ปสัตว์เพื่อต้องการแสดงออกถึง และผูห้ ญิงที่
สักรู ปสัตว์ จะแสดงออกถึงความเป็ นผูห้ ญิง ความอ่อนไหว และความสวยงาม 2. ศาสนา เช่น
พระพุทธรู ป เทพ ปี ศาจ โดยจะสื่อถึง ความเชื่อ ความนับถือในเรื่ องศาสนา และการมีสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ 3.รอยสักอื่นๆ เช่น ดอกไม้ เถาวัลย์หวั กะโหลก เพชร ตัวโน๊ต และข้อความ จะมีความหมาย
แตกต่างกันไปตามการให้ความหมายเฉพาะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น ข้อความภาษาอังกฤษ “born to
lose” ความหมายคือ เราต้องสู้ คําคมภาษาอังกฤษ “stay weird” ความหมายคือ คนแปลก ให้เป็ นตัว
ของตัวเอง และสัญลักษณ์ดอกไม้ของอินเดีย ที่มีความหมายว่า ทําอะไรต้องมีสติ ดอกกุหลาบ คือ
การมอบความรักให้ตวั เองในวันวาเลนไทน์ และ ตัวโน็ต เพื่อสื่อถึงการเป็ นคนที่ชอบในเสียงดนตรี
เป็ นต้น ทั้งนี้ มีผสู ้ กั บางคนที่กล่าวว่าลวดลายของการสักไม่มีความหมายอะไรเลย เกิดจากความชอบ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยผูช้ ายมักสักลวดลายของหัวกะโหลก แต่ผหู้ ญิงจะนิยมสักลายผีเสื้ อ
4. ผูท้ ี่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจสัก
ส่วนมากแล้วผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการตัดสินใจไปสักด้วยตัวเอง เพราะชอบเรื่ องการสักมานานแล้ว
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และไม่ได้มีการขออนุญาตจากผูป้ กครองก่อน แต่จะมีบางคนที่สกั ตามเพื่อน คนในครอบครัว และมี
การขออนุญาตจากผูป้ กครอง
5. ผลกระทบจากการไปสัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนมากไม่แคร์สงั คม เพราะมองว่า การสักไม่ได้ทาํ ใครเดือดร้อน อยูท่ ี่การทํา
ตัวและเป็ นความชอบส่วนบุคคล อีกทั้งยังไม่กลัวผลกระทบต่อการทํางาน เพราะคนไปสักส่วน
ใหญ่จะมีงานทําเป็ นของตัวเอง ทํางานบริ ษทั ที่ไม่สนใจผูท้ ี่มีรอยสัก และมีรอยสักอยูใ่ นร่ มผ้า แต่
อย่างไรก็ตาม มีผใู้ ห้ขอ้ มูลบางคนที่แคร์สงั คมและกลัวผลกระทบต่อการทํางาน เพราะมีรอยสักที่
ออกมานอกร่ มผ้า
6. การสักเพิม่ และการลบรอย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่คิดจะสักเพิ่มไปเรื่ อยๆ หรื อเมื่อพบเห็นลายที่สวยงาม มีเพียงบางคน
เท่านั้นที่ไม่คิดจะสักลายใหม่เพิ่มเติม และส่วนมากไม่คิดที่จะลบรอยสัก เพราะลายที่เลือกมาเป็ น
ลายที่เลือกมาดีแล้ว มีความหมายต่อตัวผูส้ กั ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็ นเพศชาย แต่อย่างไรก็ตาม มีผใู้ ห้
ข้อมูลบางคนที่อยากลบรอยสักออก และอยากลบเพื่อสักใหม่ซ่ึงเป็ นเพศหญิง
ประเด็นที่ 3 : เพือ่ ศึกษาถึงมุมมองของบุคคลทั่วไปต่อวัยรุ่นไทยที่มรี อยสัก
1. การรับรู้ความหมายรอยสักของผูท้ ี่มีรอยสัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าผูท้ ี่มีรอยสักต้องการสื่อถึงความชอบ ความเป็ นตัวของตัวเอง แสดงความ
สวยงามผ่านรอยสัก และความมัน่ ใจในตนเองเมื่อได้สกั
2. มุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสัก
2.1 มุมมองการสักยันต์และการสักแฟชัน่ ในอดีตและในปัจจุบนั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มองว่าในอดีตสังคมปิ ดกั้นเรื่ องการสัก มองผูท้ ี่มีรอยสักเป็ น
คนไม่ดี โดยการสักในอดีตจะเป็ นการสักแบบมีจุดประสงค์ เช่น การสักยันต์เพื่อความเชื่อเรื่ องอยู่
ยงคงกระพันหรื อเมตตามหานิยม การสักเพื่อเป็ นสัญลักษณ์และประเพณี โดยมองผูท้ ี่สกั ยันต์ว่าเป็ น
อันธพาล เล่นของ มีคาถาอาคม มีครู น่ าเกรงขาม มีความเชื่อ และน่ากลัว แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่
มองว่าการสักในปัจจุบนั เปิ ดกว้างและมีการยอมรับมากกว่าเดิม ทําให้เด็กสมัยใหม่ตดั สินใจสักได้
ไวและง่ายขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความสวยงามตามความชอบของแต่ละบุคคล ตามกระแสนิยม
ตามดารา และเป็ นแฟชัน่ มากขึ้น มุมมองต่อผูท้ ี่สกั คือทันสมัยและสวยงาม
2.2. มุมมองต่อผูม้ ีรอยสักเพศชายและเพศหญิง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่มองว่ามุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสักจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะบุคลิกของผู้
สัก การวางตัว ขนาดรอยสัก และ จํานวน รอยสัก ถ้าสักมากเกินไปจะดูไม่ดี สกปรก โดยเพศหญิงที่
มีรอยสักจะดูไม่ดี แรง รักสนุก ติดยา ผูช้ ายสักจะเป็ นเรื่ อง ปกติกว่าเพราะสักมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่

385

จะมีผใู้ ห้ขอ้ มูลบางคนที่เฉยๆ เป็ นสิทธิส่วนตัวของผูส้ กั โดยผูช้ ายและผูห้ ญิงที่สกั จะมี ความเท่า
เทียมกัน อยูท่ ี่ความชอบของแต่ละบุคคล
3. การรับรู้ผลกระทบของผูท้ ี่มีรอยสัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มองว่าการมีรอยสักไม่เป็ นปัจจัยให้เลือกคบ เพราะ รอยสักเป็ นสิ่งที่อยู่
ภายนอก ต้องดูที่นิสยั และ พฤติกรรมมากกว่า อย่างไรก็ตามมีบางคนที่ไม่เลือกคบคนที่มีรอยสัก
เพราะ มองว่าคนที่มีรอยสักดูไม่ดี ไม่น่าคบ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนมองว่าการมีรอยสักส่งผลในด้าน
การทํางาน เพราะงานราชการและบริ ษทั บางแห่งไม่รับผูท้ ี่มีรอยสัก
4. การเปิ ดใจต่อผูท้ ี่มีรอยสัก
4.1. มุมมองต่อบริ ษทั ที่ไม่เปิ ดรับผูท้ ี่มีรอยสัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มองว่าบริ ษทั ควรเปิ ดกว้างให้ผทู้ ี่มีรอยสักเข้าทํางาน เพราะ
บางคนอาจจะมีความสามารถไม่ได้เป็ นคนไม่ดี และบางคนที่มองว่าการรับคนที่มรี อยสักเข้าทํางาน
ขึ้นอยูก่ บั จํานวนการสัก ถ้าสักนิ ดเดียวก็ควรเปิ ดกว้างมากกว่านี้ แต่ถา้ มีรอยสักเยอะก็ทาํ ถูกแล้วเป็ น
สิทธิของเขา เพราะบางตําแหน่งงานต้องการความสุภาพ และบางคนที่มองว่าไม่ควรให้ผทู้ ี่มีรอยสัก
เข้าทํางาน เพราะเป็ นภาพที่ไม่ดีของบริ ษทั ลูกค้าอาจกลัวได้
4.2 มุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสักในอนาคต
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่คิดว่าในอนาคตมุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสักอาจจะเปิ ดกว้าง
มากกว่านี้ เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ผูท้ ี่สกั มีเยอะมากขึ้น และในต่างประเทศก็มกี ารยอมรับผูท้ ี่มีรอย
สัก แต่มีบางคนที่คิดว่าไม่เปิ ดกว้าง เพราะสังคมไทยยังยึดติดกับค่านิยมในอดีตว่าคนที่สกั คือคนไม่
ดี ขี้คุก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ทาํ ให้เกิดความคิดเห็นดังกล่าว
1. ในด้านการยอมรับให้ผทู้ ี่มีรอยสักเข้าทํางาน เนื่องจากปัจจุบนั มีผทู้ ี่สกั เยอะขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นดารา นักร้อง หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทําให้มีการยอมรับในสังคมมากขึ้น บุคคล
ทัว่ ไปจึงมองว่าการสักในปั จจุบนั มีมุมมองในแง่ของความสวยงามมากกว่าในอดีตทีี่ถูกมองว่าเป็ น
คนคุก อันตราย และเป็ นสิทธิส่วนบุคคลของผูท้ ี่ตดั สินใจสัก ไม่ใช่ส่ิงเลวร้าย สามารถทํางานที่
บริ ษทั ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีรอยสัก
2. ในด้านการไม่ยอมรับให้ผทู้ ี่มีรอยสักเข้าทํางาน เนื่องบางคนในสังคมยังมี
มุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสักว่าคือคนไม่ดี คนคุก อีกทั้งผูท้ ี่มีรอยสักบางคนที่สกั ออกมานอกร่ มผ้า ทําให้
บางตําแหน่งงานที่ตอ้ งการความน่าเชื่อถือ และความสุภาพ ยังไม่สามารถรับได้ เพราะกลัว
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั
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5. อภิปรายผล
จากการศึกษา ด้านการสื่อสารความหมายผ่านรอยสัก พบว่า ลวดลายการสักจะมีท้งั มีและ
ไม่มีความหมาย เพราะเกิดจากความชอบเพียงอย่างเดียว หรื อมีความหมายจากตัวผูส้ กั ก็ได้ เช่น
เตือนใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ แทนใจ แทนตนเอง เป็ นต้น เพราะการสักรอยศิลปะบนเรื อนร่ างใน
ปัจจุบนั นอกจากจะทําการสักเพื่อความสวยงามแล้ว ยังมีคุณค่าเชิงสัญญะในการแสดงออกถึงความ
เป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวที่แตกต่างจากบุคคลอื่น หรื อการให้ความหมายเฉพาะกับลวดลายนั้นๆ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรพล ภูริดาํ รงค์กุล (2553) ที่ว่า ปัจจุบนั การสักของผูห้ ญิงได้รับการ
ยอมรับจากสังคมมากขึ้น ส่ วนหนึ่งเป็ นการสักตามกระแสแฟชัน่ เพื่อความสวยงาม แต่มีผหู้ ญิงอีก
ส่วนหนึ่งใช้การสักยันต์สร้างอัตลักษณ์เพื่อการยอมรับของกลุ่ม และเพื่อตอบโต้อาํ นาจผูช้ าย
จากการศึกษา ด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจสัก พบว่า วัยรุ่ นไทยนิยมการสักลายบน
ร่ างกาย โดยมีแรงจูงใจในการสักมาจากตนเองที่มีความชื่นชอบในเรื่ องรอยสักมาตั้งแต่เด็ก ซึ่ง
ความชื่นชอบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความชื่นชอบส่วนตัว ความชื่นชอบเพราะความสวยงามของ
ลวดลาย การชื่นชอบเพราะความหมายของรอยสัก รวมไปถึงความชื่นชอบในรอยสักเพราะการยึด
เหนี่ยวจิตใจ ทําให้มีการเปิ ดรับสื่อและข่าวสารในเรื่ องการสัก นอกจากนั้นมีการให้ความสนใจใน
การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็ นจากอินเทอร์เน็ต กูเกิ้ล เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และ
แอพพลิเคชัน่ ที่เกี่ยวกับรอยสัก โดยจะนิยมหาข้อมูลในเรื่ องของลวดลายรอยสัก ช่างสักที่มีฝีมือ
และวิธีการดูแลรอยสัก อีกทั้งยังมีวยั รุ่ นไทยบางส่วนที่ได้รับแรงจูงใจมาจากบุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อน
คนในครอบครัว ดารา นักร้อง ที่ตนเองชื่นชอบสักแล้วอยากสักตาม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัน
ชัย สุวรรณภูม,ิ สุเทพ บุญซ้อน และ กาสัก เต๊ะขันหมาก (2550) ที่ว่า สาเหตุของการสักร่ างกายเกิด
จาก 1) ความประทับใจที่ได้พบเห็นรู ปรอยสักมีความสวยดูแล้วสะดุดตา เป็ นแฟชัน่ อย่างหนึ่ งใน
กลุ่มผูต้ อ้ งขังจึงเลียนแบบอย่างกันเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนที่สกั ร่ างกาย 2) อิทธิพลกลุ่มเพื่อนมีส่วน
กระตุน้ ปลุกเร้าให้เกิดการสักร่ างกาย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัฐกานต์ กัณพิพฒั น์ (2557)
ที่ว่า ปัจจัยทางด้านการเลียนแบบพฤติกรรมการสักของวัยรุ่ นหญิงนั้น เป็ นการสักตามกลุ่มเพื่อน
และการถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อน อีกทั้งวัยรุ่ นไทยยังได้รับอิทธิพลมาจากสื่อประเภทโทรทัศน์
ดารา นักร้อง และสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต มีการรับข้อมูลที่หลากหลายโดยยังไม่ได้มีการคัด
กรองซึ่งส่งผลต่อการเรี ยนรู้และการจดจําพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อให้อยูใ่ นค่านิยมตามกระแสสังคม
ที่วยั รุ่ นมองว่าเป็ นสิ่งที่ดี ทันสมัย น่าเลียนแบบ ทําให้เกิดแรงจูงใจและส่งผลต่อพฤติกรรมการทํา
ตามในการสักได้เช่นกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเปิ ดรับสาร (Media Exposure) ดวงฤทัย
พงศ์ไพฑูรย์ (2544) กล่าวคือ บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร วัตถุประสงค์ และความ

387

ต้องการในการเปิ ดรับสารที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลจะทําการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ
คือ 1. การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 2. การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล 3. การเปิ ดรับข่าวสาร
จากสื่อเฉพาะกิจ
จากการศึกษา มุมมองของบุคคลทัว่ ไปต่อวัยรุ่ นไทยที่มรี อยสัก พบว่ามุมมองของบุคคล
ทัว่ ไปต่อวัยรุ่ นไทยที่มีรอยสักแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละช่วงอายุจะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวติ สอดคล้องกับแนวคิด Generation ของ ศรี กญั ญา
มงคลศิริ (2548) ที่ว่า Generation ได้แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. Baby Boomers มีลกั ษณะ
พฤติกรรมเชื่อมัน่ ในตนเองสูง มีความคิดที่ว่ามนุษย์ตอ้ งทําตามกฎระเบียบ ทําให้มีมุมมองต่อวัยรุ่ น
ไทยที่มีรอยสักเฉกเช่นเดียวกับในอดีต ว่าบุคคลที่สกั คือคนที่ไม่ดี ขี้คุก ติดยา ไม่มคี นรอบตัวที่มี
รอยสักและรับไม่ได้หากมีบุตรหลานสัก 2. Generation X มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสร้างจุดยืนของตนเองที่แตกต่างให้โดดเด่นเหนือผูอ้ ื่น ทําให้มี
มุมมองต่อวัยรุ่ นไทยที่มีรอยสักว่าความสวยงามของรอยสักขึ้นอยูก่ บั จํานวนของการสัก ถ้าสักเยอะ
เกินไปจะดูสกปรก เฉยๆกับผูท้ ี่มีรอยสักแต่กไ็ ม่ยนิ ยอมหากบุตรหลานต้องการที่จะสัก 3.
Generation Y มีมุมมองของโลกกว้างกว่าคนรุ่ นก่อน ยืนอยูบ่ นโลกความเป็ นจริ ง เชื่อในทางที่
หลากหลาย และจะไม่ยดึ ติดกับทางเลือกหรื อวิธีการเดิมๆ ทําให้มีความคิดที่อยากจะลองสัก และมี
มุมมองต่อวัยรุ่ นไทยที่มีรอยสักว่าเป็ นเรื่ องปกติ เป็ นสิทธิส่วนบุคคล ความสวยงามของรอยสักนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของบุคคลนั้นๆ มีบางคนรอบข้างที่มีรอยสักและยินยอมให้บุตรหลานสักหากมี
วุฒิภาวะที่เหมาะสม 4. Millennial เป็ นกลุ่มคนที่มคี วามละเอียดอ่อนเรื่ องอัตลักษณ์ เชื่อมัน่ ในพลัง
ของตนเอง เป็ นเจ้าของชีวติ และเป็ นผูค้ รองอํานาจตัดสิ นใจทุกอย่างด้วยตัวเอง มีมุมมองต่อวัยรุ่ น
ไทยที่มีรอยสักว่าเป็ นคนที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง การสักในปัจจุบนั เป็ นเรื่ องปกติมคี วาม
สวยงามตามบุคลิกของผูท้ ี่สกั และยินยอมหากบุตร หลานจะสัก
6. สรุปผลการวิจยั
ประเด็นที่ 1 การสื่อสารความหมายผ่านรอยสัก พบว่า
1.1 การสักในปั จจุบนั เป็ นแฟชัน่ มากขึ้น มีกลุ่มใหม่ที่เริ่ มยอมรับการสักเกิดขึ้น
1.2 รอยสักของผูท้ ี่สกั ในปัจจุบนั จะมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มักสื่อถึง
ตนเอง, การแสดงถึงความรักต่อผูอ้ ื่น, การยํ้าเตือนใจ และ ความประจําใจในบางเรื่ องราว เป็ นต้น
ประเด็นที่ 2 แรงจูงใจในการตัดสินใจสักของวัยรุ่ นไทย พบว่า
2.1 แรงจูงใจมาจากตนเอง จากเพื่อน และครอบครัว
2.2 เกิดจากความชอบเรื่ องรอยสักมาตั้งแต่เด็ก
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ประเด็นที่ 3 มุมมองของบุคคลทั่วไปต่อวัยรุ่ นที่มรี อยสัก พบว่า
3.1 การสักในปัจจุบนั เป็ นการสักเพื่อความสวยงามตามความชอบของแต่ละบุคคล
และความเป็ นตัวของตัวเอง
3.2 เด็กสมัยใหม่ตดั สินใจสักได้ไวและง่ายขึ้น เพราะการสักในปัจจุบนั เปิ ดกว้าง
และมีการยอมรับมากกว่าเดิม และในอนาคตมุมมองต่อผูท้ ี่มีรอยสักอาจจะเปิ ดกว้างมากกว่านี้
3.3 ผูช้ ายที่สกั นอกร่ มผ้ามากเกินไป หรื อผูห้ ญิงที่มีรอยสักยังถูกสังคมมองไม่ดี
เช่นเดียวกับในอดีต
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ผูป้ กครองควรจะมีการปลูกฝังถึงค่านิยมในการสักที่ถกู ต้อง เพื่อให้วยั รุ่ นไทยอยูใ่ นสังคมอย่างมี
คุณค่าต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มฮิปฮอป กลุ่มพั้งค์ กลุ่มเด็กแว้นท์ และในหลายพื้นที่ตาม
ต่างจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายในการสักอย่างชัดเจน
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องการสักยันต์ควบคู่ไปด้วย เพราะในปัจจุบนั วัยรุ่ นไทยมีการสักทั้งแฟชัน่ และ
สักยันต์ในร่ างกาย
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านที่กรุ ณาเสียสละเวลามาร่ วมให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั นอกจากนี้ขอขอบคุณ ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจํานงค์พร และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธรรญธร ปั ญญโสภณ ที่ให้คาํ แนะนําในการทํางานวิจยั ชิ้นนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณครอบครัวและ
กัลยาณมิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนๆ พี่ๆ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ที่เป็ นกําลังใจ เป็ นแรงผลักดัน
คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในการทําวิจยั อย่างดีเสมอมา
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอบทบาทของการถ่ายภาพในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมดอกหาง
นกยูง ซึ่งเป็ นผลงานที่ พฒั นาขึ้นในการทาวิจยั สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่ วมสมัย แบบกึ่ งนามธรรม คือ
โครงการวิจยั มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสัมพันธ์ของสี ที่แตกต่างนาไปสู่ความมีเอกภาพ) ทั้งนี้ ได้
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการใช้กล้องในการพัฒนาภาพจิตรกรรมขึ้น และแสดงตัวอย่างแนวทางการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนภาพจิตรกรรมเป็ นรู ปแบบใหม่ข้ ึน โดยมีแนวคิดว่ากล้องกับการถ่ายภาพ เป็ น
เครื่ องมือกับวิธีสร้างภาพถ่ายเพื่อ ใช้ถ่ายทอด เหตุการณ์ ข่าวสาร สาระความรู้ ความคิด รวมถึงเป็ นสื่ อ
ถ่ายทอดเชิงสุ นทรี ยภาพทางศิลปะได้ดีอีกช่องทางหนึ่ ง ศิลปะภาพถ่าย ใช้กล้องเป็ นอุปกรณ์หลักที่สาคัญ
สร้างให้เกิดภาพ เปรี ยบประดุจจิตรกรใช้พ่กู นั แต่งแต้มสี ก่อตัวเป็ นภาพ ภาพจากกล้องและภาพจากฝี มือของ
จิตรกรมีส่ิงที่คล้ายกันประการหนึ่งคือ การมีทศั นคติ มุมมองของผูส้ ร้างงาน โดยอาศัยเลือกองค์ประกอบจัด
ให้มีอารมณ์ ความรู้สึก อย่างเป็ นศิลปะ แต่ในทางตรงกันข้าม การถ่ายภาพไม่อาจเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ในสิ่งที่บนั ทึกเป็ นภาพไว้ดว้ ยความฉับไว เช่น สภาวะบรรยากาศ สิ่งในธรรมชาติ สิ่ งก่อสร้าง ในขณะที่การ
วาดภาพเปลี่ยนแปลงการจัดวางและบรรยากาศให้เป็ นไปตามที่ใจศิลปิ นต้องการ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้
เหมือนจริ งในเวลาฉับพลัน เช่ น ที่ ก ล้องสามารถจับภาพนั้น ได้ อย่างไรก็ดี การสร้ างสรรค์ภ าพด้ว ยมี
จุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดความคิด มุมมอง โดยเฉพาะธรรมชาติรอบตัว ด้วยจิตใจความรู้สึก จินตนาการ และ
ความคิดสร้ างสรรค์น้ นั ศิลปิ นสามารถใช้คุณลักษณะของกล้องและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องพัฒนารู ปแบบ
ผลงานสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ ได้หลากหลายโดยผสมผสานศิลปะการถ่ายภาพ กระบวนการทางประยุกต์
ศิลป์ และวิจิตรศิลป์
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คาสาคัญ: สี, ปฏิสมั พันธ์, เอกภาพ, ดิจิตอลเทคโนโลยี
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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บทนา
กระบวนสร้ า งสรรค์ งานศิ ล ปกรรม เพื่ อ ถ่ า ยทอดสาระและจิ น ตนาการของศิ ล ปิ น
มีรูปแบบและวิธีการสร้างเฉพาะของตนและเมื่อยุคสมัยเปลี่ยน กลวิธีก็ปรับเปลี่ยนพัฒนาไปตาม ปัจจุบนั เป็ น
ยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพัน ธ์
กับสื่อและอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นใหม่ไปตามเหตุผลและความจาเป็ นของศิลปิ นแต่ละคน
ผลงานศิลปกรรมในกรณี สาขาทัศนศิลป์ มีความมุ่งหมายถ่ายทอด อารมณ์และความคิด ที่มาจาก
ความรับรู้ จินตนาการ และประสบการณ์ ที่มีต่อโลกภายนอก ผนวกกับกลวิธีการสร้าง สะท้อนสาระสาคัญที่
ศิลปิ นเห็นต่างไปจากการมองเห็นของคนทัว่ ไป จากอดีตที่ผ่านมา การสร้างงานทัศนศิ ลป์ มีวิธีถ่ายทอดที่
แตกต่างหลากหลายลักษณะ จะเห็นในความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเรื่ อยมาด้วยผลงานจากการทางาน
ของศิลปิ นแต่ละยุคแต่ละสมัย รู้จกั การนาธรรมชาติมาประยุกต์ดดั แปลง เป็ นสื่อและวัสดุ สาหรับใช้ จากหิ น
ดิน เปลือกไม้ แสงจากดวงอาทิตย์ และสารสังเคราะห์ ถึงปัจจุบนั เป็ นยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลวิธี
การสร้างสรรค์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สื่ออุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นใหม่ ในการนามาใช้บนั ทึกภาพและความ
ทรงจา เรื่ องราว แล้วนาไปประกอบปรับปรุ งขึ้นใหม่ตามที่ตอ้ งการของศิลปิ น
ทบทวนวรรณกรรมและผลงานสร้ างสรรค์ที่เกีย่ วข้อง
ผลงานจิตรกรรมที่พฒั นาขึ้นในโครงการวิจยั มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสมั พันธ์ของสี ที่
แตกต่างนาไปสู่ความมีเอกภาพ) เป็ นความพยายามสร้างสรรค์งานโดยนาความสุ ขความประทับใจในการใช้
ชีวิตที่ผา่ นมาจนปั จจุบนั เลือกสิ่งในธรรมชาติที่คุน้ เคย ในสถานที่ที่เคยใช้ชีวิตในวัยเรี ยน วัยทางาน รวมทั้ง
ถิ่นที่อยู่อาศัยถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงาน 8 ภาพ โดยได้ศึกษาผลงานและ/หรื อสัมภาษณ์ ศิลปิ นผูเ้ ป็ นแรง
บันดาลใจ คือ อาจารย์จรู ญ บุญสวน อาจารย์สงัด ปุยอ๊อก ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี วูลฟ์ คาร์ น (Wolf
Kahn) ยาโยอิ คูชามะ (Yayoi Kusama) ศิลปิ นทุกท่าน คือผูท้ ี่ผวู้ ิจยั มีความประทับใจในผลงานและลักษณะ
การสร้างสรรค์ผลงาน จนเป็ นแรงผลักดันให้อยากถ่ายทอดความประทับ ใจจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสสิ่ ง
ในธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ความเชื่อในความดีความงามในเชิงศิลปะ ศาสนา และความเกื้อกูลกันของมนุ ษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้ผทู ้ ี่ ได้รับประสบการณ์ทางศิลปะที่ดีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสาคัญว่า ธรรมชาติเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่ มา
จากฝี มือมนุษย์มีลกั ษณะเฉพาะในตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของตัวมันเอง มี ท้ งั ความงาม
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และความไม่งาม แต่ธรรมชาติก็ได้ให้บทเรี ยนความรู้แก่มนุษย์ในเนื้อแท้ที่เหนือไปกว่า ความงามหรื อความ
น่าเกลียดนั้น
ภู มิ ป ระเทศอัน เป็ นทิ ว ทัศ น์ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า มี แ ต่ ทุ่ ง นา ป่ าเขา ล าเนาไม้ ยัง มี
ความหมายมากกว่านั้น หมายความว่า เป็ นส่วนหนึ่ งแห่งพิภพจักรวาล และถ้า
ศิลปิ นสามารถถอดเอาชีวิตจิตใจที่เป็ นสาระของส่ วนที่กล่าวนั้นออกมาเป็ น
รู ปได้รูปนั้นก็ไม่ใช่ เป็ นรู ปที่ถอดเอามาจากธรรมชาติเท่าที่ธรรมดามองเห็น
แต่จะเป็ นรู ปที่ถอดเอาสาระสาคัญของธรรมชาติออกมาทีเดียว (ศิลป์ พีระศรี ,
2546, น. 44)
ด้วยแนวคิดข้างต้นการสร้างสรรค์ผลงานในการวิจยั ทั้ง 8 ภาพ คือ ภาพดอกหางนกยูง ภาพบัว
ภาพอินทนิลกับปรี ดิยาธร ภาพท้องทุ่งนา ภาพอ่างแก้ว ภาพดอยสุเทพ ใช้องค์ประกอบศิลป์ ที่เป็ นหลักสาคัญ
ได้แก่ สี กบั การจัดภาพในวิธีการประสานเพื่อสร้างความเป็ นเอกภาพ และสะท้อนในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างภายในสังคมมนุ ษย์และมนุษย์กบั ธรรมชาติอย่างสงบสุ ข ขั้นตอนเริ่ มต้นของกระบวนงาน
สร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั ได้อาศัยการถ่ายภาพจากสถานที่จริ ง อาศัยมุมมองเลือกตามความสนใจ มาพัฒนาต่อด้วย
ความคิด จินตนาการ และเทคนิ ควิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม การถ่ายภาพเป็ นกระบวนการ สัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์และสุนทรี ยภาพที่ควบคู่กนั ไป ภาพถ่ายของคนคนหนึ่งเกิดจากความคิด มุมมองที่มีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ผ่านเฟรมและเลนส์กล้องกับความมุ่งหมาย ที่จะสร้างสรรค์ภาพ และกฤษณ์ ทองเลิศ เห็นว่า
ภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลได้ดี
ภาพที่สื่อสารในเชิงแนวคิดและความสวยงามนั้น ภาพถ่ายเป็ นผลผลิตของจินตนาการและ
การแสดงออกของความเป็ นจริ งที่สงั เกตได้ทุก ๆ ชัว่ ขณะ ของเหตุการณ์ การบันทึกภาพล้วนมีอารมณ์ภาพ
ร่ ว มอยู่ด ้ว ย อารมณ์ ภ าพไม่ใ ช่ เป็ นเพี ยงคนในภาพแต่ อาจเป็ น ฤดู ก าล ภู มิอ ากาศ ช่ ว งเวลา ความรั ก
ความสาเร็ จ ทั้งนี้ อารมณ์ ข องภาพที่ ผสู ้ ร้ างสรรค์ถ่ายทอดมาไม่ได้เป็ นการบิ ด เบื อนความเป็ นจริ งของ
ปรากฏการณ์ แต่เป็ นการอธิบายให้เกิดความแจ่มชัดโดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ความเป็ นระเบี ยบ
ทัศนมิติ แบบแผนของแสง เงา และการสะท้อน การจัดวางท่าของตัวแบบ ก่อให้เกิดระเบียบขึ้นในภาพ ใน
การประกอบเรื่ องราวสู่ ความหมายที่ เปี่ ยมด้ว ยอารมณ์ความรู้ สึก ประเด็นดังกล่าวนี้ จึงเป็ นการสร้างความ
สอดคล้องให้เกิ ด ขึ้นระหว่ างโลกของความเป็ นจริ งและโลกของสุ น ทรี ยภาพทางการสื่ อความหมาย เป็ น
ความรู้ชนิดใหม่ในฐานะที่ภาพถ่ายเป็ นพาหะของข้อเท็จจริ งที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง ความถูกต้องเป็ น
จริ งกับความงาม (2554, น.32-33)
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ในฐานะผูส้ ร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ใช้กล้องบันทึ กภาพจากปรากฏการณ์ฉับพลัน ที่ประสบ
เลือกภาพด้ว ยมุมมองส่ ว นบุ ค คล ประกอบกับมองลัก ษณะความน่ าสนใจในองค์ประกอบ ของ สี เส้น
น้ าหนัก พื้น ผิว แสงเงาที่ แสดงอารมณ์ ความหมาย ความงาม จากเหตุ ก ารณ์ ชีวิต และปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผอู้ ื่นได้รับรู้ ตามแบบแผนขององค์ประกอบศิลป์ อย่างมีเอกภาพ ตัวอย่างการเก็บ
ภาพ

ภาพ 1 อเมซอน
ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

อเมซอนภายใต้ร่มเงาสี เขียวของใบให้น้ าหนักเข้ม ตัดกับน้ าหนักที่สว่างของสี ขาว ช่วยขับเน้น
ให้ดอก ดูสะดุดตาและให้ความรู้สึกที่อ่อนหวาน บอบบาง
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ภาพ 2 โกศล
ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
พุ่มโกศล มีท้งั สี โทนอุ่นและสี โทนเย็นคละเคล้ากัน ในใบเขียวมีกลุ่มสีอุ่นแต่งแต้ม ในใบสี ส้ม
แดงอมเหลืองมีกลุ่มสีเย็นแต่งแต้ม เป็ นการผสมผสานด้วยระบบและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่
ไม่ขดั แย้ง สะท้อนให้เห็นถึงการอยูร่ ่ วมกันของความหลากหลายอย่างไม่แตกต่าง ของผูค้ นในสังคม

ภาพ 3 มดแดง
ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
ในธรรมชาติที่กว้างใหญ่ มีส่ิ งขนาดเล็กน้อย และมีชีวิตอาศัยซ่อนตาอยู่ ทั้งที่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่าและที่มองไม่เห็น วิวฒั นาการของการถ่ายภาพและเลนส์กล้องชนิดพิเศษเฉพาะ ช่วยให้เราได้เห็น
และรู้จกั ชีวิตเหล่านั้นในความบังเอิญขณะถ่ายภาพในความน่าสนใจของพื้นผิวต้นมะม่วงที่ขรุ ขระ แตกหยาบ
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สีด่างดา ไม่สม่าเสมอ สร้างความแตกต่างขับเน้นให้เห็นการเคลื่อนไหวไปมาของชีวิตเล็กๆ อยูบ่ นพื้นผิวของ
ลาต้น ภาพสื่อให้เข้าใจในการพึ่งพิงอาศัยกันของชีวิตกับธรรมชาติ

ภาพ 4 ชงโค หน้าบ้าน
เส้ น สายกิ่ ง ก้า นและล าต้น ที ่ ส อดสลับ ไปในทิ ศ เบื้ อ งบน บ้า งก็ ก รอบหัก ล้ม ลงสู่ พื้ น
เหี่ ย วแห้ง และมี สี น้ า หนั ก เข้ม ตัด กับ ท้อ งฟ้ าที่ มี สี ข องน้ า หนัก กลางและอ่ อ น ย้อ นให้คิ ด กลับ ไปใน
ช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นเลยมาของชงโคต้น นี้ จากลาต้น เล็ก ๆเมื่ อ ครั้ งเริ่ มต้น ปลูก เติ บ โต ให้ร่ มเงาที่ ร่ มรื่ น
ได้ช มเชยสี แ ละดอกของต้น ที่ ธ รรมชาติ บ รรจงสร้ า ง จากนั้น ใบเปลี่ ย นสี จ ากเขี ย วเป็ นเหลื อ งค่ อ ย ๆ
เหี่ ย วและแห้ง ทยอยร่ วงหล่ น กระทั่ง หมดทั้ง ต้น และในช่ ว งท้า ยที่ สุ ด ยัง คงลี ล าของโครงสร้ า ง เส้น
สายที่ แ สดงออกในสุ น ทรี ยภาพไว้ใ ห้เ ห็ น ทาให้นึ ก ถึ ง หลัก ธรรมคาสอนที่ อ งค์พ ระสัม มาสัม พุ ท ธ
เจ้า ตรั ส ไว้ว ่ า “พระธรรมงามในเบื้ อ งต้น งามในเบื้ อ งกลาง งามในเบื้ อ งปลาย” และจากการ
บรรยายธรรมของท่ า นอาจารย์พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ในศิ ล ปะแห่ ง การใช้ส ติ ในทุ ก กรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ “มี
ความจาเป็ นที่ จ ะต้อ งรู ้ จ ัก ทาให้ ชี วิ ต นี้ ประกอบไปด้ว ยความงาม คื อ มี พ ระธรรมเหมื อ นกับ ว่ า พระ
ธรรมนี้ จาเป็ นสาหรั บ มนุ ษ ย์ทุ ก ขั้น ตอนแห่ ง การวิ ว ัฒ นาการของเขาที เ ดี ย ว” (2544, น.18) นับ เป็ น
เครื่ องเตื อ นใจให้เ น้น ฝึ กฝนปฏิ บัติ ใ ห้มี ส ติ ใ นการใช้ชี วิ ต ประจาวัน และได้ป รั บ ใช้ใ นการหมั่น สร้ า ง
ภาพ และรั ก ษาความดี ง ามอยู่เ สมอ นับ เป็ นสิ่ ง ผลัก ดัน การสร้ า งสรรค์ผ ลงานวิ จ ัย ชุ ด มุ ม มอง สภาวะ
ธรรมชาติ (การปฏิ สัม พัน ธ์ข องสี ที่ แ ตกต่ า งนาไปสู่ ค วามมี เ อกภาพ) สร้ า งสรรค์ผ ลงานจิ ต รกรรม
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ร่ วมสมัย แบบกึ่ ง นามธรรมมุ ่ ง เน้ น ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาของสี ที่ แ ตกต่ า งสร้ า งปฏิ สัม พัน ธ์ต่ อ กัน ด้ว ย
ความประสานกลมกลื น นาไปสู่ ค วามมี เ อกภาพ ให้ค วามรู ้ สึ ก ในอารมณ์ สุ น ทรี ยภาพสะท้อ นทัศ นะ
ในความสัม พัน ธ์ การอยู่ร่ วมกั น ของบุ ค คลและบุ ค คลกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
วัตถุประสงค์ ของบทความ
1. ถ่ายทอดความสัมพันธ์ในการใช้กล้องและการถ่ายภาพในกระบวนงานการสร้างสรรค์ภาพ
จิตรกรรมดอกหางนกยูง
2. แสดงแนวทางการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบจิตรกรรม
วิธีการสร้ างสรรค์
ภาพถ่ ายได้เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อการน ามาใช้ใ นกระบวนการสร้ างสรรค์ง านวิ จ ัย เริ่ มจากการ
บันทึกภาพเพื่อเก็บข้อมูล เรื่ องราว ลักษณะ สภาพแวดล้อม จากมุมมอง ประสบการณ์ อารมณ์ ของช่วงเวลาที่
ผ่านมาถึงปัจจุบนั ภาพได้บนั ทึกความประทับใจที่คงอยูแ่ ละไม่เปลี่ยนแปลงที่มีต่อธรรมชาติ ในท่วงที ลีลา ที่
สื่อความหมายจากลักษณะองค์ประกอบ ความหลากหลายของสี ทิศทางของเส้น พื้นผิว รู ปทรง แสง เงา และ
บรรยากาศ สร้างแรงบันดาลใจ ในแนวความคิดและกระบวนวิธีทางการสร้างสรรค์ ในรู ปแบบเฉพาะตน ด้วย
ผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผอู้ ื่น ในบทความนี้เน้นแสดงถึงกระบวนงานการสร้ างสรรค์
ภาพจิตรกรรมดอกหางนกยูงซึ่งมีข้นั ตอนหลัก ๆ ดังนี้
ขั้นตอนหลัก ๆ ในกระบวนงานของการสร้างสรรค์ภาพดอกหางนกยูง คือ
1. กระบวนการสร้างสรรค์ภาพดอกหางนกยูง
1.1 การเก็บข้อมูล
1.2 เสก๊ตซ์ภาพด้วยวิธีต่าง ๆ รู ปแบบต่าง ๆ
1.3 สเก๊ตซ์สี
1.4 จุดเน้นด้านกระบวนการสร้างสรรค์
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์
2.1 ผลงานจริ ง
2.2 ชุดสี
2.3 ทดลองการใช้สี
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2.4 พัฒนาใช้สี
2.5 ระหว่างดาเนินการสร้างสรรค์
ความตั้งใจสร้างผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งหมายถ่ายทอดมุมมอง
ความรู้สึกและจินตนาการให้ผอู้ ื่นได้รับรู้ ผูว้ ิจยั พยายามบันทึกภาพต้นหางนกยูงด้วยมุมมองที่หลากหลาย
เพื่อเก็บภาพที่ได้เห็นในห้วงเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นต้นไม้ บรรยากาศรอบ ๆ ดอกไม้ แสง เงาที่มี รวมถึงส่วน
ที่โดดเด่นกระทบกับอารมณ์ความรู้สึก ความคิดในขณะที่เห็น เพื่อเป็ นฐานการเชื่อมโยงกับจินตนาการของ
สิ่งที่อยูใ่ นความคิดคานึ ง แล้วผสมผสานถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานจิตรกรรม ซึ่งรายละเอียดสาหรับขั้นตอน
ต่าง ๆในกระบวนงานการสร้างสรรค์ของผูว้ ิจยั เป็ นไปตามลาดับต่อไปนี้
สภาวะ มุมมอง ภาพดอกหางนกยูง
ผูว้ ิจยั ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และจินตนาการ ผ่านภาพจิตรกรรมดอกหางนกยูง การเลือก
ดอกหางนกยูงตามรู ปแบบในภาพ เป็ นมุมมองส่วนบุคคล ผูว้ ิจยั เห็นว่า ต้นหางนกยูงเป็ นพรรณไม้ใน
ธรรมชาติซ่ ึงมีความผูกพันมาตั้งแต่อดีต มีความสัมพันธ์ที่เห็นคุน้ ชินตาในปัจจุบนั ในการทางานก็ดี ระหว่าง
การเดินทางกลับภูมิลาเนาก็ดี
และที่สาคัญระหว่างช่วงเวลาที่ทางานวิจยั
ต้องเดินทางเก็บข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปจังหวัดทางภาคเหนือและจังหวัดปราจีนบุรี ได้เห็นต้นหางนกยูงออก
ดอกบานสะพรั่งอยูท่ วั่ ไปทุกถนนที่เดินทางผ่าน บางต้นออกดอกสีแสดแดงสะพรั่งเต็มต้น ทิ้งใบ แทบไม่เห็น
สีเขียว บางต้นมีดอกอยูบ่ างตาแต่มีสีเขียวอ่อนแก่ของใบเล็ก ๆ อยูเ่ ต็มต้น บางครั้งช่วงเวลาที่เดินทางผ่านไป
มามีฝนตกพราๆ ทาให้มองเห็นต้นหางนกยูงดอกแดงสะพรั่งผ่านม่านฝนปรากฏเป็ นสีเขียวแดง กลืนกันไป
เป็ นภาพที่แตกต่างจากเวลาที่ตน้ เดียวกันนั้นเฉิดฉายล้อลมท่ามกลางแดดจ้า เห็นสีแดงเขียวเจิดแจ่มแต่ไกล
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าต้นหางนกยูงจะมีลกั ษณะอย่างใด ท่ามกลางบรรยากาศอย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็นความ
เคลื่อนไหว ความมีชีวิตชีวาของต้นหางนกยูงได้เสมอ และความเคลื่อนไหว ความมีชีวิตชีวาดังกล่าวติดอยูใ่ น
ห้วงความคิดและความทรงจาตลอดเวลา
สาหรั บการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ผ่านงานวิจยั ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดมุมมอง
ความรู้สึกและจินตนาการให้ผอู้ ื่นได้รับรู้ ผูว้ ิจยั พยายามบันทึก ภาพต้นหางนกยูง ด้วยมุมมองที่หลากหลาย
เพื่อเก็บภาพที่ได้เห็นในห้วงเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นต้นไม้ บรรยากาศรอบ ๆ ดอกไม้ แสง เงาที่มี รวมถึงส่วน
ที่โดดเด่นกระทบกับอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ในขณะที่เห็น เพื่อเป็ นฐานการเชื่อมโยงกับจินตนาการของ

400

สิ่งที่อยูใ่ นความคิดคานึง แล้วผสมผสานถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม ซึ่งกระบวนงานที่
สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมเป็ นไปตามลาดับดังนี้
1. กระบวนการสร้ างสรรค์ ภาพดอกหางนกยูง
1.1 ขั้นตอนการเก็บข้ อมูล
การบันทึ ก ภาพด้ว ยกล้องถ่ายภาพ ให้เห็ นมุมมองที่ เลือกเก็บข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาใช้
ประกอบเป็ นแนวทางการสร้างสรรค์
ภาพหางนกยูงในมุมมองต่าง ๆ

ภาพ 1.5

ภาพ 1.6

ภาพ 1.7
ภาพ 1.8
ภาพ 1.5 , 1.6 , 1.7 และ 1.8 เป็ นการบันทึกข้อมูลภาพด้วยกล้องประกอบแนวทางการ
สร้างสรรค์
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.2. สเก็ตช์ ด้ วยวิธีต่างๆ รูปแบบต่างๆ

ภาพ 1.9
ลายเส้นโครงสร้างต้นหางนกยูง

ภาพ 1.10
ลายเส้นจังหวะ กิ่งก้าน และดอก

ภาพ 1.11
ลายเส้นจังหวะ กิ่งก้าน และดอก
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ภาพ 1.12
ลายเส้นกลุ่มดอก

ภาพ 1.13
ลายเส้นกลุ่มดอก

ภาพ 1.14
ภาพ 1.15
รู ปทรง น้ าหนัก แสงเงา ของกลีบดอก รู ปทรง น้ าหนัก แสงเงา ของดอก และใบ
ภาพสเก็ตซ์ดว้ ยดินสอ เพื่อการศึกษา รู ปทรง น้ าหนัก แสงเงา และการจัดองค์ประกอบ ในการ
กาหนดโครงสร้าง ภาพและสีที่แน่นอน
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ภาพ 1.16
จากภาพถ่ายและภาพสเก็ตซ์ดินสอนามาประกอบขึ้นใหม่โดยการ ตัดทอน ต่อเติม เพื่อให้ได้
โครงสร้างภาพที่ตรงกับความต้องการ

ภาพ 1.17
ภาพ 1.18
คัดลอกภาพลายเส้นด้วยกระดาษชอล์กสีลงบทพื้นที่ เริ่ มต้นขั้นตอนการจุดด้วยสีน้ ามันล้อมรอบรู ป
เตรี ยมไว้สาหรับวาดภาพ
เพื่อแสดงขอบเขตของสี
1.3 สเก๊ตซ์ สี
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ภาพ 1.19
เทคนิคสีเมจิ

ภาพ 1.21
เทคนิ คสี น้ า

ภาพ 1.20
เทคนิคสีไม้

ภาพ 1.22
เทคนิคสีน้ า
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ภาพ 1.23
เทคนิคสีพาสเทล
สเก๊ตซ์ทดลองสร้างปฏิสมั พันธ์ของสี จัดวางค่าน้ าหนักสี และกาหนดโครงสีส่วนรวมด้วยสีชนิดต่างๆ
1.4 จุดเน้ นด้ านกระบวนการสร้ างสรรค์
สี
ใช้สีตดั กัน 2 คู่
จุดสี
ใช้วิธีการจุดสี มีขนาดเป็ นหน่วย ย่อย ๆ เล็ก ๆ
มิติ
กาหนดใช้สีโทนร้อนสร้างระยะหน้าและสีโทนเย็นใช้เป็ นระยะหลัง
เอกภาพ
ใช้กฎเกณฑ์การประสานที่ทาให้เกิดความเด่นคือการทาสี หนึ่ งให้หม่นลง
เพื่อจะอยูด่ ว้ ยกันอย่างกลมกลืนกับสีค่ตู รงข้าม
จังหวะ
จุ ด สี ในจัง หวะซ้ า ๆ และสลับ สี คู่ ต รงข้า ม สร้ า งปฏิ กิ ริ ยาและการ
แปรเปลี่ยนให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวฟุ้ งกระจาย
การสื่อความหมาย ความสุขและความมีชีวิตชีวา มักมีความขัดแย้งร่ วมอยู่ดว้ ยในสภาวะ
ของความเป็ นจริ ง
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2. ขั้นตอนการสร้ างสรรค์
2.1. ผลงานจริง

ภาพ 2.24
ภาพดอกหางนกยูงที่เสร็ จสมบูรณ์
(ขนาด 100x100 ซม.) เทคนิค สีน้ ามันบนแคนวาส วิธีการจุด
แรงบันดาลใจจากดอกหางนกยูง สื่อสะท้อน ความสุ ขและความมีชีวิตชีวา มักมีความ
ขัดแย้งร่ วมอยูด่ ว้ ยในสภาวะของความเป็ นจริ งแนวทางการแสดงออก ใช้สีตดั กันน้อย ด้วยสีขา้ งเคียง
ที่กลมกลืน ได้แก่สีสม้ ข้างเคียงสีเหลือง ตัดกับสีม่วงข้างเคียงสีน้ าเงิน
ความมีเอกภาพเกิดจากการใช้กฎเกณฑ์ของความเป็ นเด่น โดยลดความสดใสของสี คู่
ข้างเคียงสีม่วงกับสี น้ าเงินด้วยการสอดสลับสีสม้ และสีเหลือง
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2.2. ชุดสี วรรณะสี อารมณ์ของสี

ภาพ 2.25
สีวรรณะร้อน

ภาพ 2.26
สีวรรณะเย็น

ชุดสี ประกอบด้วยชุดสี 2 ชุด ชุดวรรณะร้อน และชุดวรรณะเย็น

ภาพ 2.27
สีค่ตู ดั เหลืองส้ม กับ ม่วงน้ าเงิน
ใช้สีเหลืองและสี ส้มเป็ นหลัก สี เหลืองให้ความสดใสร่ าเริ งเบิกบาน สี ส้ม ทาให้เกิดกาลัง
วังชา ตามหลักจิตวิทยาของสี ส่วนของสีม่วงและสีนา้ เงิน ใช้เป็ นสีค่ตู ดั เพื่อให้บรรยากาศของสี โดยรวม
มีความเคลื่อนไหว และมีชีวิตชีวา
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2.3 ทดลองการใช้ สี สร้างการประสานสี

ภาพ 2.28
สีแตกต่าง

ภาพ 2.30
ทิศทางของสีสอดสลับไปมา

ภาพ 2.29
ขนาดจุด

ภาพ 2.31
สีสม้ เหลืองแสดงอิทธิพลครอบงา
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ภาพ 2.32
ภาพ 2.33
สี เหลืองเป็ นค่าน้ าหนักอ่อนและมีความเป็ นเด่น การแปรเปลี่ยนของสีจากค่าน้ าหนักอ่อนไปสู่เข้ม
องค์ประกอบศิลป์ ที่ปรากฏซ้อนจากการใช้สีดว้ ยวิธีการจุด

ภาพ 2.34
ภาพ 2.35
พื้นผิว รับรู้ความนุ่มนวลหรื อกระด้าง เส้นรับรู้ได้จากการเรี ยงตัวของจุดที่ต่อเนื่อง
ได้จากการให้ค่าน้ าหนักสี ที่มีความถี่ต่าหรื อสูง
บริ เวณริ มขอบของรู ป
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ภาพ 2.36
สร้างประสานความอ่อนแก่
แบ่งแยกระหว่างรู ปกับพื้น

ภาพ 2.38
รู ปร่ าง รับรู้ได้จากจุดที่เรี ยงตัวล้อมรอบที่ริมขอบของรู ป
แน่น

ภาพ 2.37
บริ เวณว่างเป็ นส่วนของท้องฟ้ า

ภาพ 2.39
รู ปทรงเกิดจากการเพิ่มปริ มาณความถี่ของจุดที่อดั

2.4 พัฒนาใช้ สี ลักษณะการประสานสีในผลงานสร้างสรรค์จริ ง
การพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ในครั้ งนี้ ใช้เครื่ องมือทางศิลปะต่าง ๆ ด้วยพลังอารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดจากความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาพในความคิดประสบการณ์ที่เคยได้สมั ผัส พร้อม
กับการสนองตอบต่อสิ่งที่มากระทบเมื่อได้สมั ผัส และอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่กาลังสร้างงาน ซึ่งใน
งานชิ้นนี้ เป็ นความรู้สึกที่เกิดจากการได้สงั เกตต้นไม้ ดอกไม้ในสภาพ
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ภาพ 2.40
ภาพ 2.41
ภาพ 2.42
ภาพ 2.43
ลักษณะจุด , ขีด สี ลักษณะจุด , ขีด สี ลักษณะการสอดสลับสี ลักษณะการสอดสลับสี
ธรรมชาติ มีแสงเงาจากลีลาของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมากน้อยตามช่วงเวลาต่างๆ มีสายลม
พัดผ่านทาให้ตน้ ไม้ ดอกไม้ไหวตัวไปตามแรงลม หรื อบางครั้งมีฝนพราๆ ต้นไม้ ดอกไม้ชูช่อ ดูสดชื่น
ราวกับรู้สึกชื่นบานไปกับสัมผัสของฝน โดยรวมแล้ว เป็ นภาพแห่ งความสุ ข การเคลื่อนไหวอย่างมี
ชีวิตชีวา และเป็ นการทางานด้วย ความรู้สึกที่เป็ นสุ ขผ่อนคลาย แม้ในสภาวะความเป็ น จริ งอาจมีความ
ขัดแย้ง ในบางครั้ง แต่ด ้วยห้วงความคิด คานึ งที่สดชื่ น ก็สามารถถ่ายทอดและสื่ อความหมายของ
ความสุ ขการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาได้อย่างเป็ นเอกภาพ จึงสามารถมีความสุ ขได้ในความขัดแย้ง
เสมอ ทั้งนี้ สามารถลาดับขั้นตอนการพัฒนางานพอสังเขป ดังต่อไปนี้
ภาพแสดงลักษณะ จุด ขีด ของสี และการสอดสลับของสีในการอยูร่ ่ วมกัน

ภาพ 2.44
ภาพ 2.45
ลักษณะน้ าหนักอ่อน
สอดสลับทับซ้อนเพิ่มน้ าหนัก
กาหนดที่อยูข่ องสีโดยระบาย จุด ขีด ทีละสี เริ่ มจากที่มีน้ าหนักอ่อนสอดสลับ ทับซ้อนทีละชั้น
จากสี น้ าหนักอ่อนในขั้นตอนแรก ไปจนถึงสีน้ าหนักที่เข้มสุด
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ภาพ 2.46
ภาพบรรยากาศโดยรวม ก่อนการเพิ่มเน้นสี ที่ให้น้ าหนักอ่อนในส่วนของแสงและเงา รวมถึงพื้นหลัง

ภาพ 2.47
ภาพ 2.48
ภาพ 2.49
แสงสีเหลือง
แสงสีเหลือง
เงาสีน้ าเงิน
เพิ่มชั้นจุดสี เหลืองในส่วนของแสง และ จุดสีน้ าเงินในส่วนของเงา และพื้นหลัง

ภาพ 2.50
ภาพแสดงรายละเอียดของสี และน้ าหนักในการผสมประสานกันของสีในขั้นท้ายสุด
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2.5 ระหว่างดาเนินการสร้ างสรรค์ การสร้างสรรค์ภาพดอกหางนกยูง

ภาพ 2.51
ภาพ 2.52
จุด ขีด สี ลงบนพื้นที่ของรู ปร่ างที่คดั ลอกไว้ สอดสลับสีเพิ่มน้ าหนักสีให้มีความหนาแน่น

ภาพ 2.53
เน้นสีในส่วนที่เป็ นแสงและเงา
ภาพดอกหางนกยูงเป็ นผลสาเร็ จที่ได้ใช้เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ประกอบในกระบวนวิธี
ทางการสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่ มต้น กระทัง่ แล้วเสร็ จ และนอกเหนือไปจากเพื่อถ่ายทอดในเชิงสุ นทรี ยภาพแล้ว
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ยังให้ความสาคัญ กับการผลิต ซ้ าด้ว ย การถ่ายภาพผลงานเพื่อนาไปสร้างสรรค์พฒ
ั นาต่ อยอดที่ก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ ต่อแขนงวิชาชีพอื่นๆต่อ ไป การผลิต ซ้ าเพื่อพัฒ นาภาพดอกหางนกยูง สร้างสรรค์ในรู ปแบบ
ผลงานประยุกต์ศิลป์ ปรับเปลี่ยนบรรยากาศของสีให้มีอารมณ์ที่แตกต่างกัน สาหรับใช้เป็ นลวดลายผ้าพันคอ
สาหรับสตรี อาศัยดิจิตอลเทคโนโลยี โดยเมื่อถ่ายภาพจิตรกรรมดอกหางนกยูงแล้วนาภาพไปสร้างต้นแบบ
ลายพิมพ์ ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ก ราฟิ ก (Photoshop) กาหนดขนาดตามที่ ต ้องการใช้ เลือกโหมดสี
สาหรับพิมพ์ผา้ ซี เอ็ม วาย เค (CMYK) จากนั้นเซฟไฟล์ พี ดี เอฟ (PDF) เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ เลือกชนิ ด
ของผ้าที่ทาจากใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ที่ค่อนข้างดูดซับสีและให้ลวดลายที่คมชัด ข้อดีของกระบวนการ
ทางานนี้ ช่วยให้เกิด
ความสะดวกในการปรับแก้ขอ้ ผิดพลาด รวดเร็ ว กาหนดขนาดและจานวน ได้ตามความต้องการ

ภาพ 2.54
ภาพ 2.55
ภาพ 2.56
ภาพ 2.57
ภาพ 2.54, 2.55, 2.56. 2.57 สร้างสรรค์ลวดลายผ้าพันคอสาหรับสตรี
กระบวนการนี้ทาให้เกิดผลงานหลากสีสนั และสามารถนาเสนอให้เป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผูใ้ ช้งาน
สามารถเลือกสี และอารมณ์ของงานได้ตามความชอบ และการใช้ประโยชน์ ผ้าพันคอจากภาพ 2.55 ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด
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ภาพ 2.58 ปรับประยุกต์ เพื่อนาไปใช้ในด้านอื่น ๆ
ภาพถ่ายหางนกยูงกับการดัดแปลงให้แตกต่างและแปลกตาไปจากภาพต้นแบบ เป็ นวิธีการปรับ
ประยุกต์ในแนวทางหนึ่งเพื่อนาไปใช้กบั เครื อข่ายวิชาการในด้านอื่นๆให้กว้างขึ้น ภาพนี้ใช้โปรแกรมการตัด
แต่งภาพสาเร็ จรู ป ที่มีอย่างแพร่ หลายและมีความสะดวกต่ อการใช้งาน โดยมีลาดับขั้นตอนการสร้างสรรค์
ดังนี้
- โหลดภาพเข้าสู่โปรแกรม
- เลือกใช้เครื่ องมือที่แตกต่างตามลาดับของจุดประสงค์การใช้
เอฟเฟค (effect) เลือกประเภทของการเกลี่ยน้ าหนัก เพิ่มน้ าหนักเข้มบริ เวณ
โดยรอบของภาพมาสู่น้ าหนักกลางและ
อ่อนสว่างที่กลางภาพ
สี
ปรับสีให้มีความอิ่มตัวเพิ่มขึ้น ทาให้บรรยากาศของ
สีในภาพมีความสดใสยิง่ ขึ้น
ความคมชัด
ลดความคมชัดของลวดลายโดยรอบของภาพ
อยูภ่ ายใต้น้ าหนักที่เข้ม
ข้อความ
เลือกพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการ ปรับขนาดและจัดวางตาแหน่ง
ตัวอักษร ที่เหมาะสมตามความประสงค์
และที่ตอ้ งการสื่อสาร
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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 ดัดแปลงให้แตกต่างด้วยโปรแกรมกราฟิ กสาเร็ จรู ป
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ตามโครงการวิจยั มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสมั พันธ์ของสีที่แตกต่างนาไปสู่
ความมีเอกภาพ) บรรลุผลในวัตถุประสงค์ที่ผวู้ ิจยั ต้องการส่งผ่านความสุขของผูว้ ิจยั ไปสู่บุคคลทัว่ ไป โดยใน
การสร้างสรรค์ผลงานมุ่งหวังให้เห็ นถึงความสาคัญของการสร้างสุ ขให้ตนเองและความสุ ขนี้ อาจมาจากสิ่ ง
เล็กน้อยรอบตัวในปัจจุบนั ขณะ หรื อคิดย้อนในความทรงจาที่ให้ความสุ ขในอดีต ผลจากการแสดงงานและ
จัดทาโฟกัสกรุ๊ ป (Focus Group) ในกลุ่มของ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และแม่บา้ น เมื่อได้ชมผลงาน ส่วน
ใหญ่กล่าวถึงความสวยงาม ความสุข ความสงบ ความชื่นชอบในศาสตร์ศิลปะ และบางท่านสามารถเชื่อมโยง
จากภาพไปสู่อดีต ความทรงจาในความสุขที่ได้รับจากธรรมชาติ และสาหรับการนาผลงานวิจยั มาต่อยอดด้วย
ดิจิตอลเทคโนโลยีในบทความนี้ ความสุ ขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นและถ่ายทอดเพียงในห้องนิ ทรรศการ แต่สามารถ
กระจายความสุขให้ผอู้ ื่นสร้างความสุ ขเองได้ เมื่อสามารถพัฒนาด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเลือก
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สร้างสรรค์ต่อ ตามรู ปแบบที่สนใจและถนัด ที่สาคัญมีผไู้ ด้รับความสุ ขจากการเป็ นเจ้าของผลงาน ดังเช่น
การเป็ นเจ้าของผ้าพันคอที่มีงานดอกหางนกยูงแห่งความสุขไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
บทสรุป
ผลงานศิลปะที่มองเห็นได้ในแบบต่างๆ กระบวนการถ่ายทอดเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ และ
ศิลปิ นแต่ละคนจะมีวิธีข้นั ตอนที่เป็ นลักษณะเฉพาะตน เป้ าหมายทางความคิด เป็ นสิ่งกาหนดให้ศิลปิ น หาวิธี
ในการทางาน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง ศิลปิ น ผลงาน ผูร้ ับชม ปัจจุบนั เป็ นยุคที่เชื่อมโยงระหว่าง
เทคโนโลยีและศิลปะ จึ งก่อให้เกิ ด ทางเลือกใหม่ในหนทาง วิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย สาหรั บ ใน
อนาคต ด้ว ยความก้าวหน้า ของสื่ ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์และการสื่ อสาร เป็ นแนวโน้มที่จะสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ กับผูส้ ร้ างสรรค์งานศิลปะโดยที่ ไม่จาเป็ นต้องผ่านการเรี ยนศิลปะจากสถาบัน หรื อมี
คุ ณ สมบัติ ข องศิ ล ปิ น ในแบบที ผ่ า นมา บุ ค คลทั่ว ไปก็ ส ามารถแสดงออกในเชิ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์
จินตนาการได้ ด้วยทางเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมสมัยกับการทางานศิลปกรรมในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
แบ่งปันความสุขแก่กนั และกันตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดได้ไม่รู้จบ
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คติ และการสร้ างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ กับการสร้ างต้นแบบเทคนิคดิจติ อลมีเดียในปัจจุบัน
Principle and Building Colossal Buddha:Building Digital Media Model at Present.
อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ *
*อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
email :tey7277@gmail.com
บทคัดย่อ
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่พบการสร้างในดินแดนไทยตั้งแต่เริ่ มรับวัฒนธรรมศาสนาสมัยทวาร
วดี ปรากฏชัดในศิลปะสุโขทัย ในกลุ่มพระอัฏฐารส และพุทธปฏิมาสาริ ดขนาดใหญ่ปางมารวิชยั
จากนั้นสืบมาศิลปะสมัยหลังได้มีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่ อง จวบจนถึงปั จจุบนั
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ยงั ได้รับความนิ ยมสร้างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาอย่างแพร่ หลาย
ด้วยการสร้างอย่างสืบเนื่องจึงพบว่ากลวิธีทางเชิงช่าง และวัสดุการสร้างมีพฒั นาการปรับตัวไปตาม
เทคโนโลยีที่ กา้ วหน้าขึ้น ปั จจุ บนั ได้มีการนาเทคโนโลยีดิจิต อลมีเดียมาใช้ในการออกแบบ และ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นกว่าครั้งอดีต โดยมีสัดส่ วนที่
ถูกต้องจากการสร้างต้นแบบที่มีความแม่นยามากขึ้น
คาสาคัญ:พุทธปฏิมาขนาดใหญ่, พุทธปฏิมาฉลองพระองค์พระพุทธเจ้า, 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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บทนา
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีการสร้างอย่างแพร่ หลายทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปั จจุ บนั มีแนวโน้มการสร้ างที่จะสร้างให้มีขนาดใหญ่ที่สุดจนเป็ นที่มาของการสร้างสถิติ
เรื่ องขนาดองค์พระ ด้วยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มิใช่เป็ นเพียงประติมากรรมขนาดใหญ่โดยทัว่ ไปแต่
เป็ นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาประเภทอุเทสิ กเจดียท์ ี่สร้างขึ้นเป็ นที่ระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
(ดารงราชานุ ภาพ,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา,2469: 9) ถ้าขนาดการสร้างมีขนาดใหญ่
ประกอบด้วยพื้นที่การสร้างที่เป็ นพื้นที่สาคัญของเมือง พุทธปฏิมาขนาดใหญ่จะยิ่งโดดเด่นชัดเจน
เป็ นหมุด เมืองทางการศาสนา ถ้าการจัด การที่ ไม่ดี พอย่อมเกิด ทัศนะที่ไม่งาม ด้ว ยการสร้ างจึ ง
จาเป็ นต้องคานึ งถึงหลายปั จจัย ทั้งเทคนิคการสร้าง สัดส่วนองค์พระ และฐานานุศกั ดิ์แห่งความเป็ น
พระพุทธองค์ พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างในอดีตหลายองค์มกั มีปัญหาในเรื่ องสัดส่ วนองค์พระ
และการแสดงปางประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ยงั ไม่กา้ วหน้าทาให้บ่อยครั้งเกิดความผิดเพี้ยนเรื่ อง
สัดส่ ว น แต่ปัจ จุบนั การนาระบบดิจิต อลมีเดียเข้ามาร่ ว มออกแบบสร้ างองค์พระ จึงทาให้ปัญหา
ดังกล่าวเริ่ มหมดไป แต่ กระนั้นแล้วการสร้ างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ยงั จ าเป็ นต้องคานึ งถึงผลที่
ตามมาในอี กหลายด้านทั้งพื้น ที่ ก ารจัด สร้ าง การจัด ภูมิทศั น์บริ เวณองค์พระ ที่ จาเป็ นต้องมีก าร
จัดการที่ดีพอ ด้วยถ้าไปคานึงถึงบริ บทรอบด้านดังกล่าวอาจเกิดปั ญหาตามมาในเรื่ องทัศนะอุจาด
และความไม่เหมาะสมทางพื้นที่ซ่ ึงเทคนิคดิจิตอลมีเดียก็ได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทในการจัดการส่วนนี้
ทบทวนวรรณกรรม
บทความวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั ที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดน
ไทย: ความศรัทธา และพุทธพานิชย์ ของผูว้ ิจยั โดยเป็ นการวิจยั ค้นคว้าแรงบันดาลใจการสร้ างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ ในดิ น แดนไทยตั้งแต่ อดี ต ถึงปั จ จุ บัน จากประโยชน์ท้ งั ทางศรั ทธา และพุทธ
พานิชย์ โดยส่ วนนี้ เป็ นเรื่ องทางเชิงช่าง การออกแบบ ที่มิได้เขียนไว้ในวิทยานิ พนธ์ โดยเป็ นการ
เก็บข้อมูลจากสถานที่จริ ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่นาเสนอการใช้ดิจิตอลมีเดีย ในการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ และการออกแบบเพื่อความถูกต้องมากยิ่งขึ้ น เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาในเรื่ องของ
สัดส่วนองค์พระที่อาจผิดสัดส่วน ทาให้เกิดความไม่งามกับสัญลักษณ์ทางศาสนาที่เปรี ยบดังหมุด
เมืองทางศาสนา
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ผลการดาเนินการวิจยั
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนได้ปรากฎหลักฐานแต่แรกรับวัฒนธรรมทางการ
ศาสนาแต่ครั้งวัฒนธรรมทวารวดี แต่ช่วงสมัยที่มีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างเป็ นจานวน
มากทั้งอิริยาบถยืน และอิริยาบถนัง่ คือช่วงสมัยศิลปะสุโขทัยในกลุ่มพระอัฏฐารส และพุทธปฎิมา
ปางมารวิชยั สาริ ด ที่มีคติการสร้างให้มีความสูง 18 ศอก ตามความเชื่อเรื่ องสรี ระความสูงของพระ
พุทธองค์ว่ามีค วามสูง 18 ศอกตามที่ปรากฏในปมาณเวมัตตะสรี ระความสู งของพระพุทธเจ้า 25
พระองค์ ที่ระบุอยูใ่ นพระไตรปิ ฏกขุททกนิกาย พุทธวงศ์(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิ กาย
พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2, 2525: 15-16) และคัมภีร์มธุรัตถวิลาสิ นี อรรถกถาพุทธวงศ์ (มถุรัต ถ
วิลาสิ นีอรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี -ไทย) ภาค1ฉบับภูมิพโลภิกขุ, 2525: 33-34) โดยอาจเรี ยกได้ว่า
พุทธปฏิมาฉลองพระองค์พระพุทธเจ้า กล่าวคือให้มีพระสรี ระความสูงเท่าพระพุทธองค์เมื่อครั้งยัง
ทรงพระชนม์ชีพ
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่คงปรากฏการสร้างมาโดยตลอดส่วนใหญ่เป็ นการสร้างโดย
พระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยแสดงถึงพระบารมี ความรุ่ งเรื องในการศาสนาของแต่ล่ะแผ่นดิน ที่ยงั คงอยู่ใน
กรอบของคติการสร้างฉลองพระองค์พระพุทธเจ้า สื บมาถึงในช่วงวาระกึ่งพุทธกาลได้ปรากฏการ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่พระศรี ศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยรัฐบาลจอม
พลป.พิบูลสงครามอันเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษที่มีการกาหนดความ
สูงขององค์พระ 2500 กระเบียด(15.875เมตร)(กรมศิลปากร, 2525: 92) เพื่อสัมพันธ์กบั ความเชื่อว่า
พุทธศาสนาจะมีอายุ5,000ปี จะเสื่อมลงและสูญสลายไป อันเป็ นอนุสรณ์ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง
ปี ยีส่ ิบห้าศตวรรษหรื อกึ่งพุทธกาลจากแนวความคิดดังกล่าว เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ชดั เจนของการผันแปร
จากคติด้งั เดิมในการสร้างพุทธปฏิมาเฉลิมพระองค์พระพุทธเจ้าเท่าพระองค์จริ ง และจากนี้สืบไปจึง
ปรากฏการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยใช้คติความเชื่ออื่นๆที่ไม่สัมพันธ์กบั
พระสรี ร ะความสู งของพระพุ ทธองค์เมื่อครั้ งยังด ารงพระชนม์ชีพ และในบางองค์ก ารสร้ างมี
ลักษณะที่ไม่สมสัดส่วน จึงทาให้เกิดทัศนะทางความงามที่ดอ้ ยลง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเก็บข้อมูลพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์มีการสร้างที่ ไม่สมสัดส่ ว น
ตัวอย่างเช่น พระพุทธรัตนมงคลมหามุนีวดั บูรพาภิรามอาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่การสร้างเน้น
เรื่ องความสูงขององค์พระ จนดูผอมเพรี ยวบางไม่สมส่วน (ศักดิ์ชยั สายสิ งห์, 2556: 607) ส่ วนนี้ อาจ
เกิ ด จากความต้องการสร้ างให้สูง 101ศอกเท่ า กับชื่ อจังหวัด แต่ มีก ารวัด ขนาดเกิ น เป็ น118ศอก
(59.20เมตร) ซึ่งเมื่อสร้างเสร็ จถือได้ว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเป็ นอันดับที่ 6
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ของโลก (กระทรวงวัฒนธรรม, 2533: 111) ส่วนพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่มีการสร้างให้มีขนาดใหญ่
มากอาจด้วยเหตุผลทางสถิติหลายองค์ กรรมวิธีการสร้างยังใช้หลักการสร้างประติ มากรรมแบบ
ดั้งเดิม โดยมี การเขียนแปลน 2 มิติ และสร้างองค์ตน้ แบบตัวอย่างเช่นพระพุทธมหานวมินทรศากย
มุนีศรี วิเศษชัยชาญวัดม่วงอาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ที่ มีการสร้างองค์ตน้ แบบเพื่อขยาย
แบบในการสร้าง (ภาพที่ 1.1 และ1.2)และพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) วัดหนอง
หอยจังหวัดราชบุรี ที่มีการใช้แบบแปลนการสร้าง2 มิติ อย่างง่ายๆ (ภาพที่ 2.1 และ2.2) และการ
สร้างได้อาศัยกล้องวัดระดับ (TELESCOPE) จากระยะไกล และใช้วิทยุสื่อสารบอกพิกดั สัดส่ วนการ
สร้างองค์พระข้อมูล ได้มาจากการสัมภาษณ์พระครู วินัยธรเดชา รองเจ้าอาวาส (การสื่ อสารส่ ว น
บุคคล, 28 เมษายน, 2555)

ภาพที่1.1 และ1.2 พระพุทธรู ปพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรี วิเศษชัยชาญ
และพระพุทธรู ปองค์ตน้ แบบ
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ภาพที่ 2.1 และ2.2 พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนีและต้นแบบการสร้าง
ที่มา: พระครู วนิ ยั ธรเดชารองเจ้าอาวาสวัดหนองหอ
จากตัวอย่างการศึกษาที่กล่าวมาเห็นได้ว่าการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในแต่ล่ะองค์ย่อมมี
ปัญหาการสร้างแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีการสร้างในแต่ล่ะช่วงเวลา จวบจนปั จจุบนั ได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียมาช่วยในการออกแบบการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น พุทธ
ปฏิมาไสยาสน์ ข นาดใหญ่ว ดั สุ ขุมารามอาเภอบางมูลนากจังหวัด พิจิ ต ร องค์พระสร้างจากวัสดุ
คอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยมีการออกแบบส่วนพระเศียร ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก(ภาพที่ 3.1
3.2และ3.3) ออกแบบโดยนายประเสริ ฐแก้วมณี และนายสุ รเดชแก้วมณี ขนาดขององค์มีความยาว
55.29เมตรสูง9.42เมตร(“การออกแบบ”, 2551)
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ภาพที่3.13.2และ3.3พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่วดั สุขุมาราม
และการออกแบบส่วนพระเศียรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ที่มา: HTTP://WWW.WATTHASUNG.COM/WAT/VIEWTHREAD.PHP?TID=884
ปั จ จุ บัน โปรแกรมCOMPUTER NUMERICAL CONTROL (CNC) ที่ ค วบคุ มเชิ งตัว เลขด้ว ย
คอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกลต่างๆเช่นเครื่ องกัดซีเอ็นซี
เครื่ องกลึงซี เอ็นซี เครื่ องเจียระไนฯลฯทาให้สามารถผลิตชิ้น งานได้รวดเร็ วถูก ต้องและเที่ ยงตรง
(“สมนึ กบุญพาไสว”, 2559) โดยมีก ารนาโปรแกรม CNC มาใช้ในกระบวนการสร้างพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ ด้วยการสร้างต้นแบบประติมากรรมขนาดใหญ่โดยใช้วิธีสแกนถ่ายแบบจากต้นแบบ
และนาไปแกะโฟม CNC เพื่อนาไปขึ้นรู ปหล่อชิ้นงานโดยสามารถขยายต้นแบบให้มีขนาดใหญ่ ได้
มากตามที่ตอ้ งการ กรรมวิธีนี่มีความแม่นยาสูงจึงสามารถสร้างต้นแบบที่ไม่มีผดิ เพี้ยนทั้งขนาด และ
สัดส่วน ตามที่กาหนดไว้ ตัวอย่างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่กาลังดาเนินการสร้างด้วยโปรแกรม CNC
คื อ พุ ท ธปฏิ ม าปางประทานพรขนาดใหญ่ วัด โต่ ง โต้น ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่ อ ง จัง หวัด
นครราชสี มาได้มีการกาหนดขนาดหน้าตักองค์พระ18 เมตร(“วัดโต่งโต้น”, 2559)(ภาพที่ 4.1 4.2
และ4.3)โดยมีก ารใช้เทคนิ คมัลติมีเดี ยมาใช้ในการจัดการนับแต่ก ารสร้างภาพลายเส้น ซ้อนบน
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สถานที่จริ งเพื่อเห็นภาพพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บนพื้นที่การจัดสร้างชัดเจนขึ้น การขยายสเกลจาก
ต้น แบบด้ว ยโปรแกรม CNC เพื่อน าไปแกะโฟมเพื่อการสร้ างต้น แบบ จะเห็ น ได้ว่า กรณี ศึก ษา
ดังกล่าวมีการนาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียมาใช้ในการออกแบบการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท้ งั การ
ออกแบบ สร้างต้นแบบ และการจัดการเชิงพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมตลอดจนองค์พระที่สาเร็ จจะมี
สัดส่วนที่ถกู ต้องไม่ผดิ พลาด

ภาพที่ 4.1 4.2 และ4.3 การจัดการพื้นที่การสร้าง การออกแบบ และการสร้างต้นแบบองค์พระ
พุทธปฏิมาปางประทานพรขนาดใหญ่วดั โต่งโต้น โดยใช้เทคนิคมัลติมีเดีย
ที่มา: HTTP://WWW.XN--72CASZFB2A5B4BC9A4BR3EEX9XC2A2GOKD.COM/
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นหลายองค์มีความผิดเพี้ยนเรื่ องขนาดและ
สัดส่วนด้วยกระบวนการสร้างการขยายสัดส่ วนจากต้นแบบที่เป็ นกรรมวิธีที่ใช้ในหลักการสร้าง
ประติ มากรรมแบบดั้งเดิ มด้ว ยปั จ จุ บนั การสร้ างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ มีค วามนิ ยมสร้ างทัว่ ทุ ก
ภูมิภาคของประเทศไทยและมีการสร้างให้มีขนาดใหญ่เป็ นอย่างมากจึงอาจเกินข้อจากัดของการใช้
หลักการสร้างประติมากรรมแบบดั้งเดิมการนาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียมาใช้จึงเป็ นการแก้ไขจัดการ
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นหลายด้านทั้งทางด้านการจัดการสัดส่ วนองค์พระการจัดการมุมมองพื้น ที่ในการ
ประดิษฐานโดยจาลองรู ปแบบว่าถ้าสร้างสาเร็ จจะมีสดั ส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ที่เตรี ยมไว้
หรื อไม่ตลอดจนถึงเรื่ องงบประมาณในการจัดสร้างด้วยกระบวนการสร้างดังกล่าวมีการคานวณที่
แม่นยา จึงสามารถคานวณงบประมาณการสร้างได้อย่างใกล้เคียง เรื่ องงบประมาณการสร้างนับว่า
เป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ด้วยพบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์มีการสร้างไม่เสร็ จ บางองค์ได้รับ
การปล่อยให้ท้ิงร้าง ทาให้เกิดทัศนะที่ไม่งามตา โดยส่ วนมากแล้วมักเกิดจากปั ญหาจากปั จจัยการ
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สร้ างที่ ไม่เพียงพอ แต่ ถึงอย่างไรด้วยความเป็ นสัญลัก ษณ์ แทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จ ะมี
ลักษณะที่ไม่งดงาม แต่มิได้ทาให้ศรัทธาของสาธุชนเสื่ อมถอยไป เพราะในบางองค์ถึงจัดสร้างไม่
สาเร็ จยังมีผคู้ นมาสักการะบูชาองค์พระด้วยเป็ นสัญลักษณ์แห่งการศาสนา
สรุปผลการวิจยั
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เห็นได้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างหลายด้า น ทั้ง เรื่ องคติ ก ารสร้ างที่ ผนั แปรจากคติ ก ารสร้ างพุ ทธปฏิม าฉลอง
พระองค์พระพุทธเจ้าสูง 18 ศอก อัน เป็ นการกาหนดความสู งของพระสรี ระจริ งตามความเชื่อที่
ปรากฏในปมาณเวมัตตะโดยอาจสร้างเชิงสัญลักษณ์ตามคติมากกว่าที่สร้างให้สูง 18 ศอกจริ ง ทาให้
เป็ นกรอบทางความคิดขนาดการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในอดีต เมื่อมีความผันแปรเรื่ องขนาด
การสร้ างที่ มิได้คานึ งถึงคติ ก ารสร้ างดั้งเดิ ม ที่เริ่ มเห็น ชัด ในการสร้างพระศรี ศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ที่นาเอาตัวเลข 2,500 ที่สมั พันธ์กบั วาระการสร้างมาเป็ นการกาหนด
ขนาดองค์พระ สื บจากนั้นจึงมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่กาหนดขนาดพระสรี ระสัมพันธ์กบั
ตัวเลขสาคัญในการจัดสร้าง ตลอดจนถึงการสร้างให้มีขนาดใหญ่มากโดยมิได้กาหนดขนาดตาม
แนวความคิดอื่นใด โดยอาจมุ่งหมายในเชิงสถิติการสร้าง
จากการสร้างให้ใหญ่โตดังกล่าวประกอบกับปั จจัยการสร้างหลายด้านทาให้พุ ทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ที่สร้างบางองค์จึงมีพุทธสรี ระที่ไม่งามสมส่วน ส่วนหนึ่งคงเกิดจากข้อจากัดทางกรรมวิธี
การสร้ าง และการขยายต้น แบบที่ ย งั คงอยู่ในหลัก การสร้ างประติ มากรรมแบบดั้งเดิ ม การน า
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียเข้ามาใช้ในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว ทาให้การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีกลุ่มมัลติมีเดียสามารถ
สร้างพุทธปฏิมาให้มีขนาดใหญ่มาก โดยไม่ผดิ สัดส่วนคงความงดงามของต้นแบบองค์พระได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการสร้างภาพจาลองการสร้างบนพื้นที่ประดิษฐานจริ งเพื่อช่วยจัดการพื้นที่บริ เวณ
รอบองค์พระให้เหมาะสมกับ การเป็ นที่ ประดิ ษ ฐานสัญลัก ษณ์ องค์แทนแห่ ง พระพุทธองค์ที่ มี
ความสาคัญไม่ยง่ิ หย่อนกว่ากัน
ข้อมูลในปัจจุบนั เห็นได้ว่าการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ รวมถึงประติมากรรมพระอริ ย
สงฆ์ที่มีผเู ้ คารพนับถื อมาก มี แนวโน้มที่จ ะมีก ารก่ อสร้ างเพิ่มขึ้ น ในอนาคตถ้าเทคโนโลยีก ลุ่ม
มัลติมีเดีย โดยเฉพาะการสร้างต้นแบบจากโปรแกรม cncเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้มากยิง่ ขึ้นคงเป็ น
การแก้ปัญหาทางเทคนิคประติมากรรมขนาดใหญ่แบบเก่า ที่อาจมีความผิดพลาดในเรื่ องสัดส่ วน
และขนาดการสร้างทาให้องค์พระที่สร้างโดยอาศัยเทคนิคมัลติมีเดียมีสัดส่ วนที่งดงามสมส่ วนตาม
ต้นแบบการสร้าง แต่ถึงอย่างไรก็ตามทีผลดียอ่ มมีเรื่ องน่ากังวลแฝงอยู่ โดยถ้าคิดว่าต่อไปในอนาคต
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มีความนิยมใช้เทคนิ คดังกล่าวแพร่ หลายมากขึ้น แต่กลับใช้รูปแบบพุทธปฏิมาต้นแบบในลักษณะ
เดิมที่มีค วามนิ ยมว่าสวยงามตามอุดมคติ อย่างพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัย ซึ่ งในปั จจุ บนั พุทธปฏิมา
ศิลปะสุ โขทัยเป็ นแบบที่นิยมสร้างเป็ นอย่างมากในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ โดยมักมีการ
ปรับแปลงเพียงมุทราที่แสดงปางตามรสนิยมของผูจ้ ดั สร้าง จะทาให้ดูเหมือนว่ามี แบบจาลองพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ศิลปะสุ โขทัยปรากฏโดยทัว่ ไป ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันไปทั้งหมดย่อมไม่ต่าง
จากการลอกแบบงานนามาสร้างเป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้รูปแบบพระพุทธรู ปสมัยอื่นๆ รวมทั้ง
พุทธรู ปแบบท้องถิ่น ลบเลื อนไปจนมิได้เป็ นที่ จ ดจ าในวงกว้าง ด้ว ยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ เป็ น
สัญลัก ษณ์อนั เป็ นหมุด เมืองทางการศาสนาที่สร้างภาพความจดจาได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนถึงใน
ปัจจุบนั พบว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์สร้างประดิษฐานบนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่
ชิดติดทางสัญจรจนเกินไป การใช้เทคโนโลยีกลุ่มมัลติมีเดียน่าจะเป็ นทางออกส่วนหนึ่ งที่แก้ปัญหา
การจัดสร้ างที่ไม่เหมาะสม เพราะสามารถสร้างแบบจาลองบนพื้น ที่การสร้างจริ ง และแก้ปัญหา
ความไม่เหมาะสมดังกล่าว ด้วยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เป็ นการแสดงความรุ่ งเรื องทางการศาสนาจึง
ควรจัดสร้างบนพื้นที่ที่เหมาะสม
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การเปรียบเทียบวิธีการออกแบบลายผ้าอีสานด้ วยการวาดมือและการใช้ โปรแกรมดิจทิ ลั
The comparision of Esan textile patterns design process between hand drawing
and digital technique.
เทพิญ แก้ววรสู ตร1*
บทคัดย่อ
การเปรี ยบเทียบวิธีการออกแบบลายผ้าอีสานด้วยการวาดมือและการใช้โปรแกรมดิจิทลั มี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการออกแบบ
ลายผ้าอี สานด้ว ยการวาดมือและการใช้โปรแกรมดิ จิ ทัล การด าเนิ น การศึก ษาใช้ระเบี ยบการ
ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการแบบสังเกตุพฤติกรรมการปฏิบตั ิการออกแบบลายผ้า
ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการ ครู และนักเรี ยน จานวน 26
ราย ผลการศึกษาพบว่า จากการถ่ายทอดการออกแบบลายผ้า ด้วยการวาดมือและการใช้โปรแกรม
ดิจิตอล ผลปรากฏว่า ผูเ้ ข้าอบรมออกแบบลายผ้าอีสานโดยใช้วิธการเขียนลายด้วยการวาดมือใช้
ระยะเวลาในการเขี ยนลายมากกว่าการใช้โปรแกรมดิจิ ทัล อย่างชัดเจน ดังนั้น การพัฒนาการ
ออกแบบโปรแกรมดิ จิ ทัล เพื่อใช้ในการออกแบบลายผ้า ให้ใช้งานง่ ายและถ่ายทอดไปยังกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการ ครู นักเรี ยนและผูส้ นใจจะเป็ นประโยชน์ต่ อการพัฒนาการออกแบบลายผ้าให้มี
ความหลากหลายและสวยงามได้มากขึ้น
คําสําคัญ : ลายผ้าอีสาน, 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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1. บทนา

สมเด็ จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงส่ งเสริ ม การทอผ้าไหมในภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือเป็ นอาชีพเสริ มเพื่อเพิม่ รายได้ให้ครอบครัว เนื่ องจากการทอผ้าเป็ นมรดกตกทอดกันมา
ตั้งแต่สมัยปู่ ย่าตายาย ทรงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ชาวบ้านทอผ้ามากขึ้นเพื่อจาหน่ ายเป็ นรายได้
มากขึ้น จนกระทัง่ มีโครงการส่ งเสริ มการทอผ้าไหมมัดหมี่และโครงการอาชีพเสริ มอื่นๆ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติ์
พระบรมราชิ นีนาถ ทรงเผยแพร่ ผา้ ไหมพื้นเมืองทั้งภายในประเทศ ส่ งผลให้ขา้ ราชการตลอดจน
วงการสัง คมไทยทุ ก ระดับ หัน มาใช้ผ า้ ไทยตัด เย็บ เพื่ อใช้ใ นโอกาสต่ างๆ มากมาย พระองค์
ได้พระราชทานชื่อหน่ วยงานรัฐที่รับผิดชอบงานด้านผ้าทอของประเทศ โดยดาเนิ นกิจกรรมด้าน
การวิจยั พัฒนา ส่งเสริ มการผลิตผ้าทอ และอนุ รักษ์ภูมิปัญญาให้ดาเนิ นไปอย่างแข็งแรง อย่างไรก็
ตามเท่าที่ได้มีการศึกษา สารวจปัญหาผ้าทอ พบว่า ยังมีปัญหาในการส่ งเสริ มและพัฒนาการทอผ้า
เช่น ช่างฝี มือคุณ ภาพดีมกั ทางานได้ช้า ขายยาก เพราะต้องขายราคาแพงให้คุม้ กับเวลา ขาดการ
ส่งเสริ ม และไม่เห็นคุณค่างานฝี มือ ขาดการแข่งขันทางความคิดด้านการออกแบบลายผ้าที่ทนั สมัย
ศิลปะ ลวดลายผ้าสะท้อนให้เห็ นภาพ ลักษณะ ลวดลาย สี สันและวิวฒั นาการของท้องถิ่นเดิมของ
ไทยที่ มีมาแต่ โบราณ ชาวอีสานถือว่ากระบวนการทอผ้าต้องอาศัยความชานาญและมีช้ นั เชิงทาง
ฝี มือสูง ต้องใช้เทคนิคการทอที่ซบั ซ้อนมากกว่าการทอผ้าธรรมดา เพราะต้องใช้เ วลา ความอดทน
และความละเอียด กรรมวิธีการทอยุ่งยากและผูท้ อต้อ งมีประสบการณ์และพรสวรรค์ในการทอ
การออกแบบลายผ้าทออีสานมาจากแนวคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นคานวณจานวนเส้นด้ายให้ลงตัว
กับฟันฟื มเพื่อเกิดลวดลายบนผืนผ้า คนออกแบบและคนทอผ้าต้องเข้าใจในโครงสร้างของลายผ้า
เข้าใจกระบวนการทอผ้ายกดอก ยกดอกเพื่อจก ขิด เกาะ ล่วง ทอผ้ามัดหมี่ คานวณจานวนเส้นพุ่งให้
เกิดลายที่สมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยวหรื อเคลื่อนที่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการความชานาญการในการออกแบบยิ่ง
ปัจจุบนั มีโปรแกรมดิจิตอลเพื่อคานวณลายผ้าให้เกิดลวดลายบนเส้นพุ่งและเส้นยืน แต่ใช้กบั เครื่ อง
ทอผ้าขนาดใหญ่ ในกรณี ที่มีความต้องการจากผูบ้ ริ โภคในจานวนมากในอนาคต ปัจจุบนั หน่วยงาน
ด้านการศึก ษาได้ด าเนิ น การพัฒ นาการทอผ้า โดยมี 1. เพื่อ ถ่ายทอดการออกแบบลายผ้า ด้ว ย
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โปรแกรมดิ จิ ทัล 2. เพื่ อเปรี ยบเที ย บวิธี ก ารออกแบบลายผ้า อีสานด้ว ยการวาดมื อและการใ ช้
โปรแกรมดิจิทลั
เนื่องจากปัจจุบนั กลุ่มทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี มีจานวนมาก จากการสารวจพบสภาพ
ปั ญหาการออกแบบลายผ้า เนื่ องจากชาวบ้านออกแบบลายผ้า ด้ว ยการเขี ยนมือ ซึ่ งชาวบ้านใช้
ระยะเวลาในการเขี ยนลายนานมากทาให้ข้ นั ตอนการทอผ้าใช้ร ะยะเวลานานขึ้ น ดังนั้น ผูว้ ิจ ัย
ตระหนักเห็นความสาคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้เลือกกลุ่มทอผ้าบ้านระเว อาเภอพิบูลย์มงั สาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทอผ้าไหมและผ้าฝ้ ายมานาน ทั้งโรงเรี ยนบ้านระเวได้ให้การสนับสนุ นการ
ทอผ้า โดยการถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านสู่นกั เรี ยน และครู เพื่อส่งเสริ มภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่น
ต่ อไป ดังนั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ งเล็งเห็ น ความสาคัญในการใช้โ ปรแกรมดิ จิ ต อลเพื่อออกแบบลายผ้าโดย
ถ่ายทอดความรู้สู่ผปู้ ระกอบการ ครู และนักเรี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั
2. เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการออกแบบลายผ้าอีสานด้วยการวาดมือและการใช้โปรแกรมดิจิทลั
2. ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทยได้ศึกษาข้อมูลจาก โครงการ
สารานุ ก รมไทยสาหรั บเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว เล่ม 21
(2552) ซึ่งกล่าวว่า เท่าที่ได้มีการศึกษา สารวจปั ญหาศิลปะผ้าทอไทยและพัฒนาศิลปะผ้าทอของ
ไทย พบว่า ยังมีปัญหาพอสรุ ปได้ ดังนี้ การทอผ้าตามแบบศิลปะการทอของไทยนั้น ก็เช่นเดียวกับ
ศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆ คือ ต้องมีการส่ งเสริ มให้ใช้สอยเป็ นประโยชน์ในชีวิตปั จจุบนั ของ
สังคม ที่มีการผลิตขึ้นเองให้มากขึ้น เพราะหากผูค้ นในสังคมไม่นิยมใช้ผา้ ทอ ตามแบบศิลปะของ
ไทย หรื อขาดความรู้ ในศิลปะการทอไทย ขาดความนิ ยมยกย่องในฝี มือช่างทอที่ มีคุณ ภาพแล้ว
ศิลปะการทอของไทยก็ยากที่จะสืบทอดต่อไปถึงลูกหลานของเราได้
พื้น ฐานของ สื่ อ ดิ จิ ทัล นั้น สุ ริ ยะ ฉายะเจริ ญ ภาควิ ช าสื่ อดิ จิ ทัล คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การผลิต สื่ อดิ จิทลั จาเป็ นต้องพึ่งพาความรู้ในเรื่ องของกระบวนการ
ทางานของเครื่ องมือ (คอมพิวเตอร์ ) สรุ ปได้ด ังนี้ กลไกในการสื่ อสารของสื่ อดิจิทลั ในด้านต่างๆ
และสามารถที่จะประยุกต์ใช้องค์ประกอบของสื่อดิจิตอลได้อย่า งมีประสิ ทธิภาพที่สุด สื่ อดิจิทลั จึง
เต็มไปด้วยความหลากหลายและเป็ นช่องทางอันสาคัญที่ ช่วยให้การสื่ อสารประสบผลสาเร็ จเร็ ว
มากกว่าสื่อแบบเก่ าในอดีต แม้การผลิตสื่ อดิจิทลั ทั้งในรู ปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และวิดีโอจะอาศัยทักษะของกระบวนการทางเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นสิ่งแรก แต่แก่นของสารที่
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ต้องการนาเสนอ คือประเด็นสาคัญของการสื่ อสารมิใช่การมุ่งหมายไปที่เทคนิ ควิธีการสร้างสาร
การผลิต งานกราฟิ ก (Graphic) ประเภทภาพนิ่ งก็เป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้สื่อดิจิทัลมีแนวทางการ
สื่อสารและการประยุกต์ใช้ที่มากกว่าช่องทางการสื่ อสารแบบเก่า งานกราฟิ กไม่เพียงให้คุ ณค่าใน
ด้านการออกแบบ (Design) ที่ เ ต็ มไปด้ว ยความคิ ด สร้ างสรรค์ (Creativity) เท่ านั้น หากแต่ งาน
กราฟิ กยังช่วยให้การนาเสนอข้อมูลเกิดความเข้าใจได้ในเวลาไม่นานนัก นั่นย่อมหมายถึงผูร้ ับสาร
จะสามารถถอดรหัสความหมายในชั้น ต้น ได้เร็ ว และตรงมากขึ้ น เช่ น การออกแบบโปสเตอร์
(Poster) การสร้างข้อมูลอินโฟกราฟิ ก (Infographic) หรื อการปรับแต่งภาพถ่าย เป็ นต้น งานกราฟิ ก
จึงไม่เพียงนาให้ผรู ้ ับสารมีความเข้าใจในสารได้ง่ายและสะดวกขึ้นเท่านั้น แต่ยงั เป็ นสื่ อที่มีช่องทาง
การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพอีกด้วย
จากการอภิปรายผลงานวิจ ัยการศึกษาโครงสร้างผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของโปรแกรมดิจิทลั ควบคู่กบั การการออกแบบลายผ้าไว้ว่า การออกแบบโครงสร้างลาย
ผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั ควบคู่กบั การออกแบบลาย ดังนั้นโปรแกรมดิจิทลั จึงช่วยให้การออกแบบ
ลายผ้าง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีลายผ้ามากมายและสวยงามก็ตามถ้าผูท้ อผ้ายังไม่เข้าใจการออกแบบเส้น
ไยเลือกใช้เส้นไยที่มีขนาดลักษณะเส้นใหญ่ กลาง เล็ก ให้เหมาะสมการใช้งานและออกแบบสี สัน
ให้สวยงามกลมกลืนและลงตัวกับลวดลายผ้าแล้วจะเพิ่มคุณภาพผ้าและสร้าง
อัตลักษณ์ สร้าง
รายได้ให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ต่อเนื่อง
การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีดิ จิ ทัล ของประชาชนและภาคสังคม นั้น สานัก งานสถิ ติ
แห่งชาติ (2558) กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทลั สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ใน
หลากหลายมิติ สรุ ปได้ดงั นี้ เทคโนโลยีดิจิทลั สามารถช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนได้
ในหลากหลายมิติ เช่น การสร้าง โอกาสทางการเรี ยนรู้ การเพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริ การ ของภาครัฐ
แต่ ก ารมีก ารใช้เทคโนโลยีไอซี ที (คอมพิว เตอร์ และอิน เทอร์ เน็ ต ) ของไทยยังคงต่ า งอยู่ โดย
ในปี พ.ศ. 2558 มีผใู้ ช้คอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 34.9 และผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ร้อยละ 39.3 นอกจากนี้
กลุ่มผูใ้ ช้ในเมือง (เขตเทศบาล) มีการเข้าถึงที่ดีกว่ากลุ่มผูอ้ าศัยในเขตนอกเมือง (นอกเขตเทศบาล)
และกลุ่มผูใ้ ช้อิน เทอร์ เน็ ต ส่ ว น ใหญ่ เป็ นผูท้ ี่ มีอายุ 15-34 ปี โดยที่ ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารยังประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและโรงเรี ยนอีก
จานวนมาก ยังมีปัญหาเรื่ องความเร็ วในการเชื่อมต่ อ การให้บริ การไม่ทว่ั ถึง นอกจากนี้ จานวน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อผูเ้ รี ยนและล้าสมัย รวมทั้งครู ผสู้ อน
ขาดความชานาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการสอนทาให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ประเทศไทย ยังมีเนื้ อหาในรู ปแบบสื่อดิจิทลั ที่
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ ความต้องการของคนในประเทศไม่เพียงพอ กล่าวคื อ
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ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านเนื้อหา (Content divide) ซึ่งเป็ นอีกมิติหนึ่ งของความเหลื่อมล้ า
ดิจิทลั (Digital divide) เนื้ อหาที่ สาคัญที่ยงั ขาดไป อาทิ สื่ อการเรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพ
และสื่ อที่ ตอบสนองต่ อความต้องการของประชาชนใน ระดับท้องถิ่น ทั้งในเชิงเศรษฐกิ จ สังคม
การศึกษา และวัฒนธรรมที่ต่างกัน
3. การดําาเนินการวิจยั
มุ่งศึกษาการศึกษาการออกแบบลายผ้าอีสานโปรแกรมดิจิทลั ให้กบั กลุ่มชาวบ้านทอผ้า ครู
และนักเรี ยนบ้านระเว อาเภอพิบูลย์มงั สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่วิจยั การลงพื้นที่สารวจข้อมูลการทอผ้าและลายผ้าภาคอีสาน
2. ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ดา้ นการออกแบบลายผ้า
2.1 การถ่ ายทอดความรู้ พ้ืน ฐานการออกแบบ การสร้ างแรงบัน ดาลใจในการ
ออกแบบลายผ้า
2.2 การออกแบบลายผ้าด้วยการเขียนมือ
2.3 ออกแบบลายผ้าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมดิจิทลั
3. การสังเกตุ การปฏิบัติงานและประเมิน ผลความพึงพอใจในการออกแบบลายผ้าด้ว ย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมดิจิทลั
4. สรุ ปผลความพึงพอใจของผูอ้ บรมและเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงาน
5. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์และเขียนบทความเพื่อเผยแพร่

4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาการออกแบบลายผ้าอีสานโปรแกรมดิจิทลั ได้ผลการศึกษาดังนี้
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ถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผ้าด้วยการวาดมือได้ดาเนินการออกแบบโดยการให้ผเู้ ข้า
อบรมเรี ยนรู ้พ้นื ฐานการออกแบบและปฏิบตั ิการออกแบบโดยการวาดมือ

รูปที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผ้าด้วยการวาดมือ
จากการสังเกตผูเ้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบลายผ้าด้วยการวาดมือ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
เขียนลายได้และมีความเข้าในการออกแบบ สามารถนาองค์ความรู้ การนาแรงบัน ดาลใจในการ
ออกแบบลายผ้านามาออกแบบลายผ้าได้ทุกคน ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมด 26 คน โดยใช้ระยะเวลาในการ
ออกแบบลายผ้าด้วยการวาดมือพร้อมลงสี คนละ 1 แผ่น ขนาดกระดาษ A4 เฉลี่ยใช้เวลาคนละ
ประมาณ 3 ชัว่ โมง
ถ่ า ยทอดความรู้ ก ารออกแบบลายผ้า ด้ว ยโปรแกรมดิ จิ ทั ล ด าเนิ นการออกแบบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illutartor โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพโดยจะสร้างภาพที่มีลกั ษณะ
เป็ นลายเส้น หรื อที่เรี ยกว่า Vector Graphic จัดเป็ นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กนั เป็ นมาตรฐาน
ในการออกแบบระดับสากล สามารถทางานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งพิมพ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็ นภาพประกอบในการทางาน
อื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็ นต้น โปรแกรม Illutartor มีเครื่ องมือที่ใช้ในการทางาน
เกี่ยวกับภาพ เช่น การปรับแต่งวัตถุ การพลิกและหมุนวัตถุ การกาหนดสี เป็ นต้น การออกแบบ
ลายผ้าโดยใช้โปรแกรม Illutartor สามารถสร้างและเลือกวัต ถุที่ต ้องการได้อย่างง่ายและรวดเร็ ว
หลังจากการสร้างลายผ้าแล้วจึงลงสีตามต้องการ ทั้งยังสามารถสร้างแบบลายผ้าเพียงครั้งเดียวและ
คัด ลอกลายผ้าที่ เหมื อนกันโดยการใช้ค าสั่งคัดลอกและสามารถพลิก กลับวัตถุที่เหมือนกันจาก
ด้านขวาไปด้านซ้ายได้อย่างรวดเร็ ว
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รูปที่ 2 พื้นฐาน การสร้างลายผ้าด้วยโปรแกรม Illutartor

รูปที่ 3 เทคนิคการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรม Illutartor
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รูปที่ 4 ถ่ายทอดการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรม Illutartor

รูปที่ 5 ถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั (b)
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จากการสังเกตุ ผเู้ ข้าอบรมปฏิบัติ ก ารออกแบบลายผ้าด้ว ยโปรแกรมดิ จิ ทัล ผูเ้ ข้าอบรม
สามารถใช้โปแกรม Illutartor ออกแบบลายผ้าได้ทุกคน ผูเ้ ข้าอบรมใช้ระยะเวลาในการออกแบบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยคนละประมาณ 1 ชัว่ โมง
เปรี ยบเทียบปั ญหาการออกแบบลายผ้าด้วยการเขียนมือกับโปรแกรมดิจิ ทลั ใช้ระเบี ยบ
ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ

รูปที่ 6 การเปรี ยบเทียบการออกแบบลายผ้าด้วยการเขียนมือกับโปรแกรมดิจิทลั
เปรี ยบเที ยบปั ญหาการออกแบบลายผ้าด้ว ยการวาดมือกับโปรแกรมดิ จิ ทัล ใช้ระเบี ยบ
ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมใช้ระยะเวลาในการออกแบบลายผ้าด้วยการเขียนมือ
พร้อมลงสี คนละ 1 แผ่น เฉลี่ยใช้เวลาคนละประมาณ 3 ชัว่ โมงและผูเ้ ข้าอบรมสามารถใช้โปแกรม
Illutartor ผูเ้ ข้าอบรมใช้ระยะเวลาในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยคนละประมาณ 1 ชัว่ โมง
ซึ่งสรุ ปผล ดังนี้ การออกแบบลายผ้าด้วยการเขี ยนมือใช้ระยะเวลาในการออกแบบมากกว่าการ
ออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั โดยการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั ใช้ระยะเวลาใน
การออกแบบลายผ้าด้วยการเขียนมือน้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
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5. อภิปรายผล
ปัญหาการออกแบบลายผ้าด้วยการวาดมือกับโปรแกรมดิจิทลั เป็ นการออกแบบลายผ้าด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illutartor ในอดีตชาวบ้านทอผ้าให้มีสีสันและลวดลายจากการจดจา
จากรุ่ น สู่ รุ่ น ต้องใช้ค วามชานาญและเวลาในการทอมาก การสร้ างลายผ้า ไม่มีก ารเขี ยนหรื อ
ออกแบบลายผ้า ปัจจุบนั นักออกแบบใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบลายผ้า เพื่อส่ งเสริ ม
การทอผ้าของชาวบ้านให้สวยงามและสะดวกในการทอผ้ามากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะ ปั ญหาการออกแบบลายผ้าด้วยการวาดมือกับโปรแกรมดิจิตอล ดังนี้
5.1 หน่ วยงานภาครั ฐควรให้การสนับสนุ นเทคโนโลยีระบบการสื่ อสารดิจิ ตอลในชุ มชน
การสร้างโอกาสทางการเรี ยนรู ้ การเพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริ การของภาครัฐ
5.2 นั ก ออกแบบควรถ่ า ยทอดความรู้ ก ารออกแบบลายผ้า ด้ว ยโปรแ กรมดิ จิ ทัล ให้
ผูป้ ระกอบการ ครู และนักเรี ยนในชุมชน
5.3 ควรสร้างแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มทอผ้า ควรเปิ ดกว้างสาหรับ
ชาวบ้าน ครู และนักเรี ยนในชุมชน
5.4 ควรให้นัก ออกแบบเข้ามาช่ ว ยชาวบ้านพัฒนาการออกแบบลายผ้าโดยการท างาน
แบบมีส่วนร่ วม
6. สรุปผลการวิจยั
1. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการถ่ายทอดความรู้การออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั สู่ชาวบ้าน
นักเรี ยนและครู สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันโดยสร้างรายได้ต่อไป
2. ผูว้ ิจยั ได้เปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการออกแบบลายผ้าอีสานด้วยการวาดมือและการใช้
โปรแกรมดิจิทลั โดยผลการวิจยั พบว่าการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมดิจิทลั สามารถออกแบบ
ลายผ้าได้สะดวกและรวดเร็ วกว่าการเขียนลายผ้าด้วยการวาดมือ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ เพื่ อ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เห ยาจากแนวคิ ดของผู ้บริ โ ภคและเพื่ อ พิ สู จน์
แนวคิดเรื่ อง “ทุกคนคือนักออกแบบ”โดยการทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถนาความคิ ดสร้ า งสรรค์ แ ละแรงบัน ดาล
ใจของตนเองมาสร้างสรรค์เป็ นผลงานจริ งได้ดว้ ยการสื่ อ สารผ่า นระบบออนไลน์ (Online Communication)
และดาเนิ นการบันทึกประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โ ภค นั ก ออกแบบ
และชา่ งฝี มอื งานหัตถกรรม โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาได้เป็ น 2 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อ มูล ด้า นการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ใ ห้ มีเ อกลัก ษณ์ แ ละตรงตาม
ความต้อ งการของผู ้บริ โ ภคพบวา่ แนวคิ ด “RE—DESIGN” ของ Kenya Hara สามารถทาให้ ผู ้บริ โ ภ ค
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่งการมองข้ามความเคยชิ น ในชี วิตประจาวัน จะสามารถทา
ให้ทุกคนกำหนดรู ปแบบกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภำพแวดล้อมกำรใช้ง ำนของตนเองได้มำกที่ สุ ด
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลการผลิตและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ จากการมีส ่วนร่วมของผู ้บริ โ ภคพบวา่ 1)การทาสิ่ ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง (DO IT YOURSELF) หรื อ D.I.Y. สำมำรถทำให้ ค นทัว่ ไปเข้ำ ถึ ง ได้ง ่ำ ย เข้ำ ใจง่ำ ย เรี ย นรู ้
ได้ไวและไม ่จำเป็ นต้องมีควำมรู ้ ด้ำ นงำนฝี มือ ที่ ลึ ก ซึ้ ง แต่ก ็ไ มส่ ามารถทาให้ ผู ้บริ โ ภคแสดงพลัง แห่ง การ
สร้างสรรค์ดว้ ยรู ปแบบของตนเองออกมาได้เพราะขั้นตอนทั้งหมดเหมือนกับเครื่ อ งจัก รที่ ดาเนิ น การตามการ
ออกแบบที่มไี ว้แล้ว 2) การสั่งทาผลิ ตภัณ ฑ์ แม้วา่ จะได้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ตำมแบบเฉพำะที่ ตนเองต้อ งกำรแต่ใ น
กระบวนกำรทั้งหมดผูท้ ี่ถำ่ ยทอดกำรสร้ำงสรรค์แ ละแนวคิ ดก็คือนัก ออกแบบไม ่ใชผ่ บู ้ ริ โภค
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือเพื่อ การออกแบบจากแนวคิ ดของผู ้บริ โ ภค
และ การบัน ทึ ก ประสบการณ์ ก ารใช้ ง าน แอพ พลิ เ คชั่ น จากกลุ ม่ เ ป้ าห มาย พ บวา่ แอพพลิ เ คชั่ น บน
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โทรศัพท์มอื ถือสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคจัดทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยาที่ ส ามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านความสามารถของผลิตภัณฑ์ รู ปลักษณ์จากแนวคิดและมีเ อกลัก ษณ์ ตามแบบของตนเองได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว โดยแอพพลิเคชัน่ ถือเป็ นเวที ใ หญ่ที่ทาให้ ส ามารถบรรลุ แ นวคิ ดเรื่ อ ง “ทุ ก
คนคือนักออกแบบ” นอกจากนี้ นักออกแบบยังมีเวทีแสดงความสามารถของตนเองและสามารถน าแนวคิ ด
และความต้อ งการของผู ้บริ โ ภคในยุ คปั จจุ บัน ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ร ่วมกับการออกแบบอื่ น ๆ ได้อ ย่า งสมดุ ล
ตลอดจนทาให้ชา่ งฝี มอื หัตถกรรมมีอาชีพและรายได้มากขึ้นอันจะส่งเสริ มให้ เ กิดการอนุ รั ก ษ์ ง านหั ตถกรรม
แบบดั้งเดิมให้ยงั คงมีคณุ ค่าสื บไป
คาสาคัญ : แนวคิดของผูบ้ ริ โภค, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม, แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ , ต้นแบบผลิตภัณฑ์
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 his/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
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันทัว่ ไป ผู ้วิจัย มีโ อกาสได้พ บปะพูดคุย กับคนที่ ไ มใ่ ช้นั ก ออกแบบมือ อาชี พ อยู ่
หลายครั้งและค้นพบว ่าบ่อยครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นมักจะเกิดแรงบันดาลใจและความคิ ดสร้ า งสรรค์ ข้ ึ น อย่า ง
กะทันหันแต่เพราะถูกจากัดด้วยความรู ้ความเข้า ใจด้า นการออกแบบที่ เ กิดขึ้ น อย่า งไมเ่ ป็ นระบบและไมม่ ี
ประสบการณ์การทางานที่เกีย่ วข้อ งทาให้ แ รงบัน ดาลใจและความคิ ดสร้ า งสรรค์ เ หล่า นั้ น ไมส่ ามารถถู ก
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและในที่ สุ ดก็ถู ก ลื มเลื อ นไป ทั้ง นี้ นั ก ออกแบบกราฟิ กชาวญี่ ป่ ุ นชื่ อ
Kenya Hara เชื่อว ่า “การออกแบบไม ่ใช้ทกั ษะอย่างหนึ่ ง แต่คื อ ความสามารถในการจับสาระส าคัญ ของสิ่ ง
ต่า งๆ และการเ ข้า ใจความรู ้ สึ ก ” ซึ่ ง การกล้า คิ ดกล้า ทาจะทาให้ ทุ ก คนสามารถกลายเป็ นผู ้เ ริ่ มต้น ใ น
กระบวนการออกแบบได้
จากความต้องการผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มีเ อกลัก ษณ์ ของผู ้บริ โ ภคและสถานการณ์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ สิ น ค้า แบบ
เดียวกันของตลาดในตอนนี้ ได้กลายเป็ น ปั ญหาความขัดแย้ง ที่ สั มพัน ธ์ ก บั อุ ปทานของตลาดในปั จจุ บัน ที่ ไ ม ่
อาจมองข้ามได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ตรงประเด็นที่ สุ ดคื อ การทาให้ ผู ้บริ โ ภคกลายเป็ นผู ้เ ริ่ มต้น ความคิ ด
ในกระบวนการออกแบบเพราะผูบ้ ริ โภคไม ่เพียงแต่มบี ทบาทส าคัญ ในฐานะผู ้ใ ช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ เ ท่า นั้ น แต่ย ัง มี
อานาจในการกาหนดรู ปแบบผลิตภัณฑ์โดยตรงด้วย ดังนั้นการพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ใ หมด่ ้วยการใช้แ รง
ขับเคลื่อนที่มาจากผูบ้ ริ โภคหรื อการนาผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ มาเป็ นผู ้น าในกระบวนการ
ผลิตจะทาให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริ โ ภคได้เ ป็ นอย่า งดี และ จากกระแสสิ น ค้า แบบ
เดียวกันของตลาดผูบ้ ริ โภคที่ปรากฏขึ้นเป็ นดอกเห็ ดในขณะนี้ ทาให้ก ารดึ ง ผู ้บริ โ ภคเข้า มาเป็ นส่วนหนึ่ งใน
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทาให้ผบู ้ ริ โ ภคทุ ก คนกลายเป็ นผู ้จัดการผลิ ตภัณ ฑ์ ของตนเองมี
ความสาคัญต่อกระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เ ป็ นอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ่ ง วา่ การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง “แอพพลิ เ คชั่น เพื่ อ การออกแบบจากแนวคิ ดของ
ผูบ้ ริ โภค กรณีศึกษาเครื่ องเขินผิงเหยา มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน” จะสามารถทาให้ ผู ้บริ โ ภคได้
แสดงความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจออกมาได้อย่างสมบูรณ์ผา่ นการสร้ า งเวที ส นทนาออนไลน์ แ ละ
การทางานร่วมกันระหว ่างผูบ้ ริ โภค นักออกแบบ และชา่ งฝี มอื ซึ่งการน าความคิ ดของกลุ ม่ เป้ าหมายทั้ง สาม
มาผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างสมเหตุสมผลไม ่เพี ย งแต่จะสามารถทาให้ ผู ้บริ โ ภคค้น พบช อ่ งทางในการ
แสดงแรงบันดาลใจและทาให้แนวคิดที่ว ่า “ทุกคนคื อ นั ก ออกแบบ” ประสบความส าเร็ จเท่า นั้ น ยัง ถื อ เป็ น
การสร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ดีให้กบั ชา่ งฝี มือ งานหั ตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยา ตลอดจนทาให้
สามารถแก้ไขปั ญหาพื้นฐานที่งานหัตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยากาลังประสบอยู ่ สามารถเพิ่ มจานวนยอดขาย
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ได้อย่างมหาศาล ทั้ง ยัง ทาให้ เ กิดผลลัพ ธ์ ที่ ดี แ ละมีบทบาทส าคัญ ยิ่ ง ที่ จะทาให้ ง านหั ตถกรรมได้รั บการ
อนุ รักษ์ ปกป้ อง รักษา พัฒนา สื บสานและได้รับการสื บทอดอย่างมีนั ยสาคัญ มากมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึก ษาแนวทางการใช้โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ในการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หั ตถกรรม
เครื่ องเขินผิงเหยาจากแนวคิ ดของผู ้บริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถนาความคิดสร้างสรรค์แ ละแรงบันดาลใจ
ของตนเองมาสร้างสรรค์เป็ นผลงานจริ งได้
2. ศึกษาผลิ ตภัณฑ์หั ตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยา มณฑลส่านซี สาธารณรั ฐประชาชนจีน เพื่อค้นหา
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และศึกษากระบวนการผลิ ตเพื่อค้นหาจุดเด่น ของผลิ ตภัณฑ์
3. ออกแบบต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเ คชัน่ บนโทรศัพท์ มือถื อสาหรั บใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขินผิงเหยาด้วยการสื่ อสารผ่านระบบออนไลน์ (Online Communication) ของ
ผูบ้ ริ โภค นักออกแบบและชา่ งฝี มอื งานหัตถกรรม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. กรอบแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยาจากแนวคิ ดของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดด้านการออกแบบผลิ ตภัณฑ์หั ตถกรรมเครื่ องเขินผิง เหยาจากแนวคิดของผู ้บริ โภค
(Li Yaohui, 2016)
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2. กรอบแนวคิดโครงสร้างการสร้างต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์ มือถือ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดโครงสร้างการสร้ างต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพ ท์ มอื ถื อ
(Li Yaohui, 2016)
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1.1 ศึ ก ษารู ปแบบและขั้น ตอนการทางานที่ ส ามารถทาให้ ผู ้บริ โ ภคเป็ นส่วนหนึ่ งในการ
ออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์หั ตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยา
1.2 ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการพัฒนาและการออกแบบแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ ที่
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภค นักออกแบบและชา่ งฝี มอื งานหัตถกรรมสามารถทางานร่วมกัน ผ่า นระบบออนไลน์
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ ด้วยการให้ ก ลุ ม่
ตัวอย่างทดลองใช้โปรแกรมเพื่อพิสูจน์ ค วามเป็ นไปได้ใ นการน าแอพพลิ เ คชั่น มาใช้อ อกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
หัตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยา โดยการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยาแบบดั้ง เดิ ม
จนเกิดเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และสามารถนาความคิ ดของผู ้บริ โ ภคมาสร้ า งสรรค์ เ ป็ นผลงาน
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จริ งได้ ตลอดจนสามารถใช้แอพพลิเคชัน่ ค้นหานักออกแบบเพื่อชว่ ยแนะนาแนวทางการออกแบบและค้น หา
ชา่ งฝี มอื หัตถกรรมเพื่อทาให้ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขินผิงเหยาประสบความส าเร็ จ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ เมืองผิงเหยา มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ขอบเขตด้านการพัฒนาและออกแบบต้น แบบโปรแกรมแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ ได้
จัดตั้งกลุม่ เป้ าหมายตามหัวข้อการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย 1) นั ก ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ หั ตถกรรม นั ก ออกแบบ
กราฟิ ก นักออกแบบเครื่ องเรื อน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ ร ะลึ ก ในการท่อ งเที่ ย ว และช า่ งฝี มือ พื้ น บ้า น
เป็ นหลักเพื่อแสดงให้เห็ นถึงความเป็ นไปได้เรื่ อง “การออกแบบจากแนวคิ ดของผู ้บริ โ ภค” 2) นั ก ออกแบบ
ส่วนต่อประสาน (User Interface Designer) นั ก ออกแบบจากประสบการณ์ ของผู ้ใ ช้ง าน (User Experience
Designer) และนั ก พัฒ นาโปรแกรมแอพพลิ เ คชั่ น (Application Developer) เพื่ อ ใ ช้อ อกแบบ “ต้น แบบ
โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ” ที่มปี ระสิ ทธิ ภาพและนาผลิตภัณฑ์ หั ตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยา
จากการออกแบบด้วยแนวคิดของผู ้บริ โภคมาสร้างสรรค์เป็ นผลงานจริ ง
การวิจัยพบว่ า
1. ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หั ตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยา
จากแนวคิดของผูบ้ ริ โภคตามระบบตำมทฤษฎี CIHP (Consumer-led handicrafts production mode) โดยกำร
สร้ำงกลุม่ เป้ ำหมำยในกำรทดลองเป็ นสำมกลุ ม่ คื อ ผู ้บริ โ ภค นั ก ออกแบบ และช ำ่ งฝี มือ โดยใช้อุ ปกรณ์ ที่
เกีย่ วข้องมำตรวจสอบควำมสำมำรถทำงกำรทำงำนของระบบ กำรสั มภำษณ์ กำรจดบัน ทึ ก กำรรวมรวม
ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำน ตำมแผนภำพดังนี้
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ภำพที่ 3 กำรสร้ำงระบบทำงทฤษฎี CIHP (Li Yaohui, 2016)
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้ดาเนิ น กำรออกแบบโครงสร้ำงแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ ตำมฟั ง ก์ช ั่น
กำรใช้งำนไว้ดงั นี้

ภำพที่ 4 กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ ระดับที่หนึ่ ง (Li Yaohui, 2016)

447

โมดูลกระตุ้น

-หน้ าแรก-

โมดูลร้ านค้า

-ตลาด-

โครงสร้ างฟังก์ ชั่น
CIHP

โมดูลบันทึก

-แรงบันดาลใจ-

โมดูลโครงการ

-โครงงาน-

โมดูลตัง้ ค่า

-เกี่ยวกับฉัน-

ค้นหำ
แกลเลอรี
ประเภทหัตถกรรม

ช่างไม้
ช่างสี
ช่างเย็บผ้า

งำนเด่นประจำสั ปดำห์
ร้ำนค้ำแนะนำ
คำแนะนำ

อื่นๆ

ค้นหำ
รำยกำรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีเ อกลักษณ์
นักออกแบบ
โรงงำน
ช่ำงฝี มือ

บันทึก
ประวัติกำรค้นหำ
เปิ ดรำยกำร

รำยชื่อนักออกแบบ

โครงงำนใหม่

โครงงำนเก่ำ
โครงงำนที่กำลังดำเนินกำร
เข้ำสู่ ระบบ

คอลเลคชั่นที่ชื่นชอบ

รำยกำรโปรด
ที่อยูใ่ นกำรจัดส่ ง

ร้ำนค้ำที่ชื่นชอบ

ข้อมู ลส่ วนตัว
กำรออกแบบอื่นๆ
กำรออกแบบระบบ

ภำพที่ 5 กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ ระดับที่สอง (Li Yaohui, 2016)
ค้นหำ
แกลเลอรี
ประเภทหัตถกรรม
โมดูลกระตุ้น

-หน้ าแรก-

งำนเด่นประจำสั ปดำห์

ร้ำนค้ำแนะนำ

รายชื่อ

ช่างไม้
ช่างสี
ช่างเย็บผ้า

นักออกแบบ
รายชื่อ

อื่นๆ
กำรสร้ำงสรรค์ยอดเยีย่ ม

ช่างฝี มือ
ร้านค้า

งำนฝี มือยอดเยีย่ ม
ร้านค้ายอดเยีย่ ม
นักออกแบบยอดเยีย่ ม
ช่างฝี มือยอดเยีย่ ม

คำแนะนำ

ภำพที่ 6 กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ ระดับที่สำม โมดูลกระตุน้ (Li Yaohui, 2016)

เปิ ดรำยกำร
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โครงงำนใหม่

รำยชื่อนักออกแบบ

เปิ ดรำยกำร

ค้นหา
โมดูลโครงการ

-โครงงาน-

โครงงำนเก่ำ

เข้าร่วม
แก้ไข
ควำมคืบหน้ำ

โครงงำนที่กำลังดำเนินกำร

กำรแก้ไข

ภำพที่ 7 กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ ระดับที่สำม โมดูลโครงกำร (Li Yaohui, 2016)
อัลบั้มรูป
บันทึก

โมดูลบันทึก

กล้อง
สมุ ดบันทึก
บันทึกทึกเสี ยง

ประวัติกำรค้นหำ

-แรงบันดาลใจ-

เปิ ดโครงงำนใหม่

ภำพที่ 8 กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ ระดับที่สำม โมดูลบันทึก (Li Yaohui, 2016)
ค้นหำ
รำยกำรผลิตภัณฑ์ที่มีเ อกลักษณ์
โมดูลร้ านค้า

-ตลาด-

โรงงำน

กำรออกแบบ

บริกำร

กำรผลิต

ช่ำงฝี มือ

นักออกแบบ

บริกำรด้ำนข้อมู ลและภำพกรำฟิ ก

ช่ำงฝี มือ

จัดทำผลิตภัณฑ์

ภำพที่ 9 กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ ระดับที่สำม โมดูลร้ำนค้ำ (Li Yaohui, 2016)
2. การศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยา มณฑลส่านซี สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น พบวา่
งานหัตถกรรมเครื่ องเขินผิงเหยาคือรู ปแบบงานฝี มือ ที่ แ สดงภู มิห ลัง ทางประวัติศ าสตร์ ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี การ
ผลิตเครื่ องเขินผิงเหยา แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนสาคัญ ได้แ ก ่ 1) การขึ้ น รู ปด้วยไม้ จะใช้ไ ม้จากต้น สนมาทาเป็ น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนต่างๆ 2) การทาสมุกรัก จะใช้ผา้ ลินินสี ขาวมาห่อ ไม้ส นที่ ข้ ึ น รู ปเอาไว้เ พื่ อ ลง
สี พื้น 3) การลงสี สี พื้นส่วนใหญ่จะเป็ นสี ดา สี แ ดง สี เ หลื อ ง และสี มว่ งอมเขี ย ว เป็ นหลัก 4) การแต่ง ลาย
ด้านบนของภาชนะจะวาดเป็ นลวดลายที่มเี อกลักษณ์พื้นบ้าน เชน่ นิ ทานพื้นบ้าน งิ้ ว ตัวละครในนิ ทาน และ
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ตานานโบราณ เป็ นต้น จากนั้นวาดด้วยสี ทอง และ 5) การฮายลาย (การฮายลาย หมายถึ ง การขูดด้วยมีดมีคม
หรื อเหล็กแหลมลงบนเนื้ อไม้เป็ นลวดลายของตนเอง) เป็ นการแกะสลัก หรื อ การฮายลายด้วยลายเส้ น ที่ ลื่ น
ไหลและมีสีสันที่สมดุลแสดงถึงความหรู หราอลังการ เครื่ องเขินผิงเหยามีจุดสาคัญ อยู ท่ ี่ “การเคลื อ บ” เมื่อ น า
ยางรักสี เทามาทาแล้วจะต้องขัดผลิตภัณฑ์น้ ันด้วยกระดาษทราย เมือ่ ขัดเสร็ จก็ใ ห้ ทาด้วยยางรั ก อี ก ครั้ ง ทาไป
เรื่ อยๆ จนรู ้สึกว ่าผลิตภัณฑ์น้ ันขึ้นเงาแล้วค่อยลงสี ซึ่งเมือ่ นาไปเช็ดออกก็จะทาให้ ไ ด้ความละเอี ย ด หลัง จาก
นั้นให้ใช้กระดาษทรายหยาบและกระดาษทรายละเอี ย ดมาขัดอี ก รอบ หรื อ จะขัดด้วยผ้า ฝ้ าย เส้ น ผมของ
มนุ ษย์หรื อใช้มอื จุม่ ลงในน้ ามันงาหรื อน้ ามันถัว่ เหลื อ งแล้วมาขัดก็ไ ด้ การขัดเงาเครื่ อ งเขิ น ต้อ งใช้ส ายตา
หัวใจ ความรู ้สึก และจานวนครั้งที่มากเพื่อขัดให้ลึกลงไปในเนื้ อไม้จนเกิดเป็ นเงาใสดั่ง กระจกส่อ งหน้ า ใน
ขัน้ ตอนการวาดลายหรื อฮายลายต้องใช้เทคนิ คในการทาขัน้ สู ง ชา่ งฝี มอื ที่วาดภาพในจุ ดนี้ ต้อ งเรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค
การวาดภาพจากชา่ งฝี มอื ท่านอื่นอย่า งน้ อ ย 4 ท่า นเพื่ อ ให้ ส ามารถจับจุ ดเทคนิ คในการวาดภาพได้ ถึ ง จะ
อนุ ญาตให้ดาเนิ นการวาดภาพลงบนผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินได้อย่างอิสระ ใบมีดที่ ช า่ งฝี มือ ใช้แ กะสลัก ลายบน
เครื่ องเขินจะต้องเล็กคล้ายปากกา เมือ่ แกะลายละเอี ย ดหรื อ ลายหยาบให้ เ ป็ นเส้ น ตื้ น หรื อ เส้ น ลึ ก จะทาให้
สามารถบังคับปลายมีดได้อย่างอิสระ องค์ประกอบในขั้นตอนการฮายลายนี้ ช า่ งฝี มือ สามารถน าเปลื อ กหอย
งาช้างหรื อหิ นหลากสี มาฝั งลงไปได้ตามความต้องการของลวดลายที่ชา่ งฝี มือ คิดขึ้น
3. การออกแบบต้นแบบโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือสาหรั บใช้เ ป็ นเครื่ อ งมือ ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินผิงเหยา
3.1 ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนิ นกำรออกแบบแบบร่ำงต้นแบบโปรแกรมแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ และ
น ำไปสอบถำมควำมคิ ดเ ห็ น และขอค ำแนะน ำเกี่ ย วกับแบบร่ำ งต้น แบบโปรแกรมแอพ พลิ เ คชั่น จำก
ผูเ้ ชี่ยวชำญมืออำชีพ 5 ท่ำน พบว ่ำ กำรออกแบบต้นแบบโปรแกรมแอพพลิ เ คชัน่ บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ แบบที่ 2
สอดคล้องกับควำมเคยชินด้ำนกำรใช้งำนของผูใ้ ช้ง ำนในปั จจุ บัน มำกที่ สุ ด ดัง นั้ น ผู ้วิจัย จึ ง ได้น ำแบบร่ำ ง
แบบที่ 2 มำดำเนิ นกำรพัฒนำต่อซึ่งสำมำรถวิเ ครำะห์ จุดเด่น ของกำรออกแบบแบบร่ำ ง ต้น แบบโปรแกรม
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือแบบที่ 2 ได้ดงั รำยละเอียดต่อไปนี้
1. มีรูปแบบกำรปฏิสั มพันธ์ กบั ผูใ้ ช้งำนด้วยกำรเลื่ อนสไลด์หน้ำ จอ
2. มีฟังก์ชนั่ กำรทำงำนที่ ร วบรวมข้อ มูล ไว้ใ นส่วนกลำง ดัง นั้ น ในขณะที่ ผู ้ใ ช้ง ำนใช้ง ำน
แอพพลิเคชัน่ จะเปิ ดหน้ำกำรใช้งำนน้อยซึ่งสำมำรถลดอัตรำกำรสู ญเสี ยผูใ้ ช้งำนให้ต่ำลงได้
3. ฟั งก์ชนั่ ในกำรใช้งำนมีรำยละเอียดชัดเจนทำให้มี Page life cycle ค่อนข้ำงนำน
4. กำรวำงหน้ำในตำแหน่งที่เห็ นได้ช ัดเจน (above the fold) จะมีเ นื้ อ หำที่ คอ่ นข้ำ งมำกทำให้
ผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำใจควำมสำมำรถของแต่ละฟั งก์ชนั่ ในหน้ำแอพพลิเคชัน่ ได้เร็ วขึ้น
5. เมือ่ เปรี ยบเทียบฟั งก์ชนั่ กำรทำงำนแบบไดนำมิก แบบร่ำ งต้น แบบแบบที่ 2 มีประสิ ทธิ ภ ำพ
และดึงดูดควำมสนใจของผูใ้ ช้ได้มำกกว ่ำแบบร่ำงที่ 1 และแบบร่ำงที่ 3
6. สำมำรถเปิ ดหน้ำใช้งำนที่สร้ำงปฏิสัมพันธ์ ก บั ผูใ้ ช้ได้คอ่ นข้ำงรวดเร็ ว
7. มีโครงสร้ำงแบบลำดับขั้นของหน้ำเว็บและมีกำรทำงำนที่สอดคล้องเป็ นระบบเดี ยวกัน
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ภาพที่ 10 ต้นแบบผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 (Li Yaohui, 2016)
3.2 การตั้งชื่อแอพพลิเคชัน่ ผู ้วิจัย ได้ต้ ัง ชื่ อ วา่ “丂工坊” (Kao Gong Fang) โดยคาวา่ “丂” (Kao)
เป็ นอักษรภาพที่พอ้ งรู ปกับคาว ่า “巧” (Qiao) หมายถึ ง ช า่ งฝี มือ เก า่ แก ท่ ี่ มีความช านาญด้า นเทคนิ คและมี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย คาวา่ “工” (Gong) หมายถึ ง เครื่ อ งมือ อุ ปกรณ์ แ ละการทางานอย่า งประณี ต
ละเอียดอ่อ น เมื่อ น าคาวา่ “丂工” (Kao Gong) มารวมกัน จะมีความหมายวา่ การแสวงหาศิ ล ปะอย่า งไม ่
หยุดยั้งซึ่งถือเป็ นการตีความหมายของ “ชา่ งฝี มือ ” ที่ ดีแ ละแสดงให้ เ ห็ น จิ ตวิญ ญาณของช า่ งฝี มือ ที่ ช ัดเจน
และหากสลับตาแหน่ง เป็ นคาวา่ “工丂” (Gong Kao) ก็จะเป็ นคาพ้อ งรู ปกับคาวา่ “ 巧” (Qiao) หมายถึ ง
ทักษะที่ชาญฉลาด และคาว ่า “坊” (Fang) หมายถึง สถานที่ ทางานที่ มีข นาดเล็ ก ช า่ งฝี มือ ดัง นั้ น “Kao Gong
Fang” ในภาษาอัง กฤษจึ ง ใช้คาว า่ “m-artisan” โยคาวา่ “m” มาจากค าวา่ “mart” ที่ แ ปลวา่ ตลาด ส่ว น
“artisan” ก็คือชา่ งฝี มอื และมีความหมายถึงคาว ่า “ศิ ล ปะ” (art) เมื่อ ประสมคาออกมาเป็ นคาวา่ mart+artisan
หรื อ m-artisan จึงหมายถึง จุดศูนย์รวมชา่ งฝี มอื ซึ่งมีความหมายเดีย วกัน กับภาษาจีน

ภาพที่ 11 โครงสร้างเข้าลิม่ ไม้ตามแบบงานชา่ งไม้ข องจีน (Li Yaohui, 2016)
3.3 การออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตของอิ น เตอร์ เ ฟซ
สำหรับแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ ผูว้ ิจัย ได้ดำเนิ น กำรออกแบบไอคอนไว้ 31 แบบ ด้วยรู ปแบบเชิ ง
เส้นสี ดำวและดำที่สร้ำงควำมรู ้สึกนิ่ มนวล เรี ยบง่ำยและปุ่มเมนู ตำ่ งๆ มีอินเตอร์ เฟซภำพรวมที่ ดูส ะอำด สร้ ำ ง
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ควำมสนใจของผูใ้ ช้งำนให้อยูบ่ นหน้ำจอได้ดี

ภำพที่ 12 กำรออกแบบไอคอน (Li Yaohui, 2016)
3.4 การออกแบบชุดอินเตอร์ เฟซสาหรับผูใ้ ช้งาน (UI-kits) ผูว้ จิ ยั ได้น าแบบร่า งต้น แบบโปรแกรม
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือและขอบเขตอิ น เตอร์ เ ฟซมาดาเนิ น การออกแบบชิ้ น ส่วนส าเร็ จรู ปและ
เรี ยงลาดับการใช้งานภายใต้หลักการดาเนิ นงานว ่า “สี ที่ไม ่ธรรมชาติจะดึง ดู ดความสนใจ” โดยเฉพาะสี ที่ไ ม ่
สามารถพบเห็ นได้ทวั่ ไปจะดึงดูดความสนใจของมนุ ษย์ได้มากขึ้นเพราะมนุ ษย์ ช อบสนใจในสิ่ ง ที่ แ ปลกใหม ่
อยูต่ ลอดเวลา และในการออกแบบที่ เ กิดขึ้ น จริ ง นี้ ผู ้วิจัย ได้เ ลื อ กใช้สี ที่แ ตกต่า งกับคูแ่ ข่ง ที่ ทาผลิ ตภัณ ฑ์
แอพพลิเคชัน่ ในลักษณะเดียวกัน อันจะส่งผลให้ผใู ้ ช้งานยิ่งสนใจและทาให้เกิดความอยากเข้า มาทดลองใช้
งานมากขึ้น การออกแบบแอพพลิเ คชัน่ ในครั้ ง นี้ ผู ้วิจัย เลื อ กใช้ตัวอัก ษร Helvetica และ Hiragino Sans เป็ น
ตัวอักษรหลักในการทาแอพพลิเคชัน่ เพราะตัวอักษรมีความคมชัด ชัดเจนและสอดคล้อ งกับหลัก ความงาม
ตามแบบสุ นทรี ศาสตร์ ด้วย

ภาพที่ 13 การออกแบบชุดอินเตอร์ เฟซสาหรับผูใ้ ช้งาน (UI-kits) (Li Yaohui, 2016)
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สรุปผลการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ เครื่องเขินผิงเหยาด้ วยการใช้ แอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพท์มื อถือ
เนื่ องจำกผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นฐำนะที่ไม ่ใชน่ ักออกแบบมือ อำชี พ ซึ่ ง ไมม่ ีพ ลัง กำรแสดงออกในภำพที่
มองเห็ นได้อย่ำงนัก ออกแบบ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ช ำ่ งฝี มือ สำมำรถเข้ำ ใจชัดเจนผลสุ ดท้ำ ยของกำรออกแบบ
จำเป็ นต้องให้นักออกแบบแสดงภำพตำมควำมคิดของผูบ้ ริ โ ภค โดยกำรบรรยำยด้วยตัวอัก ษรของผู ้บริ โ ภค
จะต้องเปลี่ยนเป็ นภำษำภำพ (ภำพร่ำง ภำพสำมมิติ ภำพขั้นตอน เป็ นต้น) ที่ทำให้ชำ่ งฝี มอื เข้ำใจได้ง ่ำ ย ดัง นั้ น
กำรใช้แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือเพื่อส่งต่อข้อมูลแรงบันดำลใจและกำรออกแบบนี้ จะสำมำรถทำให้
สร้ำงสรรค์เป็ นผลงำนจริ งได้อย่ำงรวดเร็ วและมีขอ้ ผิดพลำดน้ อ ย ทั้ง นี้ ควำมสำมำรถของแอพพลิ เ คชั่น บน
โทรศัพท์มอื ถือสำมำรถทำให้นักออกแบบเป็ นผูใ้ ห้ บริ ก ำรถำมตอบเรื่ อ งกำรออกแบบกับผู ้บริ โ ภค ได้อ ย่ำ ง
ทันท่วงที ข้อดีในกำรใช้นักออกแบบตอบคำถำมคือ นักออกแบบรู ้วธิ ี ก ำรน ำควำมคิ ดสร้ ำ งสรรค์ มำแสดงผล
บนกระดำษ มีควำมชำนำญด้ำนขั้นตอนกำรทำงำนหัตถกรรมและมีประสบกำรณ์ด้ำ นกำรใช้ง ำนผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
พรัง่ พรู แต่สำหรับกำรสร้ำงสรรค์ลกั ษณะนี้ นักออกแบบจำเป็ นต้อ งตัดจิ น ตนำกำรที่ ไ มส่ ำมำรถทำให้ เ ป็ น
จริ งได้ของผูบ้ ริ โภคออกไปและในสถำนกำรณ์ ที่ไ มส่ ำมำรถควบคุมเหตุ ก ำรณ์ ไ ด้ท้ งั หมดหรื อ บำงส่วน
เนื่ องจำกบุคคลนั้นประเมินค่ำตนเองสู งกว ่ำอำนำจกำรควบคุมของสภำพสิ่ ง แวดล้อ มหรื อ ผลของเรื่ อ งนั้ น
โดยไมม่ ีเ หตุ ผ ลที่ ส มควรก็อ ำจน ำไปสู ่ก ำรตัดสิ น ที่ ผิ ดพลำดได้ เมื่อ ได้แ บบร่ำ งตำมควำมต้อ งของของ
ผูบ้ ริ โภคแล้วก็นำส่งให้แก ่ชำ่ งฝี มอื ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหั ตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยำ ซึ่ ง ผู ้บริ โ ภค
สำมำรถรับรู ้กระบวนกำร ขัน้ ตอนและเทคนิ คกำรทำได้ตลอดเวลำและสำมำรถปรั บเปลี่ ย นได้ใ ห้ ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตนเองได้อย่ำงรวดเร็ วผ่ำนกำรสื่ อ สำรด้วยระบบแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ โดยมี
รำยละเอียดในกำรจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินผิงเหยำจำกแนวคิ ดของผู ้บริ โ ภคที่ ส นทนำผ่ำ นแอพพลิ เ คชั่น
Kao Gong Fang สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ โภคกลุม่ ที่ 1 ต้องกำรออกแบบแก้วกำแฟเป็ นแก้วไม้ใ ห้ มีล ัก ษณะคล้ำ ยกับแก้วไวน์ นั ก
ออกแบบเห็ นว ่ำแก้วไวน์ จะมีล ัก ษณะเป็ นแก้วทรงสู ง เพื่ อ ไว้ดมกลิ่ น หอมของไวน์ ก อ่ นดื่ มซึ่ ง มีแ นวคิ ด
เดียวกับกำรดมกลิ่นกำแฟก ่อนดื่มกำแฟเชน่ กัน ดังนั้นหำกปรับลดขนำดให้เหมำะสมก็ส ำมำรถดำเนิ น กำรทำ
ได้ จำกนั้นนักออกแบบได้ออกแบบและนำส่งให้ชำ่ งฝี มอื ดำเนิ น กำรสร้ ำ งสรรค์ เ ป็ นผลงำนแก้วกำแฟตำม
แนวคิดของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้

ภาพที่ 14 แบบร่างแก้วกาแฟจากแนวคิดของผู ้บริ โภค
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ภาพที่ 15 ผลงานแก้วกาแฟจากแนวคิดของผู ้บริ โภค
2. ผูบ้ ริ โภคกลุม่ ที่ 2 ต้องการทาลาโพงให้ ก บั โทรศัพ ท์ มือ ถื อ หลัง จากที่ ผู ้บริ โ ภคส่ง รู ปภาพตาม
แนวความคิดที่ต้อ งการให้ นั ก ออกแบบแล้ ว นั ก ออกแบบได้ทาการออกแบบใหมโ่ ดยคานึ ง ถึ ง หลัก การ
กระจายเสี ยงของลาโพงและตามหลักสุ นทรี ยศาสตร์ ในการออกแบบ จากนั้นนาเสนอแก ผ่ ู ้บริ โ ภคและน าส่ง
ให้ชา่ งฝี มอื ดาเนิ นการสร้างสรรค์เป็ นผลงานจากแนวคิดของผู ้บริ โภค ดังนี้

ภาพที่ 16 แนวคิดของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 17 แบบร่างของนักออกแบบ

ภาพที่ 18 ผลงานลาโพงโทรศัพท์มอื ถือจากแนวคิดของผู ้บริ โภค

454

3. ผูบ้ ริ โภคกลุม่ ที่ 3 ต้องการออกแบบนาฬิ ก าข้อ มือ ที่ มีห น้ า ปั ดเป็ นเรื อ นไม้ มีความทัน สมัย และ
สวยงาม ในตอนแรกนักออกแบบมีความคิดเห็ นว ่า การทานาฬิ กาข้อมือเป็ นงานที่ ล ะเอี ย ดและต้อ งใช้เ ทคนิ ค
ในการทาที่ประณีตมากซึ่งนักออกแบบกังวลว ่าอาจไม ่สามารถทาได้ตรงตามความต้อ งการของผู ้บริ โ ภคและ
ต้องใช้ทาเวลานาน นอกจากนี้ หลังจากปรึ กษากับชา่ งฝี มือ พบวา่ น าฬิ ก าข้อ มือ สามารถทาได้แ ต่ไ มค่ วรทา
ลวดลายประดับตกแต่ง ที่ ซ ับซ้อ นเพราะอาจทาให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ไ มต่ รงกับภาพร่า ง ทั้ง นี้ ผู ้บริ โ ภคเห็ น วา่
สามารถทดลองทาได้ จึงได้ผลลัพธ์ ผลงานการออกแบบนาฬิ กาข้อ มือ ดังนี้

ภาพที่ 18 แบบร่างและตัวเรื อนหน้าปั ดนาฬิ กา

ภาพที่ 19 ผลงานนาฬิ กาข้อมือจากแนวคิดของผู ้บริ โภค
อภิปรายผล
แอพพลิเคชัน่ เพื่อการออกแบบจากแนวคิดของผูบ้ ริ โภค กรณีศึกษาเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยา มณฑลส่า น
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยกลุ ม่ เป้ าหมายที่ ทดลองใช้แ อพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ คื อ
ผูบ้ ริ โภคที่ไม ่ใช้นักออกแบบมือ อาชี พ นั ก ออกแบบและช า่ งฝี มือ งานหั ตถกรรมเครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยา เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้ใช้แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ เพื่ อ ทาความเข้า ใจกระบวนการพื้ น ฐานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่ องเขิ น ผิ ง เหยาจนเกิดเป็ นแรงบัน ดาลใจในการจั ดตั้ง โครงการจัดทาผลิ ตภัณ ฑ์
หัตถกรรม ผูบ้ ริ โภคสามารถใช้แอพพลิเคชัน่ เพื่อขอคาปรึ กษาจากนั ก ออกแบบเพื่ อ จัดทาแบบร่า งผลิ ตภัณ ฑ์
และภาพสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ใ ห้ ตรงตามแนวคิ ดในการสร้ า งสรรค์ ของผู ้บริ โ ภคได้ส าเร็ จอย่า งสมบู ร ณ์
จากนั้นผูบ้ ริ โภคจะใช้แ อพพลิ เ คชั่น ในการค้น หาช า่ งฝี มือ ที่ ตนเองถู ก ใจเพื่ อ น าแบบร่า งผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ป
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ดาเนิ น การผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งเขิ น ผิ ง เหยาที่ ตรงตามความต้อ งการของผู ้บริ โ ภค ทั้ง นี้ ก อ่ นการ
ดาเนิ นงานผูบ้ ริ โภคต้องจ่ายเงิ น ค่ามัดจาให้กบั นักออกแบบและชา่ งฝี มอื ในขณะที่ ดาเนิ น งาน ช า่ งฝี มือ ต้อ ง
รายงานความคืบหน้าในการผลิตให้กบั ผูบ้ ริ โภคทราบอย่า งทัน ท่วงที (Real time) ผ่า นการใช้แ อพพลิ เ คชั่น
และผูบ้ ริ โภคเป็ นผูก้ ากับดูแลโครงการทั้งหมดและสามารถเสนอความคิ ดเห็ น ที่ มีตอ่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ด้อ ย่า งทัน ที
ในขั้นตอนหลังจากผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ด้ส าเร็ จแล้ว ช า่ งฝี มือ จะจัดส่ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ส าเร็ จให้ กับผู ้บริ โ ภคด้ว ย
ไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ และผูบ้ ริ โภคต้อ งจ่า ยเงิ น ค่า ดาเนิ น การส่วนที่ เ หลื อ ให้ ก บั นั ก ออกแบบและช า่ งฝี มือ
ต่อไป เมือ่ ผูบ้ ริ โภคได้รับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแล้ว ผูบ้ ริ โภคสามารถประเมิน ผลการให้ บริ ก ารของช า่ งฝี มือ
ได้ จากการทดลองใ ช้แ อพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ กับกลุ ม่ เป้ าหมายพบว า่ ผู ้บริ โ ภคสามารถใ ช้
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือมาใช้ดาเนิ นการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ใ ห้ ส าเร็ จได้ตามความต้อ งการของ
ตนเอง ทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการทางานภาพรวมทั้ง หมดได้อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพทาให้ ส ามารถ
บรรลุเป้ าหมายแนวคิด “การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากแนวคิ ดของผู ้ บริ โ ภค” และจากการสั มภาษณ์
เชิ ง ลึ ก กับกลุ ่มเป้ าห มายใ นการทดลอง พบวา่ ผู ้บริ โ ภคมีค วามพึ ง พอใจต่อ การใช้แ อพพลิ เ คชั่น บน
โทรศัพท์มอื ถือเพื่อการออกแบบเป็ นอย่า งมาก นอกจากนี้ ยัง มีส ่วนส าคัญ ในการพัฒ นาให้ แ อพพลิ เ คชั่น
สามารถดาเนิ น ไปได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ ด้วยการให้ คาแน ะน าที่ มีประ สิ ทธิ ภ าพ เ ช น่ ความสามารถของ
แอพพลิเคชัน่ ด้านระบบการรับชาระเงิ น เพื่ อ สร้ า งความมัน่ ใจและความปลอดภัย ทางด้า นการเงิ น ให้ ก บั
ผูบ้ ริ โภคและเพื่อป้ องกันไม ่ให้เกิดการหลอกลวงและไมไ่ ด้รั บสิ น ค้า ตามที่ ตนเองต้อ งการ เป็ นต้น ทั้ง นี้
ผูบ้ ริ โภคคิดว ่าแอพพลิเคชั่น นี้ จะสามารถทาให้ ผู ้บริ โภคใช้เ วลาวา่ งเพี ย งเล็ ก น้ อ ยมาดาเนิ น การติ ดตาม
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองจัดตั้งโครงการขึ้น ตลอดจนสามารถเข้า มามีส ่วนร่วมในการจัดทาผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ด้ ดี อัน จะ
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และได้รับผลิตภัณ ฑ์หัตถกรรมตรงตามของการของตนเอง
การนาแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือมาประยุกต์ใช้รว่ มกับการจัดทาผลิ ตภัณ ฑ์ หั ตถกรรมเครื่ อ ง
เขินผิงเหยา สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่มีเ อกลัก ษณ์ แ ละความสามารถด้า นการใช้
งานของผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามประเด็ น การศึ ก ษา โดยแอพพลิ เ คชั่น ถื อ เวที ใ หญ่ที่ทาให้ นั ก ออกแบบและ
ชา่ งฝี มอื จานวนมากมีพื้นที่ในการนาเสนอความสามารถของตนเองและสามารถทาให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ หั ตถกรรม
กลับมาได้รับความนิ ยมขึ้นอีกครั้ง จากการพัฒ นารู ปแบบแอพพลิ เ คชั่น นี้ สามารถสร้ า งประสบการณ์ ก าร
สร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ดีให้แก ่ผูบ้ ริ โภคและทาให้เกิดการเรี ย นรู ้ อ ย่า งบู ร ณาการทั้ง ในด้า นแนวคิ ดของ
ผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั การปรับตัวให้ทนั ต่อการสร้างสรรค์ของนักออกแบบ และการสร้ า งอาชี พ ให้ แ ก ช่ า่ งฝี มือ
หัตถกรรม ตลอดจนสามารถนาเสนอประสบการณ์ใหม ่ให้ก บั กลุ ม่ เป้ าหมายทั้งหมดได้
ข้ อเสนอแนะ
1. การนาแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือนี้ ไปพัฒนาต่อยอดจาเป็ นต้อ งปฏิ บัติตามข้อ ก าหนดด้า น
ทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อการขโมยความคิ ดทางด้า นต่า งๆ ทั้ง
ยังต้องออกแบบด้านความปลอดภัยของระบบให้ มีประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อ ป้ องกัน ไมใ่ ห้ เ กิดปั ญ หาความสั บสน
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ด้านความต้องการทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั แอพพลิเคชัน่ “m-artisan” ควรเพิ่ มฟั ง ก์ช ั่น การ
ใช้งานให้มคี วามหลากหลายมากขึ้น เชน่ ฟั งก์ชนั่ ระบบรับชาระเงิ น ที่ มีค วามปลอดภัย ฟั ง ก์ช ั่น การติ ดตาม
การจัดส่งสิ นค้า ฟั งก์ชนั่ เพิ่มความสามารถของแอพพลิ เ คชั่น ให้ รั น บนระบบปฏิ บัติก ารบน IOS, Windows
Phone และ Android
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยน เทคนิ คการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วม
สมัยและการนาภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนมาผสมผสานเทคนิ คทางเทคโนโลยี ที่ทัน สมัย ด้วยการออกแบบ
ภาพวาดดิจิตอล ซึ่งนอกจากจะสามารถต่อยอดภูมปิ ั ญญาท้องถิ่ น ให้ อ ยู บ่ นวิถี แ ห่ง การสร้ า งสรรค์ แ ละสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้ก บั สิ น ค้า ของคนในชุมชนได้แ ล้ว บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ย ัง ถื อ เป็ นสื่ อ โฆษณาประชาสั มพัน ธ์ ที่ช ว่ ย
ผลักดันให้เกิดการเรี ยนรู ้และดึงดูดผูค้ นจากทัว่ โลกให้เข้ามาสัมผัสกับสี สันทางวัฒ นธรรมและค้น พบรสชาติ
ทางสุ นทรี ยศาสตร์ ใหม ่ตลอดจนเป็ นการส่งเสริ มให้เกิดการอนุ รักษ์ ศิ ล ปะพื้ น บ้า นให้ แ ก ค่ นรุ ่น หลัง ได้รั บรู ้
และเข้าใจวิถีชีวติ ของชาวนาหู ้เสี้ ยนสื บไป
ผลการศึกษาพบว ่า พบว ่า ในปี 1988 กระทรวงวัฒนธรรมจีน ได้เสนอชื่ออาเภอหู ้ เ สี้ ยน เมือ งซี อ าน
มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ น “หมูบ้่ านภาพวาดชาวนาร่วมสมัย ” และในปี 2008 กระทรวง
วัฒนธรรมจีนได้เสนอชื่ออีกครั้งในฐานะ “หมูบ้่ านภาพวาดศิลปะพื้นบ้านชาวนาแห่ง ชนชาติ จีน ” ทาให้ ผู ้คน
ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เองเรี ยกอาเภอแห่งนี้ ว ่า “หมูบ้่ านภาพวาด” จากการสัมภาษณ์ ความคิ ดเห็ น ของผู ้เ ชี่ ย วชาญ
เกีย่ วกับบริ บทผลิตภัณฑ์ของฝากที่แสดงความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของอ าเภอหู ้ เ สี้ ยน พบวา่ มีผ ลิ ตภัณ ฑ์ 3 ชนิ ด
ได้แก ่เหล้าหลงวอ ไวน์ องุน่ และเส้นก๊วยเตีย๋ ว ซึ่งในผลิตภัณ ฑ์ ท้ ัง สามนี้ มีเ พี ย งเหล้า หลงวอที่ ย ัง คงมีบรรจุ
ภัณฑ์ลา้ สมัยและไม ่เหมาะสมกับบริ บทท้องถิ่น ดังนั้น ผู ้วิจัย จึ ง ได้เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ข้อ มูล ที่ โ รงงาน
เหล้าหลงวอและได้นาขั้นตอนการหมักเหล้าแบบโบราณซึ่งถือ เป็ นกรรมวิธี ก ารหมัก เหล้า ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์
ของเหล้าหลงวอมาใช้เป็ นแรงบันดาลใจในการวาดภาพชาวนาด้วยเทคนิ คภาพวาดดิ จิตอล โดยใช้รู ปแบบ
สี สันและสไตล์การวาดภาพมาจากความรู ้ ความเข้า ใจที่ ผู ้วิจัย มีตอ่ ภาพวาดชาวนาเป็ นหลัก แต่ย ัง คงรั ก ษา
มนต์เสน่ห์แบบชนบทด้วยการเสนอองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้อ งถิ่ น กับภาพวาดชาวนาบนบรรจุ ภ ัณ ฑ์
ของเหล้าหลงวอให้เด่นชัด ในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ครั้งนี้ ผู ้วิจัย ได้ห ลี ก เลี่ ย งการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่
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สิ้ นเปลืองและคานึ งถึงหลักการนามาใช้ซ้ าด้วย นอกจากนี้ ผู ้วิจัย ยัง ได้ดาเนิ น การส ารวจความคิ ดเห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและตลาดผูบ้ ริ โภคด้วยแบบสอบถามที่คลอบคลุมเพื่ อ ให้ ไ ด้บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ส อดคล้อ งกับความงาม
รสนิ ยมและตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้มากที่ สุ ด จากอ าเภอหู ้ เ สี้ ยนที่ ประชาชนทั่วไปไม ่
รู ้จกั แม้กระทัง่ คนในเมืองซีอานเองยังไม ่คุน้ เคยได้กลับมาคึกคักและสร้ า งความน่า สนใจให้ ก บั ผู ้บริ โ ภคได้
อีกครั้งเพราะผูบ้ ริ โภคจานวนมากได้รู้จกั ภาพวาดชาวนาและวัฒ นธรรมการผลิ ตเหล้า หมัก แบบโบราณมา
จากบรรจุภณั ฑ์เหล้าหลงวอคือ ผลตอบแทนและความสาเร็ จ ที่ยิ่งใหญ่ข องการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ในครั้งนี้
คาสาคัญ: ผสมผสาน, บรรจุภณั ฑ์รว่ มสมัย , ภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยน, 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 overpackaging 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
บทนา
ภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยนคือภาพวาดพื้นบ้านอย่างหนึ่ งของประเทศจีนที่ได้รับการสื บทอดมาจวบจน
ปั จจุบนั ภาพวาดชาวนาเกิดขึ้นจากการผสมผสานรู ปแบบการตัดกระดาษจี น และการเย็ บปั ก ถัก ร้ อ ยซึ่ ง ถื อ
เป็ นผลงานภาพวาดที่ได้รับการพัฒ นาและสร้ า งสรรค์ อ ย่า งต่อ เนื่ อ งจนกลายเป็ นภาพวาดที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ
ประเทศจีนด้านการตีแผ่จารี ต ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชี วิตคนนอกเมือ ง โดยจิ ตรกรผู ้รั ง สรรค์ ผ ลงานก็
คือเกษตรกร โครงสร้างภาพวาดในภาพรวมจะมีรู ปแบบที่ ดูผิ ดธรรมชาติ ประหลาดตาและบรรยายภาพ
เหตุการณ์เกินจริ ง เนื้ อหาภาพวาดสะท้อนให้เห็ นถึงความเชื่อและความเป็ น สิ ริ มงคล อาทิ เทพประจาประตู
เทวดา รั้วไม้ เตาผิ ง ที่ อ ยู อ่ าศัย และหลัง คาเก๋ ง จี น เป็ นต้น ปั จจุ บัน ภาพวาดชาวนาได้ก ลายเป็ นผลงาน
ภาพวาดบนกระดาษที่อุดมไปด้วยรสชาติ ข องท้อ งถิ่ น ที่ แ ข็ ง แกร่ง และเมื่อ ไมก่ ี่ปีมานี้ ภาพวาดชาวนายัง
ได้รับการสนับสนุ น จากหน่วยงานรั ฐ บาลและได้รั บ ยกย่อ งจากกระทรวงวัฒ นธรรมให้ เ ป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไม ่มีตวั ตนที่ไม ่เพียงแต่เป็ นภาพวาดแห่ง การถ่า ยทอดภู มิปัญ ญาที่ มีสี สั น สะดุ ดตา และมีความ
หลากหลาย ยังสามารถสะท้อนให้เห็ นแนวคิดและรู ปแบบการดารงชีพของคนชนบทได้ชดั เจน
ในกระแสสังคมปั จจุบนั แม้ว ่าภาครั ฐ จี น จะให้ ก ารสนั บสนุ น ด้า นการประชาสั มพัน ธ์ ภาพวาด
ชาวนาหู ้เสี้ ยนเพื่อส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น แต่กลับพบว ่าบุคคลากรในชุมชนยัง
ไม ่เล็งเห็ นโอกาสในการพัฒนาและสร้างรายได้ให้แก ่ครัวเรื อนมากไปกวา่ การทาอาชี พ เกษตรกรรม อัน จะ
เห็ นได้จากผลิตภัณฑ์ของฝากท้องถิ่น อาทิ เหล้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็ นต้น ยัง คงมีรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์
ที่ลา้ สมัยและไม ่เชื่อมโยงกับภาพวาดชาวนาที่ ถื อ เป็ นเอกลัก ษณ์ ส าคัญ ของอ าเภอหู ้ เ สี้ ยน ดัง นั้ น ผู ้วิจัย จึ ง
ต้องการการบอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวติ ชาวนาหู ้ เ สี้ ยนผ่า นการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วมสมัย ให้ ก บั ผลิ ตภัณ ฑ์
ของฝากสาคัญของพื้นที่แห่งนี้ ดว้ ยการนาภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยนมาผสมผสานเทคนิ คการออกแบบภาพวาด
ดิจิทลั ซึ่งไม ่เพียงแต่จะสามารถสร้างมูล ค่า เพิ่ มให้ ก บั สิ น ค้า ได้แ ล้ว ยัง เป็ นการประชาสั มพัน ธ์ ใ ห้ เ กิดการ
เรี ยนรู ้และดึงดูดผูค้ นจากทัว่ โลกให้เข้า มาสั มผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น า่ ค้นหาด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์และการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ รว่ มสมัยในประเทศจีน
2. ศึกษาประวัติความเป็ นมาของภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยน รวมถึ ง กระบวนการพัฒ นารู ปแบบ เทคนิ ค และ
ความหมายแฝงที่มีอยูใ่ นภาพวาด เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
3. ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอหู ้ เ สี้ ยนและดาเนิ น การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วมสมัย ให้ ก บั
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยการผสมผสานเอกลักษณ์ตามรู ปแบบ เทคนิ ค และโครงสร้ า งของภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนด้วย
เทคนิ คการวาดภาพดิจิทลั
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ร ่วมสมัยในประเทศจีน
1.2 ศึกษาค้น คว้า ข้อ มูล ความเป็ นมาของภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยน รวมถึ ง รู ปแบบ เทคนิ ค และ
ความหมายแฝงที่มอี ยูใ่ นภาพวาด ตลอดจนการศึกษาผลงานของจิตรกรที่ เ กี่ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ผลิตและพัฒนารู ปแบบบรรจุภ ัณฑ์
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ อาเภอหู ้เสี้ ยน เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน
3. ขอบเขตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ ขอ้ มูลภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยน ประกอบด้วยสี สั น โครงสร้ า ง
ภาพ เนื้ อหา การผสมผสานเอกลักษณ์พื้นบ้านและสไตล์การวาดภาพของผูว้ จิ ัย เพื่ อ ให้ ไ ด้มาซึ่ ง องค์ ปร ะกอบ
สาคัญในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภาพวาดดิจิทลั ที่มคี วามทัน สมัย และสะท้อ นให้ เ ห็ น เอกลัก ษณ์
พื้นบ้านเพื่อนาผลงานการออกแบบไปใช้บนบรรจุภณั ฑ์ได้อย่างเหมาะสม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เทคโนโลยี ก าร
บรรจุภณั ฑ์สมัยใหม ่การออกแบบบรรจุภณั ฑ์รว่ มสมัยในประเทศจี น ภาพวาดดิ จิทัล ตัวอย่า งการออกแบบ
บรรจุภณั ฑ์ดว้ ยภาพวาดดิ จิทัล ภาพวาดชาวนาและภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยนจากเอกสารวรรณกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้น ที่ ส ารวจข้อ มูล เกี่ย วกับ ภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนที่ อ าเภอหู ้ เ สี้ ยน เมือ งซี อ าน
มณฑลส่านซี ประเทศจีน
ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกีย่ วกับบริ บทผลิ ตภัณ ฑ์ ของฝากที่ แ สดงความ
เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอหู ้เสี้ ยนและบริ บทของภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยนเพื่อคาดการณ์ ความเป็ นไปได้ใ นการ
นาภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยนมาทาเป็ นบรรจุภณั ฑ์
ขั้นตอนที่ 4 การลงพื้นที่สารวจข้อมูล ผลิ ตภัณ ฑ์ ผลิ ตภัณ ฑ์ ของฝากที่ แ สดงความเป็ นเอกลัก ษณ์
ของอาเภอหู ้เสี้ ยนมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแบบร่างและจัดทาต้น แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ของฝากที่ แ สดงความ
เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอหู ้เสี้ ยนด้วยภาพวาดดิ จิทัล ชุด “การผสมผสานระหว า่ งการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์
ร่วมสมัยกับภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยน”
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ และประเมินความพึงพอใจต้นแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วมสมัย ที่ ทาเสร็ จเรี ย บร้ อ ย
โดยนักท่องเที่ยว เจ้าของธุ รกิจ และบุคคลทัว่ ไปด้วยแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่ า
1. การศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ตลอดจนการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วมสมัย ในประเทศจี น
พบว ่า การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ไม ่เพียงแต่ตอ้ งคานึ งถึงรู ปแบบการออกแบบที่ ส วยงามเท่า นั้ น ยัง จาเป็ นต้อ ง
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คานึ งถึงรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ วัสดุ การรับน้ าหนั ก และการใช้ประโยชน์ เ พื่ อ เป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ดว้ ย ทั้งนี้ การเลือกใช้สีสันเพื่อตกแต่งผิวภายนอกของบรรจุภณั ฑ์กถ็ ือเป็ นเรื่ อ งส าคัญ อี ก เรื่ อ ง
หนึ่ งที่สง่ อิทธิ พลต่อการสนองความรู ้สึกในการบริ โภคสิ นค้าและโน้มน้าวให้เกิดการซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นขั้น ต้น
ได้ ปั จจุบนั การออกแบบบรรจุภณั ฑ์รว่ มสมัยในประเทศจี น ยัง มีข้อ เสี ย อยู ม่ ากเกี่ ย วกับการใช้บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่
สิ้ นเปลืองเกินความจาเป็ น การลอกเลียนแบบรู ปแบบมาจากวัฒนธรรมต่า งประเทศและขาดเทคโนโลยี ก าร
ผลิตที่ทนั สมัย ซึ่งการออกแบบบรรจุภ ัณ ฑ์ ด้วยเทคนิ ค ดิ จิทัล ที่ ผ สมผสานกับความคิ ดสร้ า งสรรค์ ตามแบบ
วัฒนธรรมจีนจะสามารถชว่ ยแก้ไ ขปั ญหาด้านการออกแบบนี้ ได้
2. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติและความเป็ นมาของภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยน รวมถึ ง กระบวนการพัฒ นา
รู ปแบบ เทคนิ ค และความหมายแฝงที่มอี ยูใ่ นภาพวาดชาวนาหู ้เ สี้ ยนพบวา่ ภาพวาดชาวนามีรู ปแบบ สไตล์
และประเภทที่หลากหลาย สี สันที่ใช้สว่ นใหญ่แสดงออกถึงความมีชีวติ ชีวา สดใส มีรู ปแบบเกิน จริ ง และเพิ่ ม
จุดสนใจด้วยการแสดงทางอารมณ์ที่สะท้อนให้เห็ นวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชาวนา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
สมบูรณ์ สวยงาม เอกลักษณ์และอารมณ์ของยุคสมัยที่ ไ ด้ดูดซับมาจากศิ ล ปะพื้ น บ้า นประเภทอื่ น ๆ ไว้อ ย่า ง
ต่อเนื่ อง ได้แก ่การตัดการดาษจีน การทอผ้า การแกะสลัก และการเย็ บปั ก ถัก ร้ อ ย จากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาใน
อาเภอหู ้เสี้ ยน ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็ น หมายเลขโทรศัพท์ของจิตรกรภาพวาดชาวนา หู ้เสี้ ยนที่ ติดอยู ด่ ้า นนอกอาคาร
จัดแสดงนิ ทรรศการจึงได้โทรศัพท์ไ ปสอบถามพูดคุย และมีโ อกาสได้เ ข้า พบกับจิ ตรกรภาพวาดชาวนาหู ้
เสี้ ยน 2 ท่าน คือ Liu Fengtao หรื ออาจารย์หลิว และ Liu Dunning ซึ่ ง ทั้ง สองท่า นมีค วามสั มพัน ธ์ เ ป็ นพ อ่ ลู ก
กัน จากคาบอกเล่าของจิตรกรทั้งสองท่า นทาให้ ทราบวา่ ทุ ก ปี ประเทศจี น จะจัดกิจกรรมแข่ง ขัน ประกวด
ภาพวาดชาวนา ซึ่งบางครั้งก็มสี านักข่าวจากต่างประเทศมาทาข่าวด้วย นั่ น อาจหมายความวา่ คุณ ค่า ด้า นการ
สื บทอดและการสร้างชื่อเสี ยงของภาพวาดชาวนาในปั จจุบนั ยังคงมีอยูใ่ นระดับสู ง โดยอาจารย์ ห ลิ วได้เ ล่า ให้
ฟั งอย่างภาคภูมใิ จว ่า นับตั้งแต่ปี 2008 เป็ นต้น มา ภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนได้ล งแข่ง ขัน ประกวดภาพวาด
ชาวนาต้นฉบับจีนและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาทั้งสิ้ น 7 ปี ซ้อ นแล้ว นอกจากนี้ อาจารย์ ห ลิ วและลู ก
ชายยังได้รับคาแนะนา เคล็ดลับและสาระสาคัญของเนื้ อหาในการวาดภาพชาวนาจี น ด้วย อาจารย์ ห ลิ วกล่า ว
ว ่า “ภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยน คือการวาดภาพบรรยากาศหรื อทัศนี ยภาพตามแบบมุมมองที่ ไ มม่ ีสั ดส่วนและไม ่
มีปริ มาตรที่ชดั เจนลงบนกระดาษได้อย่างน่า ชื่ น ชม นี่ คื อ เอกลัก ษณ์ ข องภาพวาดชาวนาที่ จิตรกรทั่วไปไม ่
สามารถทาได้ เพราะจิตรกรส่วนใหญ่ชอบคานึ งถึงความเหมาะสมและ วาดภาพตามหลัก การที่ เ คยเรี ย นมา”
จากการสั มภาษณ์ จิตรกรทั้ง สองท่า น ทาให้ ผู ้ วิจัย สรุ ปได้ว า่ ภาพ วาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยน คื อ การบรรยาย
สภาพแวดล้อมและรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของชาวชนบทตามอุดมการณ์ แ ละประสบการณ์ ความส าเร็ จของ
จิตรกร จุดเด่นของภาพวาดคือเทคนิ คและรู ปแบบการวาดภาพที่ ห ลากหลายและไมต่ ายตัว ซึ่ ง จิ ตรกรคน
เดียวกันอาจมีสไตล์การวาดภาพที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ถือเป็ น การสร้ า งสรรค์ จากการแสวงหาองค์ ประกอบ
ทางศิลปะใหม ่ๆ ทั้งยังเป็ นภาพวาดที่ไม ่มีจุดด้อยให้กล่าวถึง
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางศิล ปะของภาพ “วันดีๆ” (Liu Yan, 2015)
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ภาพที่ 2 การแนะนาภาพวาดโดยอาจารย์หลิว

ภาพที่ 3 การบันทึกภาพหลังจบการสั มภาษณ์

3. การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอหู ้ เสี้ ยน จากการสั มภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ นเจ้า ของธุ ร กิจ
ขายของฝากในอาเภอหู ้เสี้ ยน 3 ท่าน ได้แ ก ่ Mr. Yang, Miss. Li และ Miss. Wang พบวา่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ของฝากที่
เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอหู ้เสี้ ยนที่จาหน่ายในร้านขายของฝากหรื อ ของที่ ร ะลึ ก ที่ ส ่วนใหญ่จะเป็ นของฝาก
ที่มาจากอาเภอและเขตเมืองอื่นๆ ที่อยูใ่ นมณฑลส่านซี ซึ่ ง สามารถหาซื้ อ ได้ตามร้ า นขายของฝากทัว่ ไปใน
อาเภอหู ้เสี้ ยนมี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ เส้นก๊วยเตีย๋ ว ไวน์ องุน่ จากไร่ Hutai 8 Hao และเหล้า หลงวอ โดยเหล้า
หลงวอเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากเจ้าของธุ รกิจทัง้ 3 ท่า นเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์
เก ่าแก ่ของชุมชนหลงวอในอาเภอหู ้เสี้ ยนที่มปี ระวัติศาสตร์ วฒั นธรรมที่นา่ สนใจและยัง คงกรรมวิธี ก ารผลิ ต
แบบโบราณอยูใ่ นปั จจุบนั การออกแบบลักษณะขวดและกล่องบรรจุภณั ฑ์ของเหล้า หลงวอจะเห็ น ได้ช ัดวา่ มี
ความโบราณและล้าสมัย อาจจะสื บเนื่ องมาจากการยังไม ่ได้รับการสนั บสนุ น ทั้ง จากรั ฐ บาลและการเล็ ง เห็ น
ความสาคัญเท่าที่ควรของคนในพื้นที่ ดังนั้นเจ้าของธุ รกิจทั้ง 3 ท่า นคิ ดวา่ ในฐานะที่ เ หล้า หลงวอก็ถื อ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิน่ ที่หาซื้อจากพื้นที่อื่นในประเทศจี น ไมไ่ ด้ก ็ค วรสนั บสนุ น ให้ มีภ าพลัก ษณ์ ที่ดีแ ละ
สวยงามตามบริ บทของพื้นถิ่นด้วยการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ใหม ่
3.1 การลงพื้นที่ศึกษาที่โรงงานผลิตเหล้าหลงวอพบวา่ โรงงานตั้ง อยู ท่ ี่ ห มูบ่ ้า นหลงวอ เขตเหล่า
เตี้ยน อาเภอหู ้เสี้ ยน บริ เวณทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลส่านซี โรงงานผลิตเหล้าหลงวอแห่ง นี้ ก อ่ สร้ า ง
ขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ ยาวนานต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั กว ่า 100 ปี และโรงงานยัง คงเก็บ
รักษาเครื่ องมือในการผลิตเหล้าตัง้ แต่สมัยอดีตไว้เป็ นอย่างดี ในสมัยสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โรงผลิ ตเหล้า
หลงวอมีชื่อเสี ยงมากและได้รับการกล่า วขานจากประชาชนวา่ เป็ น “มัง กรแห่ง ตะวัน ออกและหงส์ แ ห่ง
ตะวันตก” เทคนิ คการผลิตเหล้าหลงวอเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก ่าแก แ่ ละมีสู ตรการผลิ ตตามแบบโบราณ
คือ “คนต้องซื่อสัตย์ น้ าต้องบริ สุทธิ์ อุณหภูมติ อ้ งได้ วัตถุดิบต้อ งดี อุ ปกรณ์ ต้อ งสะอาด ทางานต้อ งละเอี ย ด
ส่วนผสมต้องถูกต้อง ไฟต้องเบา และหัวเหล้า ต้อ งแท้ ” ซึ่ ง สู ตรนี้ เป็ นการรวมความรู ้ มาจากประสบการณ์
ทัง้ สิ้ น วัตถุดิบในการผลิตมาจากธัญพืชในพื้นที่ 3 อย่าง คือ ข้า วสาลี ข้า วบาร์ เ ลย์ และเมล็ ดถัว่ ขั้น ตอนการ
ผลิตเหล้าหลงวอ แต่ละขั้นตอนการทามีความยุง่ ยากมากเนื่ อ งจากต้อ งใช้มือ และเท้า ทาด้วยความเชี่ ย วชาญ
และวิธีการที่ถูกต้องจากการพึ่งพาความรู ้สึกและประสบการณ์ ก ารทางานที่ ผ า่ นมา นอกจากนี้ ขั้น ตอนการ
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ผลิตเหล้าที่สาคัญและขาดไม ่ได้อีกอย่างหนึ่ งคือ ประเพณีการบูช าราชามัง กรและเทพเจ้า แห่ง เหล้า ซึ่ ง การ
ปฏิ บัติ น้ ี คื อ เ ทคนิ ค และโครงสร้ า ง ทางการผลิ ตเ หล้ า ห ลง วอที่ ครบถ้ วน สมบู ร ณ์ แ ละ มีคุ ณ ค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็ นอย่างสู ง

ภาพที่ 4 กระบวนการทัว่ ไปในการทาเหล้าหลงวอ

ภาพที่ 5 บ่อน้ าโบราณหลงวอ

ภาพที่ 7 ราชามังกรและเทพเจ้าแห่งเหล้า

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการผสมวัตถุ ดิบด้วยการย่าเท้า

ภาพที่ 8 รู ปแบบขวดเหล้าต่างๆ ในโรงงาน
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3.2 จากข้อมูลการศึกษาที่คน้ พบทั้งหมด ผูว้ จิ ยั จึงได้น าองค์ ประกอบที่ ค้น พบที่ โ รงงานเหล้า หลง
วอ ไม ่ว ่าจะเป็ นวิถีการทางานของคนงาน บรรยากาศการทางาน และสภาพแวดล้อ มโดยรวมมาใช้ ใ นการ
ออกแบบเป็ นภาพวาดชาวนาที่มสี ไตล์ตามลักษณะของละครเงาและความคิดสร้างสรรค์ ของตนเองเพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศให้เป็ นธรรมชาติและรู ้สึกสบายๆ ตามเอกลัก ษณ์ ของภาพวาดชาวน าและผสมผสานกับเทคนิ ค
การวาดภาพดิจิทลั กับการออกแบบบรรจุภณั ฑ์รว่ มสมัย จนได้เป็ นต้นแบบบรรจุภณั ฑ์ดงั นี้
3.2.1 การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และผลิตภัณฑ์สง่ เสริ มการขายเพื่ อ จัดพิ มพ์ ล งบนกระดาษการ์ ด
เอกสารอธิ บายข้อมูลผลิตภัณฑ์และผ้าพันคอ ผูว้ จิ ยั ได้นากรรมวิธี การหมัก เหล้า หลงวอมาวาดเป็ นภาพวาด
ชาวนาจานวน 6 ภาพ คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การเก็บเกีย่ วและโม ่แป้ ง เป็ นภาพที่ มีโ ครงสร้ า งความคิ ดมาจากฉากบรรยากาศ
ในชว่ งตอนเย็นขณะที่พระอาทิตย์กาลังลับขอบฟ้ า คนงานกาลังเกีย่ วข้าวและโม ่ข้า วด้วยเครื่ องโม ่หิ น
ขั้นตอนที่ 2 การกวนและนึ่ งส่วนผสม เป็ นภาพที่แสดงบรรยากาศความสดใสในยามกลางวัน
ภายใต้ทอ้ งฟ้ าสี ครามและก้อนเมฆสี ขาว คนงานกาลังกวนส่วนผสมด้วยน้ า จากบ่อน้ า โบราณในหู ้เสี้ ยน
ขั้นตอนที่ 3 การตากส่วนผสม เป็ นภาพฉากในอี ก มุมหนึ่ งบริ เ วณข้า งบ่อ น้ าโบราณ ณ เวลานี้
ท้องฟ้ าสว ่างไสวมากขึ้นได้แสดงให้เห็ นถึงบรรยากาศการเปลี่ ย นแปลงของช ว่ งเวลา คนงานน าวัตถุ ดิบมา
ตากให้แห้งเพื่อรอการหมักหัวเชื้อเหล้าต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การผสมวัตถุดิบด้วยการย่าเท้าและการหมักเหล้า คนงานก าลัง ย่ า เท้า ลงบนวัตถุ ดิบ
เพื่อผสมวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน ด้วยจังหวะเดีย วกัน
ขั้นตอนที่ 5 การกลัน่ เหล้า แสดงให้เห็ นภาพพื้นผิวที่มที ้งั บนพื้นดินและใต้พื้นดิน ซึ่ ง ยิ่ ง ทาให้ ผู ้
ที่ได้เห็ นเข้าใจหลักการในการกลัน่ เหล้าที่ถูก ต้องอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 6 การบรรจุขวดและเตรี ยมจาหน่าย บริ เวณบนเคาน์ เตอร์ จาหน่า ยประดับประดาด้วย
ขวดเหล้าที่มรี ู ปแบบหลากหลาย ทั้งยังมีภาพราชามัง กรที่ ค นในโรงงานหลงวอสั ก การบู ช าประดับอยู ด่ ้วย
บริ เวณหน้าเคาน์ เตอร์ ตกแต่งด้วยภาพวาดชาวนาแสดงขั้น ตอนการหมัก เหล้า ซึ่ ง ไมเ่ พี ย งสามารถบอกเล่า
ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตเหล้า ให้ แ ก ผ่ ู ้บริ โ ภคได้แ ล้ว ยัง สามารถเป็ นสื่ อ ประชาสั มพัน ธ์ ภ าพบรรจุ ภ ัณ ฑ์
ทั้งหมดของเหล้าหลงวอด้วย
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2

ขัน้ ตอนที่ 5
ภาพที่ 9 การออกแบบภาพวาดชาวนา

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 6

ภาพที่ 10 ภาพวาดชาวนาหู ้เสี้ ยนที่พิมพ์ลงบนกระดาษการ์ ดและผ้าพันคอ

ภาพที่ 11 ภาพอธิ บายข้อมูลผลิตภัณฑ์
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3.2.2 การออกแบบขวดเหล้า ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาเลือกใช้ส ไตล์ ก ารออกแบบที่ ไ มก่ าหนดรู ปแบบ
ตายตัวเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กบั ขวดเหล้าและสามารถเข้ากับสไตล์ ที่อิ ส ระของภาพวาดชาวนาได้
อย่างลงตัว ผูว้ จิ ยั เริ่ มต้นการออกแบบขวดเหล้า มาจากรู ปทรงตามเดิ มของขวดเหล้า แล้วค่อ ยๆ ดาเนิ นการ
ปรับเปลี่ยนรู ปทรงของขวดเหล้า ด้วยการดึ ง ตัด ย่อ หรื อ ยื ดไปอย่า งอิ ส ระเพื่ อ ให้ ขวดที่ ไ ด้มีรู ปแบบที่ ไ ม ่
สมมาตร แต่ยงั คงลักษณะของก้นขวดที่แบนไว้เพื่อให้งา่ ยต่อการวางตั้ง แต่จะปรั บแต่ง บริ เ วณตัวขวดให้ บีบ
เข้าหากันจนมีลกั ษณะนู น ยุบ หรื อแบนเพื่อให้สะดวกในการหยิ บจั บ เมื่อ น ารู ปแบบในอดี ตมาผสมผสาน
กับจุดเด่นของวัสดุในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์รว่ มสมัย ผู ้วิจัย จึ ง ได้เ ลื อ กใช้ขวดเหล้า ที่ เ ป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ เ ซรา
มิกมาใช้การออกแบบและใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ มาพัฒ นาการออกแบบรู ปทรงขวด
บรรจุภณั ฑ์และการเคลือบเงาตัวขวดเหล้าด้วยสี เ หลื อ ง เพราะวา่ มีห ลัก การการตี ความแบบง่า ยๆ คื อ เหล้า
หลงวอเป็ นเหล้าเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็ นชว่ งที่ฮอ่ งเต้มบี ทบาทมากในประเทศจี น ในสมัย นั้ น มัก จะ
เรี ยกฮอ่ งเต้ว ่า “มังกร” สี ที่ถือเป็ นตัวแทนของฮอ่ งเต้ก ็คือสี เหลื องและเป็ นสี ที่ใช้สาหรับฮ อ่ งเต้เท่านั้น

แบบที่ 1

แบบที่ 4

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 5
แบบที่ 6
ภาพที่ 12 รู ปแบบขวดเหล้าที่ออกแบบโดยผู ้วจิ ยั

จากการสารวจด้วยแบบสอบถามพบว ่า ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่ชื่นชอบรู ปทรงขวดเหล้า ตามแบบ
ที่ 4 เพราะมีล ัก ษณะคล้า ยกับไหเหล้า ในสมัย โบราณและยัง พบเห็ น ได้บอ่ ย อี ก ทั้ง ยัง ดู มีสั มผัส ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ แต่หลังจากนาแบบขวดเหล้า ไปสั่ ง ทาที่ โ รงงาน Jingdezhen City Taoci Gongfang ก็พ บอุ ปสรรค
ว ่าไม ่สามารถผลิตในจานวนน้อยได้เ พราะต้อ งขึ้ น แบบใหมท่ ้ ัง หมด ผู ้วิจัย จึ ง ได้ปรั บเปลี่ ย นแบบรู ปแบบ
ขวดเหล้าหลงวอใหม ่ให้เป็ นตามแบบมาตรฐานแต่ยงั คงลักษณะรู ปทรงที่ คล้า ยเดิ มและมีสี ตามเดิ มไว้ ขนาด
บรรจุของขวดเหล้าคือ 500 มิลลิลิตร ฝาขวดเหล้า ออกแบบเป็ นฝาจุ ก ไม้ก ๊อ กปิ ดด้วยฟิ ล์ มพลาสติ ก ปิ ดผนึ ก
ด้วยผ้าสี น้ าเงิ นเข้มและมัดด้วยเชือกป่ านให้แน่น ด้านหน้าของขวดแปะอักษรโลโก้สีแดง

469

ภาพที่ 13 ผลงานสาเร็ จของขวดเหล้าหลงวอ
3.2.3 การออกแบบอักษรโลโก้ ผูว้ จิ ยั ออกแบบโดยการน าตัวอัก ษร “หลง” ( 龍) มาวาดต่อ กัน
จนมีรูปลักษณ์คล้ายขวดเหล้าซึ่งทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้และจินตนาการได้ช ัดเจนถึ ง ประเภทผลิ ตภัณ ฑ์
ด้านในขวดเหล้าเป็ นอักษรคาว ่า “วอ” (窝) มีความหมายวา่ หมูบ่ ้า นที่ ไ ด้รั บการคุ้มครองจากมัง กร จากการ
รวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนาให้ตดั คาว ่า “เหล้าหมัก” (原浆) ออกเพราะวา่ เหล้า มีห ลาย
ประเภทและแนะนาให้ปรับขนาดอักษรให้มอี ตั ราส่วนที่เหมาะสมกับขวดเหล้า

ภาพที่ 14 ภาพอักษรโลโก้
3.2.4 การออกแบบกล่อ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ด้า นหน้ า ของกล่อ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ผู ้วิจัย จะตกแต่ง ด้วย
ภาพวาดชาวนารู ปราชามังกรเป็ นภาพหลัก โดยออกแบบลัก ษณะของราชามัง กรที่ ไ ด้แ รงบัน ดาลใจมาจาก
ราชามังกรที่คนในโรงงานหลงวอให้การสักการะผสมผสานกับสั ญ ลัก ษณ์ ข องน้ าและวัด เพราะตามความ
เชื่อและเรื่ องเล่าในประเทศจีน ราชามังกรจะเป็ นผูป้ กปั กรักษาดู แ ลน้ าและเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องน้ า ส่วนเทพ
เจ้าก็มกั จะถูกตั้งอยูบ่ นแท่น บูชาในวัด และนาไปผสมผสานกับอักษรโลโก้ของผลิ ตภัณฑ์
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ภาพที่ 15 ภาพวาดชาวนารู ปราชามังกร
การออกแบบกล่องบรรจุภณั ฑ์ภายนอก ผู ้วิจัย ได้เ ลื อ กใช้ก ระดาษแข็ ง เป็ นกล่อ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์
ภายนอก แม้ว ่าจะผลิตกล่องบรรจุภณั ฑ์ตามลัก ษณะของขวดที่ ก าหนดแต่ก ็ต้อ งคานึ ง ความสะดวกในการ
พกพา ความคงทนแข็งแรงและสวยงามเป็ นหลัก ด้วย ดัง นั้ น ผู ้วิจัย จึ ง ไมเ่ ลื อ กใช้รู ปแบบการพิ มพ์ ล ายที่ ดู
ซับซ้อนเกินไป แต่เลือกใช้กล่องบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นกระดาษสี พื้นมาห่อด้วยมือ เช น่ กระดาษหนั ง วัว กระดาษ
การ์ ดสี ขาว-ดา เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสี ที่แสดงให้เห็ นถึงความแข็งแรงและเป็ นสี ที่ได้รั บการยอมรั บได้ง ่า ย โดยภาพ
ราชามังกรจะถูกแปะติดอยูท่ ี่บริ เวณด้านหลังกล่อง เพราะด้านหน้าจะออกแบบเป็ นช อ่ งส าหรั บใส่พ ลาสติ ก
ใสครึ่ งกล่องเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มองเห็ นขวดเหล้าส่วนหนึ่ ง จากนั้ น ใช้ผ ้า ปิ ดด้า นบนกล่อ งและประทับตรา
ยางครั่งบนผ้าปิ ดกล่องเพื่อปิ ดผนึ ก

ภาพที่ 16 กล่องบรรจุภณั ฑ์ภายนอก
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กล่องหิ้ วแบบเรี ยบง่ายคือกล่องบรรจุภณั ฑ์ ภ ายนอกที่ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเห็ น วา่ เหมาะสมกับผลิ ตภัณ ฑ์
เหล้าหลงวอมากที่สุด ภายในกล่องใช้ใบแห้งของปาล์มราฟเฟี ยร์ (raffia) ปู ร องที่ พื้ น กล่อ งเพื่ อ กัน กระแทก
สะท้อนให้เห็ นมนต์เสน่ห์ของเทคนิ คการกันกระแทกแบบโบราณ ฝากล่อ งคาดด้วยริ บบิ้ น และปิ ดผนึ ก ด้วย
ตราประทับครั่งด้านข้างโดยใช้การประทับตราค าวา่ “หลงวอ” ด้วยตราประทับครั่ ง (การประทับตราด้วย
ขี้ผ้ ึง) ในการปิ ดผนึ กบรรจุภณั ฑ์ อันจะทาให้ผซู ้ ื้อรู ้สึกถึงบรรยากาศที่ ย ้อ นยุ ค ในการปิ ดผนิ ดสิ น ค้า ตามแบบ
อดีตและร้อยหู เชือกไว้สาหรับหิ้ ว ด้านบนฝากล่องแปะด้วยภาพราชามัง กรซึ่ ง เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเหล้า หลง
วอ และด้านหน้าเป็ นภาพวาดแสดงประวัติและกรรมวิธี ก ารผลิ ตเหล้า หลงวอ กล่อ งมีขนาดตามขนาดของ
ขวดเหล้า

ภาพที่ 17 ตราประทับครั่ง
สรุปผลและการอภิปรายผล
การสร้างสรรค์ผลงานจากการผสมผสานระหวา่ งการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วมสมัย กับภาพวาด
ชาวนาหู ้เสี้ ยนในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เทคนิ คต่างๆ ในการสร้ า งสรรค์ ประกอบเข้า ด้วยกัน หลายเทคนิ ค
โดยเริ่ มจากการการออกแบบภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนที่ มีส ไตล์ ก ารวาดภาพตามเอกลัก ษณ์ ข องตนเองด้วย
เทคนิ คการวาดภาพดิจิทลั ซึ่งเป็ นเทคนิ คการสร้างสรรค์ ที่ผู ้วิจัย ถนั ด ผลงานการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เ หล้า
หลงวอในครั้งนี้ ได้สร้างสุ นทรี ยศาสตร์ ให้แก ่ผูบ้ ริ โภคได้อย่างมาก โดยเนื้ อหาของภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนได้
สร้างอรรถรสที่นา่ สนใจให้กบั ผลิตภัณ ฑ์ เ หล้า หลงวอและสี สั น ที่ ส ดใสของภาพวาดชาวนาได้มีบทบาท
สาคัญในการดึงดูดสายตาของผูบ้ ริ โภค แม้ว ่าในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์เหล้าหลงวอในครั้ ง นี้ จะประสบกับ
ปั ญหาด้านการจัดทาขวดเหล้า แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถปรับปรุ ง รู ปแบบให้ ส อดคล้อ งกับความเป็ นจริ ง
ได้มากที่สุดจนท้ายที่สุ ดก็สามารถสาเร็ จออกมาเป็ นผลงานการออกแบบบรรจุภ ัณฑ์เหล้าหลงวอที่ ส มบู รณ์
จากผลสารวจความพึงพอใจในตลาดผูบ้ ริ โ ภคพบวา่ นั ก ท่อ งเที่ ย ว บุ ค คลทั่วไปในอ าเภอหู ้ เ สี้ ยน
และเจ้าของธุ รกิจมีความพึงพอใจที่สง่ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากที่ สุ ดมีคา่ เฉลี่ ย (x̄) อยู ่
ที่ 4.90 โดยกลุ ม่ ตัวอย่า งทั้ง 50 คน มีค วามคิ ดเห็ น ตรงกัน ร้ อ ยละ 100 มีคา่ เฉลี่ ย (x̄) อยู ท่ ี่ 5.00 วา่ การ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์น้ ี มคี วามเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์เฉพาะของภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยน นอกจากนี้ ผู ้บริ โ ภค
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ส่วนใหญ่ยงั เห็ นว ่าการออกแบบมีรูปแบบโดดเด่น สวยงามและน่า สนใจเหมาะส าหรั บเป็ นของฝาก ของที่
ระลึกและของสะสมด้วยโดยมีคา่ เฉลี่ย (x̄) อยูท่ ี่ 4.86 ทั้งนี้ ในภาพรวมด้า นอื่ น ๆ ได้แ ก ่ การออกแบบสามารถ
ใช้สัญลักษณ์ ห รื อ รู ปภาพเพื่ อ สื่ อ ความหมายที่ ส อดคล้อ งกับผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ด้ดี การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ ี
สามารถเป็ นสื่ อ ประชาสั มพัน ธ์ ที่ส ่ง เสริ มให้ เ กิดการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะพื้ น บ้า น การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ ี
สามารถส่งเสริ มให้ เ กิดอาชี พ และเป็ นการสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก ค่ นในท้อ งถิ่ น การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ ี
สามารถสร้างยอดขายให้ กบั ผลิ ตภัณ ฑ์ ของฝากที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ของชุมชน การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ ี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของฝากอื่น ๆ ได้ และความเหมาะสมและความทนทานของวัส ดุ ที่
เลือกใช้กย็ งั ได้รับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดเชน่ กัน โดยมีคา่ เฉลี่ย (x̄) อยู ท่ ี่ 4.80-4.72 ตามล าดับ จะ
เห็ นได้ว ่าค่าเฉลี่ยต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในทุกๆ ด้านล้วนอยู ใ่ นระดับมากที่ สุ ด ซึ่ ง สามารถอนุ มาน
ได้ว ่า การออกแบบเหล้าหลงวอในครั้งนี้ ประสบความสาเร็ จตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์เหล้าหลงวอด้วยผสมสานระหวา่ งการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร ่วมสมัย กับ
ภาพวาดชาวนาหู ้ เ สี้ ยนไมเ่ พี ย งแต่ส ามารถเพิ่ มมูล ค่า ใ ห้ ก บั ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ท่า นั้ น แต่ย ัง เป็ น รู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ วฒั นธรรมที่มปี ระสิ ทธิ ภาพด้วย จากอาเภอหู ้เสี้ ยนที่ประชาชนทัว่ ไปไมร่ ู ้ จัก แม้ก ระทั่ง คนใน
เมืองซีอานเองยังไม ่คุน้ เคยได้กลับมาคึกคักและสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โ ภคได้อี ก ครั้ ง เพราะผู ้บริ โ ภค
ได้รู้จกั ภาพวาดชาวนาและวัฒนธรรมการผลิตเหล้าหมักแบบโบราณมาจากบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เ หล้า หลงวอ สิ่ ง นี้ คื อ
ผลตอบแทนและความสาเร็ จ ที่ย่งิ ใหญ่ของการออกแบบในครั้งนี้

ภาพที่ 18 ผลงานการออกแบบที่เสร็ จสมบูรณ์
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บทคัดย่ อ : งานวิจยั นี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ แ ละออกแบบการแต่ง หน้ า ตามหลัก โหงวเฮ้ง
โดยมีแนวคิดจากอัญ มณี 12 ราศี เพื่ อ ส่ง เสริ มภาพลัก ษณ์ ที่ดีใ ห้ ก บั ผู ้ห ญิ ง ยุ คปั จจุ บัน เนื่ อ งจาก
ปั จจุบนั นี้ ผหู ้ ญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคม จาเป็ นต้อ งพัฒ นาตนเองหรื อ แก้ไ ขจุ ดบกพร่อ ง ความ
งามจึงเป็ นสื่ งที่จะชว่ ยเปิ ดโอกาสที่ ดีจากผู ้ที่พ บเจอ การแต่ง หน้ า จึ ง เป็ นทางเลื อ กที่ ผู ้ห ญิ ง นิ ย ม
นามาใช้มากยิ่งขึ้น การแต่งหน้าไม ่ว ่าจะเพิ่มความสวยงาม ยัง ปกปิ ดอ าพรางสิ่ ง ที่ ไ มอ่ ยากเปิ ดเผย
สร้างบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ การยอมรับในสังคมคนรอบข้าง
ตามหลักความเชื่อโบราณนั้น การมีโหงวเฮ้งดีจะมีความเป็ นสิ ริ มงคลต่อ ชี วิต ชื่ อ เสี ย ง การ
ประสบโชคลาภและความสาเร็ จ ดังนั้นศาสตร์ ของโหงวเฮ้งจึงมีอิทธิ พลในด้า นของภาพลัก ษณ์ แ ละ
ความงาม และอิทธิ พลทางโหราศาสตร์ ราศีเกิดกับอัญมณีมงคล ที่จะช ว่ ยส่ง เสริ มสิ ริ มงคลควบคูก่ นั
กับโหงวเฮ้ง
ผลการศึกษาพบว ่า การสร้างความกลมกลื น ระหวา่ งความงามและความเป็ นสิ ริ มงคลไว้
ด้วยกัน โดยการน าหลัก ของโหงวเฮ้ง และอัญ มณี 12 ราศี ที่ ส ามารถส่ง เสริ มภาพลัก ษณ์ ใ ห้ ก บั
อาสาสมัคร โดยทั้งนี้ ยงั คงความชอบส่วนบุคคล โดยให้อาสาสมัครได้เลือกแนวทางในการแต่ง หน้ า
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ได้เอง โดยผูว้ จิ ยั ยังคงยึดหลักของ โหงวเฮ้งและอัญ มณี 12 ราศี มาใช้ใ นการออกแบบ ซึ่ ง ผลงาน
การออกแบบนี้ สามารถนามาปฎิ บตั ิหรื อประยุก ต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน หรื อตามวาระโอกาสต่างๆได้
คาสาคัญ : โหงวเฮ้ง, ภาพลักษณ์, อัญมณี 12 ราศี, การแต่งหน้า
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

476

ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในสังคมปั จจุบนั มนุ ษย์เริ่ มมีบทบาททางสังคมมากขึ้ น มนุ ษ ย์ จึง ตกอยู ใ่ นสภาวะที่ ต้อ งชิ ง
ไหวชิงพริ บ แข่งขันต่อสู ้ ถ้าเรารู ้จกั จุดอ่อนของคูต่ อ่ สู ้ หรื อ แก้จุดอ่อ นของตัวเอง ไมว่ า่ จะเป็ นการ
ประกอบอาชีพใดก็ตาม ต้องเผชิญสถานการณ์ดงั กล่าว มนุ ษย์หัน มาเปิ ดโอกาสด้วยการดู แ ลตนเอง
เพื่อบุคลิกภาพที่ดี ความงามเปรี ยบเสมือนประตูดา่ นแรก “ความงามเป็ นวาสนา” ที่ จะช ว่ ยเปิ ดทาง
เปิ ดโอกาสที่ดีจากผู ้ที่พบเจอ นอกจากนั้นความงามยังเสริ มความมัน่ ใจให้กบั ผูห้ ญิง
“การสร้างและการรักษาความสวยของ “ผู ้ห ญิ ง ” ไมไ่ ด้มีมิติเ พี ย งแค่ก ารถู ก ครอบง าจาก
สังคมชายเป็ นใหญ่ (Patriarchy) เท่านั้น แต่การที่ผหู ้ ญิงมีความสวยยัง เป็ นการตอบสนองต่อ ความ
พึงพอใจที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ว ่าจะแสดงความเป็ นตัวตนอย่า งไรในสั ง คม การรั ก ษาความ
สวยภาพพจน์ ของมนุ ษย์ในสังคมสมัยใหม ่ยังเป็ นการบ่งบอกถึงอัตลัก ษณ์ ของคนๆ นั้น อีกด้วย”
อุน่ ใจ เจียมบูรณะกุล (2549)
สิ่ งหนึ่ งที่สามารถสร้า งความมัน่ ใจให้ ก บั ผู ้ห ญิ ง ยุ ค ปั จจุ บัน ก็คื อ “การแต่ง หน้ า ” ซึ่ ง การ
แต่งหน้าเป็ นส่วนหนึ่ งในการเพิ่มความมัน่ ใจ จนทาให้ เ ครื่ อ งส าอางกลายเป็ นปั จจัย เสริ มในชี วิต
ของผูห้ ญิงก็ว ่าได้ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่จะต้อ งทาไมว่ า่ จะเป็ นในวัย ทางานหรื อ วัย รุ ่น จะแต่ง หน้ า ใน
ชีวติ ประจาวัน การแต่งหน้าไม ่ว ่าจะเพิ่มความสวยงาม ยังปกปิ ดอ าพรางสิ่ ง ที่ ไ มอ่ ยากเปิ ดเผย สร้ า ง
บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ การยอมรั บในสั ง คมคนรอบข้า ง เห็ น ได้วา่ ความงามจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ
สาหรับผูห้ ญิง นอกจากการแต่งหน้าแล้วการศัล ยกรรมก็เป็ น ที่แพร่ห ลายอย่างมาก
น.พ.นพรัตน์ รัตนวราห แพทย์ ศ ัล ยกรรมตกแต่ง ชื่ อ ดัง ได้น าศาสตร์ ของโหงวเฮ้ง หรื อ
หลักนร-ลักษณ์ศาสตร์ มาใช้ในการทาศัลยกรรมให้กบั คนไข้ โหงวเฮ้ง คื อ การดู ล ัก ษณะของมนุ ษ ย์
โดยดูจากลักษณะบนใบหน้า บนเรื อนร่าง รวมไปถึงอากัปกิริยา ตามหลัก ความเชื่ อ โบราณนั้ น การ
มีโหงวเฮ้งดีจะมีความเป็ นสิ ริมงคลต่อชีวิต ชื่ อ เสี ย ง การประสบโชคลาภและความส าเร็ จ ดัง นั้ น
ศาสตร์ ของโหงวเฮ้งจึงมีอิทธิ พลในด้านของความงามเป็ นพิเศษ
ปั จจุบนั อัญมณีทางโหราศาสตร์ จึงมีอิทธิ พลด้านความสวยงาม ระหวา่ งความเชื่ อ กับเหตุ ผ ล
นับตั้งแต่โบราณนามาใช้ประโยชน์ ดา้ นความสวยงามเป็ น ส่วนใหญ่ และยังใช้เป็ นเครื่ องราง
ของขลัง จนได้รับความเป็ นนิ ยมอย่างไม ่เสื่ อมคลาย บ่งบอกถึ ง ตัวตนและเจ้า ของที่ มีเ สน่ห์ ล ัก ษณะ
เฉพาะตัว ต่างสี ตา่ งชนิ ดต่างคุณสมบัติประจา 12 ราศี
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทางานวิจยั ชิ้นนี้ ข้ ึน เพื่อหาแนวทางวิธี ก ารแต่ง หน้ า ตามหลัก โหงวเฮ้ง ภายใต้
แนวความคิดอัญมณีประจา 12 ราศี แสดงลัก ษณะที่ โ ดดเด่น ออกมา สร้ า งความกลมกลื น ระหวา่ ง
ความงามและความเป็ นสิ ริมงคลไว้ดว้ ยกัน เพื่อเสริ มความงามความมัน่ ใจและบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดีใ ห้ ก บั
ผูห้ ญิงยุคปั จจุบนั
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับศิล ปะการแต่งหน้าตามหลักโหงวเฮ้ง และอัญมณีประจา 12 ราศี
2. เพื่อวิเคราะห์ โหงวเฮ้งบนใบหน้า เพื่อให้เป็ นแนวทางการออกแบบปรั บตามหลัก โหงว
เฮ้งและอัญมณีประจา 12 ราศี
3. เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ ผ ลงานการแต่ง หน้ า ตามหลัก โหงวเฮ้ง และอัญ มณี
ประจา 12 ราศี
การวิจยั ครั้ง ผูว้ จิ ยั มุงศึ
่ กษาโหงวเฮ้งเฉพาะเพศหญิง ในชว่ งอายุ 20 - 40 ปี

ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้ อหา
ด้านผลงาน
ด้านความคิด

สื บค้นข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับหลักโหงวเฮ้ง และหลักการแต่งหน้า
แสดงการแต่งหน้าที่สอดคล้องกับหลักโหงวเฮ้ง
นาหลักการแต่งหน้าเสริ มดวงจากอัญ มณี มงคลประจา 12 ราศี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจและส่งเสริ มบุคลิ กภาพให้กบั ผูห้ ญิงยุค สมัยใหม ่
2. ได้แนวทางในการแต่งหน้าที่สอดคล้องกับหลักโหงวเฮ้ง และอัญ มณี ประจา 12 ราศี ที่
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
นิยามศัพท์
โหงวเฮ้ ง (Physiognomy) หรื ออาจเรี ยกว ่า “นรลัก ษณ์ ศ าสตร์ ” คื อ ศาสตร์ ของการทานาย
ลักษณะของบุคคล ดูนิสัยใจคอ ความสามารถ บุญวาสนา มีความเชื่ อ วา่ การมีโ หงวเฮ้ง ดี จะส่ง ผลดี
ต่อชีวติ เชน่ เดียวกัน
ภาพลั ก ษณ์ (Image) คื อ ลัก ษณะทางกายภาพที่ ปรากฏ ทาให้ เ กิดอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ที่
แตกต่างกันไป การได้เห็ นภาพลักษณ์ที่สวยงาม ย่อมดีกบั ตนเองและผูพ้ บเห็ น สร้ า งความประทับใจ
หรื อทาให้จดจาได้
อั ญมณีป ระจ า 12 ราศี (Twelve Zodiac) คื อ แร่ธ าตุ หิ น ที่ มีคา่ ในปั จจุ บัน มาตั้ง แต่ส มัย
โบราณ นามาทาเป็ นเครื่ องประดับ แหวน สร้อยคอ เครื่ อ งรางของขลัง เพื่ อ เสริ มดวงตามราศี เ รื่ อ ง
อายุ บริ วาร คนรักใคร่ ร่ ารวย การเงิ น การงาน
การแต่ งหน้ า (Make-up) การลบจุดด้อยเสริ มจุดเด่น ให้เครื่ องส าอางเป็ นอุ ปกรณ์ เ พิ่ มความ
สวยงาม เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ บุคลิกภาพ หรื อการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ของคนนั้นๆ
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ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อ มูล 2. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากกลุ ม่ ตัวอย่าง
3. ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน

4. สรุ ปผลการวิจยั ประเมินผล

การเก็บรวบรวมข้อ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารวิ ช าการ บทความ หนัง สื อ และสื่ อ
ต่างๆเกี่ยวกับหลักโหงวเฮ้ ง ซึ่งตามหลักจะพิจารณาในแต่ละส่วนบนใบหน้า ซึ่ ง ได้แ ก ่ หน้ า ผาก คิ้ ว
ตา จมูก ปาก รู ปหน้า เป็ นต้น ลักษณะต่างๆสามารถบ่งบอกถึงบุ คลิก นิ สัย รวมถึงการทานายต่างๆ
โหงวเฮ้งนั้นมีความเชื่อมโยงกับทางด้านโหราศาสตร์ ลัคนา ราศี ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ส ามารถส่ง เสริ ม
ดวง ความเป็ นมงคลให้แต่ละบุคคลนั้น ตามความเชื่อโบราณอัญ มณี ถู ก น ามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งประดับ
และเครื่ องรางของขลัง เพื่อป้ องกันสิ่ งชัว่ ร้ายและเสริ มพลังด้านที่ดีได้ แสดงตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงอัญมณีประจาราศี
ความมงคลด้ าน

เสริ มโชค อ านาจ การงานราบรื่ น
บารมี
สติปัญญา

เงินทองมัง่ คั่ง
ร่ ารวย

ราศีเมษ (13 เมษายน - 12 พฤษภาคม)

เพชร

นิ ล

ไพลิน

ราศีพฤษภ (13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน)

มรกต

อเมทิสต์

ไพลิน

ราศีเมถุน (13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม)

ไข่มุก

อความารีน

เพริดอต

ราศีกรกฎ (13 กรกฎาคม - 12 สิ งหาคม)

ทับทิม

ไข่มุก

เพชร

ราศีสิงห์ (13 สิ งหาคม - 12 กันยายน)

เพริดอต

ไพลิน

ทับทิม

ราศีกนั ย์ (13 กันยนยน - 12 ตุลาคม)

ไพลิน

บุษราคัม

มรกต

ราศีตุลย์ (13 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน)

โอปอล์

โทแพซสีชมพู

ไข่มุก

ราศีพิจิก (13 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม)

บุษราคัม

โทแพซสีแดง

ทับทิม

เทอร์ควอยซ์

บุษราคัม

โอปอล์

โกเมน

นิ ล

ไพลิน

ราศีธนู (13 ธันวาคม - 12 มกราคม)
ราศีมงั กร (13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ )
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ความมงคลด้ าน
ราศีกมุ ภ์ (13 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม)
ราศีมนี (13 มีนาคม - 12 เมษายนX

เสริ มโชค อ านาจ การงานราบรื่ น
บารมี
สติปัญญา

เงินทองมัง่ คั่ง
ร่ ารวย

อเมทิสต์

โทแพซสีชมพู

ไพลิน

อความารีน

เทอร์ควอยซ์

บุษราคัม

แหล่งที่มา (อ.ทศพร ศรี ตุลา,2558) และ (พลูหลวง, 2556)
ในส่วนของข้อมูลในการแต่งหน้านั้น ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาขัน้ ตอนและเทคนิ คการแต่ง หน้ า จาก
เอกสารและสื่ อวีดีโอออนไลน์ ตา่ งๆ ได้ขอ้ มูลในส่วนของอุปกรณ์และขั้น ตอนการแต่ง หน้ า พื้ น ฐาน
โดยเริ่ มจากการเตรี ยมผิวหน้าให้พร้อม การเขียนคิ้ว ตกแต่งเปลือกตา การปั ดแก้ม และการทาสี ปาก
โดยจะนามาใช้ในการออกแบบในขัน้ ตอนต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีวธิ ี ก ารเลื อ กกลุ ม่ ตัวอย่า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 20 คน โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของกลุ ม่ ตัวอย่างดังนี้
- เป็ นเพศหญิง อายุระหว ่าง 20-40 ปี
- เป็ นบุคคลที่มชี ื่อเสี ยงกว้างขวาง ระดับประเทศหรื อระดับนานาชาติ
- เป็ นบุคคลที่ได้รับการยอมรั บหรื อได้รั บรางวัลเกียรติยศจากสายอาชีพ
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ อ้างอิงจากหลักโหงวเฮ้ง ดัง นี้ หน้ า ผาก คิ้ ว ตา จมูก
ปาก และรู ปหน้า เพื่อวิเคราะห์ หาหลักการของโหงวเฮ้งที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการออกแบบ
ตัวอย่ างการวิเคราะห์
Adele นักร้อง นักแต่งเพลงชาวอังกฤษ เจ้าของรางวัล แกรมมี่
9 รางวัล รางวัล เกีย รติ ย ศ Global Success Award รางวัล ออส- การ์ 1
รางวัลและรางวัลลูกโลก 1 รางวัล สร้ า งปรากฏการณ์ ย อดมากกวา่ 10
ล้านอัลบั้มทัว่ โลก

ภาพที่ 1 ศิลปิ น Adele (http://magic983.com/event/adele
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ ลกั ษณะตามโหงวเฮ้งของ Adele
ลักษณะหน้าผาก
หน้าผากกว้าง

ลักษณะคิ้ว
คิว้ คันสร

ภาพที่ 2 ลักษณะหน้าผากของ Adele เปรียบเทียบภาพ
ร่างลักษณะหน้าผากกว้าง
ความหมาย ชอบเรี ย นรู ้ กระตือรื อร้น ขยัน อดทน
ปัญญาดี เป็ นผู ้นา รับผิดชอบ ฉลาด วาสนาดี

ภาพที่ 3 ลักษณะคิว้ ของ Adele เปรี ย บเทีย บภาพร่ าง
ลักษณะคิว้ คันสร
ความหมาย เป็ นคนแจ่ มใส อารมณ์ดี เป็ นศิ ลปิ น และ
โรแมนติก สัมพันธ์ดี ประสบความสาเร็จในชีวติ ได้ง่าย

ลักษณะดวงตา
ตากลมโต

ลักษณะจมูก
จมูกตรง

ภาพที่ 4 ลักษณะดวงตาของ Adele เปรี ย บเทีย บภาพ
ร่างลักษณะดวงตากลมโต
ความหมาย คนเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา เด่ น ในการ
บันเทิง ศิลปะ ชอบออกแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ลักษณะริ มฝี ปาก
ปากกระจับ

ภาพที่ 5 ลักษณะจมูกของ Adele เปรียบเทียบภาพร่ าง
ลักษณะจมูกตรง
ความหมาย มีความสาเร็จทางการเงิน เป็ นคนซื่อสัตย์
มัน่ คง มีความคิดสร้างสรรค์ ความซือ่ สัตย์ไม่คดโกง
ลักษณะรู ปหน้า
ใบหน้ากลม

ภาพที่ 6 ลักษณะปากของ Adele เปรียบเทีย บภาพร่ าง
ลักษณะปากกระจับ
ภาพที่ 7 ลักษณะรูปหน้าของ Adele เปรีย บเทีย บภาพ
ความหมาย เป็ นคน ที่ดูอบอุ่ น น่ าใกล้ชิ ด มี ความ
ร่างลักษณะใบหน้ากลม
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็ นมิตร เป็ นคนมี เ หตุมี ผล
ความหมาย เฉลียวฉลาด มีไหวพริ บปฏิภ าณดี และมี
จะประสบความสาเร็จในชีวติ ทางด้านการงาน
ความสามารถทางด้านบริหาร เป็ นคนทีฉ่ ลาดวางแผน
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ผลการวิเคราะห์ จากกลุม่ ตัวอย่า ง จากกลุ ม่ บุ คคลที่ มีชื่ อ เสี ย งและบุ ค คลที่ ประสบความส าเร็ จใน
อาชีพ จานวน 20 คน ผูว้ จิ ยั ได้ผลสรุ ปลักษณะโหงวเฮ้งพบว ่า
ลักษณะโหงวเฮ้งหน้าผากแบบ หน้าผากกว้างและหน้ า ผากสู ง เป็ นจานวนมากที่ สุ ด โดย
ประกอบด้วย หน้าผากกว้าง 45% และหน้าผากสู ง 45%
ลักษณะโหงวเฮ้งคิ้วแบบ คิ้วคันสร เป็ นจานวนมากที่สุด โดยสู งถึง 60%
ลักษณะโหงวเฮ้งตาแบบ ตากลมโต เป็ นจานวนมากที่สุด โดยสู งถึง 40%
ลักษณะโหงวเฮ้งจมูกแบบ จมูกตรง เป็ นจานวนมากที่สุด โดยสู งถึง 50%
ลักษณะโหงวเฮ้งปากแบบ ปากกระจับ เป็ นจานวนมากที่สุด โดยสู งถึง 35%
ลักษณะโหงวเฮ้งใบหน้าแบบ หน้ารู ปไข่ เป็ นจานวนมากที่สุด โดยสู งถึง 75%
จึงนามาสู แ่ นวทางการออกแบบที่ ผ สมผสานโหงวเฮ้ง และศิ ล ปะการแต่ง หน้ า ไว้ด้วยกัน ภายใต้
แนวความคิดอัญมณี 12 ราศี โดยผลงานจะออกแบบให้กบั นางแบบอาสาสมัครประจาราศี เพศหญิ ง
จานวน 12 คน โดยมีการสัมภาษณ์เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ เพื่ อ ยัง คงความเป็ นอัตลัก ษณ์
ส่วนบุคคลนั้นๆ
ผลงาน Naughty Girl Look
นางแบบอาสาสมัครจาก ราศีมังกร ต้องการแต่ง หน้ า ในแนวทาง หวานซ่อ นเปรี้ ยว อยาก
ให้ใบหน้าดูสวยหวานขึ้น สดใสขึ้น
วิเคราะห์ ลกั ษณะบนใบหน้า
หน้าผาก
คิ้ว
ตา
จมูก
ปาก
ใบหน้า
ภาพที่ 8 ใบหน้าก ่อนแต่งหน้าของนางแบบราศีมงั กร

หน้าผากสู ง
คิ้วคันสร
ตาเฉี ยงลง
จมูกปลายกลม
ปากรู ปวงเดือน
ใบหน้ารู ปไข่
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มีใบหน้าที่มโี หงวเฮ้งในทางที่ดี ลักษณะโหงวเฮ้งของหน้าผากสู ง ,คิ้วคัน สร, ใบหน้ า รู ป ไข่
เป็ นลักษณะโหงวเฮ้งที่ดี ส่วนลักษณะตาเฉี ยงลง, จมูกปลายกลม และปากรู ปวงเดื อ นสามารถแต่ง
หน้าเสริ มโหงวเฮ้ง โดยจะใช้สีจากอัญมณีมงคลประจาราศี มงั กร คือ โกเมน

ภาพที่ 9 แสดงการแต่งหน้า Naughty Girl Look
ขั้นตอนที่ 1-6

ภาพที่ 10 แสดงการแต่งหน้า Naughty Girl Look
ขั้นตอนที่ 7-12

1.เตรี ย มผิ วใ ห้ เ รี ย บเนี ย นด้วยรองพื้ น
ค่อยๆใช้พฟั กดย้ าลงบนผิว
2.ใช้พกู ่ นั แต้มคอนซี ล เลอร์ ล งบนจุ ดที่
ไม ่เรี ยบเนี ยน
3.ลงแป้ งให้ทวั่ หน้าอีกครั้ง
4. เขียนคิ้ วไปตามรู ปคิ้ ว วาดคิ้ วให้ เ ต็ ม
ไม ่มีชอ่ งว ่าง
5.ลงอายชาโดว์สีแดงอมน้ าตาล บริ เ วณ
กลางตาไปถึงหางตา
6. ใช้สี น้ าตาลบริ เ วณหางตา และเพิ่ ม
ความสว ่างให้ดวงตาดู ส ดใสด้วยอายชา
โดว์แบบแท่งสี ขาว
7. เขียนขอบตาด้วยอายไลน์ เ นอร์ โดย
เขียนให้เลยขอบตาและเฉี ยงขึ้นเล็กน้อย
8.ปั ดมาสคาร่าขนตาบนและล่าง
9.ติดขนตาปลอม แบบธรรมชาติ
ทาให้ดวงตาโตขึ้นและสดใส
10. ปั ดแก้มด้วยสี ชมพู
11. ทาสี น้ าตาลบริ เ วณสั น จมูก ลงมาถึ ง
ปี กจมูก
12. ทาลิปสติก ด้วยสี ช มพูอ มส้ มและใช้
นิ้ วกดซ้ า ให้ดูกลมกลืนกับรี มฝี ปาก
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ภาพที่ 11 ภาพก ่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้า Naughty Girl Look
จะเห็ นได้ชดั ว ่าหลังจากได้ทาการแต่งหน้าแล้ว การมีผิ วที่ เ รี ย บเนี ย นทาให้ ดูอ ายุ น้ อ ยลง การ
เขียนคิ้วให้ได้รูปชัดเจน สามารถทาให้โครงหน้าดูชดั ขึ้นได้ สาหรั บดวงตาที่ เ ฉี ย งลงสามารถแก้ไ ข
ให้ดูยกขึ้นได้ โดยเพิม่ สี สันจากสี อญั มณีโกเมนเพื่อเสริ มความมงคล การติ ดขนตา ทาให้ ดวงตาดู โ ต
และสดใสขึ้น ในบริ เวณจมูกนั้นใช้สีน้ าตาลเพิ่มเงาบริ เวณสันจมูกและปี กจมูก ทาให้ จมูก นั้ น คมชัด
และดูตรงขึ้น ส่วนของแก้มและปาก ใช้สีชมพู ให้ความอ่อนหวานน่ารัก เสร็ จสิ้ น เป็ นผลงานในชื่ อ
ว ่า “Naughty Girl Look”
ผลงาน Purple Ombre Look
นางแบบอาสาสมัครจาก ราศีกมุ ภ์ ต้องการแต่งหน้า ในแนวทางที่ โ ฉบเฉี่ ย ว สนุ ก สนาน ให้ ดู
แปลกตาไปจากเดิม และต้องการให้ดวงตาดูโตขึ้น
วิเคราะห์ ลกั ษณะบนใบหน้า
หน้าผาก
คิ้ว
ตา
จมูก
ปาก
ใบหน้า
ภาพที่ 12 ใบหน้าก ่อนแต่งหน้าของนางแบบราศีกมุ ภ์

หน้าผากกว้าง
คิ้วคันสร
ตาชี้ข้ ึน
จมูกสั้น
ปากรู ปวงเดือน
ใบหน้ารู ปไข่
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มีใบหน้าที่มโี หงวเฮ้งในทางที่ดี ลักษณะโหงวเฮ้งของหน้าผากกว้า ง ,คิ้ วคัน สร, ใบหน้ า รู ป
ไข่ เป็ นลักษณะโหงวเฮ้งที่ดีตามหลัก ส่วนลักษณะตาที่ชีข้ ึน จมูกสั้น และปากรู ปวงเดื อ นก็ส ามารถ
แต่งหน้าเสริ มโหงวเฮ้ง โดยจะใช้สีจากอัญมณีมงคลประจาราศีก ุมภ์ คือ อะเมทิสต์

ภาพที่ 13 แสดงการแต่งหน้า Purple Ombre Look
ขัน้ ตอนที่ 1-6

ภาพที่ 14 แสดงการแต่งหน้า Purple Ombre Look
ขั้นตอนที่ 7-12

1. เตรี ยมผิวให้เรี ยบเนี ยนด้วยรองพื้ น แต้ม
เป็ นจุดเกลี่ยให้ทวั่ หน้า
2.ลงแป้ งฝุ่นเพื่อให้รองพื้นเซตตัว
3.เขียนคิ้วไปตามรู ปคิ้ ววาดคิ้ วให้ เ ต็ มไมม่ ี
ชอ่ งว ่าง หรื อขาดแหว ่ง
4.ติดเทปกาว 2 ชั้น เพื่อให้มชี ้นั ตา และทา
ให้ตาโตขึ้นอีกด้วย
5.ลงอายชาโดว์สีเ งิ น บริ เ วณกลางเปลื อ ก
ตา ลงสี เทาเข้มอมน้ าตาล บริ เ วณหางตา
เกลี่ยให้เข้ากัน
6. เขี ย นขอบตาด้วยอายไลน์ เ นอร์ ตวัด
หางยาวขึ้ น ไปและเขี ย นขอบตาล่า งใ ห้
เชื่อมกัน
7. ปั ดมาสคาร่า ทั้ง ขนตาบน และขนตา
ล่างให้หนาขึ้น
8. ติดขนตาปลอม ให้ดวงตาดู ก ลมโตและ
เด่นชัด
9. ทาสี น้ าตาลบริ เ วณสั น จมูก ลงมาถึ ง ปี ก
จมูก
10. ปั ดไฮไลท์เพื่อเน้นสันจมูกให้โดนเด่น
11. ปั ดแก้มด้วยสี ชมพูอ มส้ ม
12.ทาลิ ป สติ ก ด้ วยสี มว่ งสดด้ า น ใน ริ ม
ฝี ปาก และ ทาสี ม ว่ งอมช มพู ด้า นน อก
เกลี่ยให้กลมกลืน
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ภาพที่ 15 ภาพก ่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้า Purple Ombre Look
นางแบบอาสาสมัครจาก ราศีกมุ ภ์ มีผิวที่คอ่ นข้างเรี ยบเนี ยนเป็ นพื้ น ฐาน และมีค้ิ วค่อ นข้า งบาง
เขียนคิ้วให้ได้รูป เทคนิ คที่ชว่ ยให้ผทู ้ ี่ไม ่มีช้นั ตา เพียงติดเทปกาวลงไปเพื่ อ สร้ า งชั้น ตา ดวงตาก็จะดู
โตขึ้นทันที เพิ่มประกายให้ดวงตาสดใส สร้างความโฉบเฉี่ ย วด้วยเส้ น ขอบตา เขี ย นให้ เ ลยขอบตา
และชี้ข้ ึนเล็กน้อย เขียนให้คมเข้ม เพิ่มขนตาปลอมชว่ ยให้ตากลมโต ต่อ มาคื อ การปรั บโหงวเฮ้ง จมูก
ให้ดูยาวและตรงขึ้น โดยการสร้างเงาบริ เ วณสันจมูกและปลายจมูก เพิ่ มแสงโดยไฮไลท์ ล งไปที่ สั น
จมูกจนถึงปลาย ปั ดแก้มชมพูอมส้มระเรื่ อ และสุ ดท้า ยทาลิ ปสติ ก สี มว่ งเพิ่ มความน่า สนใจด้วยการ
ไล่ระดับสี จึงออกมาเป็ นผลงาน Purple Ombre Look
ผลงาน I Am Working Woman
นางแบบอาสาสมัครจาก ราศีกนั ย์ ต้องการแต่งหน้าสาหรั บสาวทางานยุ คใหม ่ ที่ มีความดึ ง ดู ด
มัน่ ใจ เพิ่มพลังบวกให้กบั การทางาน
วิเคราะห์ ลกั ษณะบนใบหน้า
หน้าผาก
คิ้ว
ตา
จมูก
ปาก
ใบหน้า
ภาพที่ 16 ใบหน้าก ่อนแต่งหน้าของนางแบบราศีกนั ย์

หน้าผากกว้าง
คิว้ คันสร
ตากลมโต
จมูกตรง
ปากกระจับ
ใบหน้ารู ปไข่
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มีใบหน้าที่มโี หงวเฮ้งในทางที่ดี ลักษณะโหงวเฮ้งของหน้าผากกว้า ง ,คิ้ วคัน สร,ตากลมโต ,
จมูกตรง, ปากกระจับ และใบหน้ารู ปไข่ เป็ นลักษณะโหงวเฮ้ง ที่ ดีตามหลัก สามารถแต่ง หน้ า เสริ ม
โหงวเฮ้งได้โดยใช้สีจากอัญมณีมงคลประจาราศีกนั ย์ คือ มรกต

ภาพที่ 17 แสดงการแต่งหน้า I Am Working Woman
ขัน้ ตอนที่ 1-6

ภาพที่ 18 แสดงการแต่งหน้า I Am Working Woman
ขั้นตอนที่ 7-12

1. เตรี ยมผิวให้เรี ยบเนี ยนด้วยรองพื้ น ใช้
ฟองน้ ากดลงบนผิว
2. ใช้คอนซิลเลอร์ กลบความคล้ าใต้ตา
3. ลงแป้ งฝุ่นเพื่อให้รองพื้นเซตตัว
4. เขียนคิว้ ไปตามรู ปคิ้ ว
5. ลงอายชาโดว์สี เ ขี ย วบริ เ วณกลางตา
และลงสี น้ าตาลอมเขี ย วบริ เ วนหางตา
เกลี่ยให้เข้ากัน
6. เขียนขอบตาด้วยอายไลน์ เ นอร์ ให้ ชิ ด
ขอบตา ไม ่ลากหางยาว
7. ปั ดมาสคาร่าทั้งขนตาบนและล่าง
8. ติ ดขน ตาปลอม โดยใ ช้ แ บบบาง
ธรรมชาติ
9. ปั ดแป้ งสี น้ าตาลบริ เวณโหนกแก้ม
10. ปั ดไฮไลท์บริ เวณสันจมูก
11. ปั ดแก้มสี ส้มประกายสี ทอง
12. ทาลิ ปสติ ก ด้วยสี ส้ มให้ ทั่วริ มฝี ปาก
เพิ่ ม เติ มด้ว ยสี แดงบริ เวณด้า นใ นอี ก
เล็กน้อย
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ภาพที่ 19 ภาพก ่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้า I Am Working Woman
นางแบบอาสาสมัครจาก ราศีกนั ย์ มีโหงวเฮ้ง ที่ อ ยู ใ่ นหลัก ที่ ดี เตรี ย มผิ วให้ มีความเรี ย บเนี ย น
เขียนคิ้ว และสร้างประกายให้ดวงตา โดยใช้สีเขียวจากอัญมณีมรกต เขี ย นขอบตาและติ ดขนตาแบบ
ธรรมชาติ ทาให้ดวงตาดูกลมโต ปั ดแป้ งสี น้ าตาลบริ เวณโหนกแก้ม สร้างเงาเพื่ อ อ าพรางโหนกแก้ม
ที่คอ่ นข้างสู ง เพิ่มแสงให้กบั จมูก และปั ดแก้มด้วยสี ส้มประกายทองเล็ ก น้ อ ย ให้ ดูร ะเรื่ อ สุ ดท้า ยทา
ลิปสติกสี ส้มให้ทวั่ ริ มฝี ปาก ทาลิปสติกสี แดงบริ เวณด้านในปากเล็ ก น้ อ ย เพื่ อ เพื่ อ มิติใ ห้ ก บั ริ มฝี ปาก
เสร็ จสิ้ นผลงาน I Am Working Woman
สรุปผลการวิจัย ประเมินผล
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ที่ผสมผสานระหว ่างศาสตร์ ของโหงวเฮ้ง และการแต่ง หน้ า
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก ่ผูห้ ญิงยุคใหม ่ งานวิจัย ชิ้ น นี้ ผู ้วิจัย ได้ศึ ก ษาข้อ มูล เกี่ย วกับโหงวเฮ้ง
โหราศาสตร์ และการแต่งหน้าแล้ว ยังอาศัยประสบการณ์ ส ่วนตัวจากการทางานของผู ้วิจัย เทคนิ ค
การแต่งหน้าต่างๆ ที่นามาใช้รว่ มกับการออกแบบครั้งนี้
จุดประสงค์ของงานวิจัย คื อ การสร้ า งความมัน่ ใจ ส่ง เสริ มภาพลัก ษณ์ ที่ดี เพื่ อ ให้ ผู ้ห ญิ ง
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวติ จริ ง ได้ โดยการออกแบบนั้ น ยัง คงความชอบส่วนบุ ค คล
ใช้เกณฑ์ที่ได้รับจากแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่า งกัน ไปในแต่ล ะบริ บท ออกแบบให้ เ หมาะสม
กับบริ บทนั้นๆ และยังส่งเสริ มความเป็ นสิ ริมงคล โดยสามารถนามาปฏิบตั ิ ห รื อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้
เหมาะสมกับตนเองได้
จากผลประเมินความพึงพอใจจากนางแบบอาสาสมัครทั้ง 12 คน มีความพึ ง พอใจในเกณฑ์
มากที่สุด และสามารถนาไปใช้หรื อประยุกต์ใช้ได้จริ ง อยู ใ่ นเกณฑ์ มาก ผลการวิจัย ครั้ ง นี้ นอกจาก
ผู ้วิจัย ได้ รั บความรู ้ แ ล้ว ยัง ได้ รั บมิตรภ าพที่ ดี ผู ้วิจัย มี ความภ าคภู มิใ จที่ ผ ลงานสามารถบรรลุ
จุดประสงค์อย่างที่ต้งั ใจ และสามารถสร้างประโยชน์ ให้กบั ผูอ้ ื่นได้อ ย่างแท้จริ ง
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บทคัดย่ อ
การทาวิทยานิ พนธ์ น้ ี มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และออกแบบลวดลายที่ มีที่มาจากศิ ล ปะ ประจา
ชาติของไทย ซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ ่น สู ่รุ ่น จนจวบมาถึ ง ปั จจุ บัน โดยทาการศึ ก ษา
ลวดลายรดน้ าที่อยูบ่ นตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวายจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จนปั จจุ บัน ตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวาย
นี้ ได้ถูกนามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตูพ้ ระธรรมนี้ เป็ นศิ ล ปะสกุล ช า่ งชั้น ครู ใ นสมัย
อยุธยา ซึ่งเรี ยกชื่อว ่าครู วดั เซิงหวายที่มคี วามโดดเด่น ในด้า นความอ่อ นช้อ ย และซับซ้อ นของลวดลายอัน
ประกอบ สร้างจากลายไทยพื้นฐานคือชุดลายกระหนก และสัตว์หิ มพานต์ ตา่ งๆทาการวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า ง
ของลวดลาย ลดทอนในรายละเอียด และสร้างสรรค์โครงเดิมโดยคงไว้ซ่ ึ ง อัตลัก ษณ์ และสุ น ทรี ย ะ จนได้มา
ซึ่งลวดลาย ประยุกต์ที่มคี วามงดงามจากนั้นจึง ได้น าลวดลายไทยเหล่า นี้ ไปใช้ใ นงานออกแบบจนปรากฏ
เป็ นโคมไฟที่อุดม ไปด้วยประโยชน์ ในการใช้สอย และอุ ดมไปด้วยกลิ่ น อายของเอกลัก ษณ์ ความเป็ นไทย
จากผลงานโคมไฟที่ได้ จากงานวิจยั ครั้งนี้
โดยผลการวิจยั พบว ่า ลวดลายไทยที่ สื่ อ ถึ ง ความเป็ นไทยที่ สุ ด ลวดลายไทยที่ มีความงดงามที่ สุ ด
และ ลวดลายไทยที่สื่อถึงตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวายมากที่ สุ ดคื อ ลวดลายกระหนกซึ่ ง เมื่อ น ามาออกแบบเป็ น
ลวดลาย ไทยประยุกต์แล้ว ลวดลายที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดจากทัง้ หมด 3 ลวดลาย (กระหนก, พฤกษา, สั ตว์
หิ มพานต์) ก็ยงั คงเป็ นลวดลายกระหนก (คิดเป็ น 100%) และวัสดุ ที่ เ หมาะสมจะน ามาผลิ ตเป็ นโคมไฟ มาก
ที่สุดได้แก ่ไม้ (คิดเป็ น 100%) เนื่ องจากมีความเป็ นธรรมชาติ และสะท้อ นอัตลัก ษณ์ ของช า่ งฝี มือ ไทยได้
เป็ นอย่างดี โดยไม้ ที่ใช้ออกแบบตกแต่งโคมไฟในครั้ ง นี้ ได้แ ก ่ ไม้ ญี่ปนุ่ (Shina Awagami) มี ค วามหนา 0.8
มิล ลิ เมตร เนื้อไม้ เป็ น สี ตามธรรมชาติ (นํ้าตาลอ่ อน) กรรมวิธีในการผลิตที่ น ามาใช้ใ นการวิจัย ครั้ ง นี้ ได้แ ก ่
การฉลุดว้ ยเลเซอร์ ซึ่งใน ขั้นตอนการผลิต เมือ่ ไม้ ได้ ทาํ ปฎิกริยากับความร้ อนจากเครื่ อ งยิ ง เลเซอร์ โดยผลที่
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ได้ คือลวดลายรูปแบบใหม่ (สี นําตาลอ่ อนผสมสี นํ้าตาลแก่ ) ซึ่งโคมไฟที่ได้ยงั คงไว้ซ่ งึ เอกลัก ษณ์ ความงดงาม
อย่างไทยสามารถสื่ ออารมณ์ และสอดคล้องกับประโยชน์ ใช้สอยในปั จจุ บนั ได้เ ป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ : 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
แสงสว ่างเป็ นส่วนสาคัญอัน ดับต้น ๆ ของการดาเนิ น ชี วิตส าหรั บมนุ ษ ย์ ใ นปั จจุ บัน (เพชรรั ตดา
ละออ, 2556. Online) มนุ ษย์เราได้ คิดค้นอุปกรณ์สาหรับให้ แ สงสวา่ งในยามค่ า คื น อุ ปกรณ์ ที่มนุ ษ ย์ นิ ย มใช้
เพื่อให้ แสงสว ่าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ได้แก ่โคมไฟ ในปั จจุบนั ได้มกี ารออกแบบโคมไฟออกมาจาหน่า ย
มากมาย หลายรู ป แบบ และหลายประเภทการใช้ง าน ดัง นั้ น โคมไฟประเภทต่า งๆ จึ ง เปรี ย บเสมือ น
เฟอร์ นิเจอร์ สาหรับ ตกแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่ งที่ไม ่ได้ใช้เพียงเพื่อให้แสงสว ่างแก ่เราเช น่ ในอดี ตอี ก ต่อ ไป (โคม
ไฟโปรแลมป์ , 2555) ซึ่งโคมไฟก็มอี ยูห่ ลายประเภท และหลายรู ปแบบเช น่ โคมไฟส่อ งสวา่ งทัว่ ไป (lamp)
โคมไฟชนิ ดตั้ง พื้ น (torchiere) โคมไฟติ ดเพดาน (recessed downlights) หรื อ โคมไฟระย้า (chandelier) ซึ่ ง
ชนิ ดของโคมไฟ ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นแต่สามารถนามาประยุกต์ใ ช้งานตกแต่งสถานที่ตา่ งๆ ตามความเหมาะสม
และรสนิ ยมของผู ้ อยูอ่ าศัยใน สถานที่น้ ันๆ (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, 2547, หน้า 2)
โดยเ ฉพาะ การน าเอาแน วคิ ดสมัย ให มม่ าผนวกเข้า กับคุณ ลัก ษณะเด่น ของ ไทย อัน เกิ ดจาก
สิ่ งแวดล้อม ทักษะ งานศิลปวัฒ นธรรมของไทย ซึ่ ง ถื อ เป็ นภู มิรู้ ภู มิปัญ ญาอัน เป็ นรากฐานส าคัญ ในการ
พัฒนาประเทศ ที่นอกจากจะสร้างความแตกต่าง และความแปลกใหม ่ให้กบั ตัวผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มีอ ยู ใ่ นท้อ ง ตลาด
แล้วยังชว่ ยสร้าง มูลค่าจากคุณค่าทางวัฒนธรรม ของไทยเพื่ อ ตอบสนอง ความต้อ งการของผู ้บริ โ ภคในยุ ค
ปั จจุบนั ได้อย่างดี เยี่ยม (ศูนย์สง่ เสริ มงานออกแบบ, 2553)
อีกทัง้ ผลงานการออกแบบที่มคี วามเป็ นไทยของนักออกแบบ ก็ไ ด้รั บการสนั บสนุ น จากทางภาครั ฐ
อย่างต่อเนื่ อง นายศิริวฒั น์ ขจรประศาสน์ รั ฐ มนตรี ช ว่ ยวา่ การกระทรวงพาณิ ช ย์ ประจาปี พ .ศ. 2554 ได้
กล่าว ในเทศกาลนวัตศิ ล ป์ นานาชาติ 2555” (International Innovative Crafts Fair 2012 : IICF) เมื่อ วัน ที่ 15
มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การแสดงสิ นค้าไบเทคบางนา ว ่าทิศทางของงาน ศิ ล ปหั ตถกรรม และ ของตกแต่ง บ้า น
ของไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีพฒั นาการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปค่อ นข้า งมาก โดยในอดี ตมัก จะมีรู ปแบบที่
สะท้อนภูมปิ ั ญญา และวัฒนธรรมจากท้องถิ่นสร้างสรรค์ข้ นึ จากวัตถุดิบที่ มีอ ยู ใ่ กล้ตัว แต่ใ นปั จจุ บัน ได้เ ริ่ มมี
การ ผสมผสานความเป็ นสากลเพิ่ มมากขึ้ น ไมว่ า่ จะด้วยกระบวนการออกแบบ ตลอดจนการผลิ ตที่ ต้อ ง
ผสมผสาน นวัตกรรมอันทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์ เ พื่ อ ปรั บปรุ ง ผลงานให้ มีความโดดเด่น จนเป็ นที่
ชื่นชอบ และ ได้รับการยอมรับจากตลาดทาให้ ง านออกแบบที่ แ ฝงไว้ด้วยกลิ่ น อายของความเป็ นไทยใน
ปั จจุบนั ให้กลับมา มีคณุ ค่า มีเสน่ห์ เกิดเป็ นผลงานฝี มอื คนไทยที่ ส ามารถสร้ า งมูล ค่า ทางเศรษฐกิจ และยัง
สามารถสนับสนุ น กระแสนิ ยมให้กบั คนรุ น่ ใหม ่ได้หันกลับมา เลือกซื้อสิ นค้าภายในประเทศได้อี ก ทางหนึ่ ง
ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ของไทยเรานั้นมีมากมายหลายรู ปแบบ และศิลปะในแต่ล ะรู ปแบบนั้ น ล้วนมีเ อกลัก ษณ์
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และเทคนิ คเฉพาะ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าลองสังเกตุให้ถี่ถว้ นถึงงานศิลปวัฒ นธรรมในแต่ล ะแขนงของ
ไทยแล้ว ไม ่ว ่าจะเป็ น งานจิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม หรื อ งานที่ เ กี่ย วกับศิ ล ปวัฒ นธรรมประเพณี
ของไทยในอดีต ซึ่งใน ความงามที่มคี า่ เหล่านั้นล้วนถูกสอดแทรกไว้ด้วยลวดลายที่ มีล ัก ษณะเฉพาะในแบบ
ฉบับของไทยเอาไว้ ลวดลายที่งดงามอ่อนช้อยที่สามารถทาให้ผพู ้ บเห็ นรับรู ้ ไ ด้ใ นทัน ที วา่ ผลงานศิ ล ปะชิ้ น นี้
เป็ นผลงานศิลปะที่มี เอกลักษณ์เฉพาะในรู ปแบบของไทย (www.thaipr.net, 2555, Online)
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเป็ นสิ่ งที่ ค มู ่ ากับสั ง คมไทยมาช้า นาน ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการหล่อ
หลอม ให้ชาติไทยมีความเจริ ญรุ ง่ เรื องจนถึงทุกวันนี้ บรรพบุ รุ ษ ของไทยได้ช ว่ ยกัน สร้ า งบ้า นเมือ ง และได้
สั่งสมความ เจริ ญต่างๆ เอาไว้ให้เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ เป็ นความภาคภู มิใ จของคนไทย ดัง จะ
เห็ นได้จากการ ตื่นตัวของภาครัฐที่ได้นาความสาคัญของการสื บสานเอกลัก ษณ์ และวัฒ นธรรมไทยใส่ล งไป
ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติ ไ ว้ข้อ หนึ่ งด้วย เช น่ กัน โดยศิ ล ปวัฒ น ธรรมขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งได้ ตกทอดสื บต่อ กัน มาจากหลายยุ คหลายสมัย จนถึ ง ปั จจุ บัน นี้ ทุ ก ๆ อย่า งถื อ วา่ เป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง ความเป็ นชาติไทยของเรา ซึ่งไม ่เหมือนกับชนชาติใดในโลกยกตัว อย่า ง เช น่ กริ ย า
มารยาทแบบไทยภาษาไทย การแต่ง กายแบบไทย อาหารไทย ประเพณี ไ ทย ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย และ
ลวดลายไทยก็เป็ นเอกลักษณ์ไทย ที่มคี วามโดดเด่น และแสดงถึงความเป็ นไทยที่ ส าคัญ อี ก อย่า ง หนึ่ งเช น่ กัน
(เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล, 2558, Online)
ลายไทย เป็ นลวดลายที่สืบเนื่ องมาแต่ครั้งโบราณกาล และเป็ นมรดกตกทอดมาตามยุ คสมัย จนถึ ง
ปั จจุบนั ศิลปะอันสวยงามนี้ เกิดขึ้ น ด้วยฝี มือ และสติ ปัญ ญาอัน ชาญฉลาด โดยได้รั บแรงบัน ดาลใจ และ
อาศัยรู ปทรงจากพืช พันธุ์ ไม้ สรรพสัตว์ และสิ่ งที่เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ มาประดิ ษ ฐ์ คิดดัดแปลง ให้
เป็ นลวดลายต่างๆ (ภูทเรศษ์ พรมดี, 2557. Online) ซึ่งคนไทยทั้ง ชาติ ตา่ งภาคภู มิใ จเป็ นอย่า งยิ่ ง บ่ง บอก ถึ ง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีพฒั นาการบนพื้นฐานของความเป็ นไทยลัก ษณะนิ สั ย ที่ อ อ่ นหวานละมุน ละไม รั ก
สวยรักงาม ที่มมี านานของสังคมไทย ทาให้ศิลปะไทยมีความประณี ต อ่อ นหวาน ลัก ษณะความงามนี้ จึ ง ได้
กลายเป็ นความรู ้สึกทางสุ น ทรี ยภาพของผูพ้ บเห็ น (วัชระพงศ์ หงษ์สุวรรณ, 2546)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายไทยจากศิลปะสมัย ก อ่ นอยุ ธ ยา ที่ วา่ กัน วา่ เป็ นยุ ค สมัย ของศิ ล ปะชั้น สู ง
ของไทย และเป็ นยุคที่ลวดลายไทยมีความงดงามที่สุ ดยุ คหนึ่ ง และลวดลายที่ ง ดงามที่ ผ า่ นยุ คผ่า นกาลเวลา
มาอย่างยาวนานจนถึงปั จจุ บัน และได้รั บการยกย่อ งวา่ เป็ นศิ ล ปะที่ ค ลาสสิ ค ที่ สุ ดชิ้ น หนึ่ งของไทย ก็คื อ
“ลวดลายจากตูพ้ ระธรรม วัดเซิงหวาย” ที่จดั แสดงผลงานให้ท้งั ชาวไทย และต่า งชาติ อ ยู ท่ ี่ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร แสดงให้เห็ นถึงอัจฉริ ยภาพของ ชา่ งไทย ในช ว่ ง พุทธศตวรรษที่ 22 ดัง ที่ ท่า นอาจารย์
ประยูร อุลุชาฎะ (ศิลปิ นแห่ง ชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม) หรื อที่รู้จกั กัน ดี ใ นชื่ อ น. ณ ปากน้ า กล่า วไว้วา่

493

“ถ้าพิจารณาในแง่ของสุ นทรี ยะ ก็ตอ้ งถือว ่า เป็ นงานวิจิตรพิสดารเกิน จุ ดงามพอดี อ อกไป ยิ่ ง พิ จารณาในแง่
ฝี มอื แล้วลายวัดเซิงหวาย ก็เยี่ยมไม ่มี แห่งใดเทียบได้ จังหวะของ เส้ น และ ฝี มือ อัน อ่อ น พริ้ วนั้ น ก็จับใจยิ่ ง
นัก” (น. ณ ปากน้ า, 2534, หน้า 1)
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบ ลวดลาย คุณค่า ของเอกลักษณ์ทางวัฒ นธรรมที่ ง ดงามของไทยเหล่า นี้ ล้วนมี
คุณลักษณะพิเศษที่สามารถนามาต่อยอด และเพิ่มคุณค่าให้กบั งานออกแบบซึ่ ง เป็ นที่ ต้อ งการของมนุ ษ ย์ ใ น
ยุค ปั จจุบนั และอนาคตโดยการนาลวดลายไทยที่ทรงคุณ ค่า เหล่า นี้ น าเอารู ปแบบที่ มีคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ตัว
ของลาย ไทยที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ มาผนวกเข้ากับทักษะในการออกแบบและเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต สมัย ใหม ่
เพื่ อ เป็ นแนว ทางในการน าลวดลายไทยมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ การออกแบบตกแต่ง โคมไฟที่ คงไว้ด้ว ย
ประโยชน์ ใช้สอยแฝงเอาไว้ ด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย และหวังเป็ นอย่างยิ่งให้ผลงานในการออกแบบชิ้ น
นี้ เป็ นอีกหนึ่ งชอ่ งทางในการ ชว่ ยเผยแพร่ และอนุ รักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยเหล่านี้ สื บไป
1.2 วัตถุประสงค์ การสร้ างสรรค์
1. เพื่อศึกษาลวดลายไทยจากตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวาย
2. เพื่อออกแบบลวดลายประยุก ต์จากลวดลายไทย
3. เ พื่ อ คงเอกลัก ษณ์ และเพิ่ มคุณ ค่า ให้ ก บั ง านออกแบบไทยโดยการน าลวดลายไทยมาใ ช้
ในการออกแบบ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาข้อ มูล เกี่ย วกับรู ปแบบของลวดลายไทย จากตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวายเพื่ อ น ามาใช้เ ป็ น
แนวทาง ในงานออกแบบ
2. ออกแบบลวดลายไทยประยุ ก ต์ จากตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวาย เพื่ อ ใช้ส าหรั บตกแต่ง โคมไฟ
1.4 ขั้นตอนในการศึกษา
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อ มูล
1.1 ศึกษาข้อมูลลวดลายไทย จากตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวาย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
1.2 นาข้อมูลที่ได้มาคัดเลือกลวดลายที่เหมาะสมที่สุดสาหรับใช้ใ นการออกแบบ เครื่ อ งมือ /
วิธีการในการคัดเลือกคือ การสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวนทั้งหมด 10 ท่าน (ชา่ งเขียนงานจิตรกรรมไทย)
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1.3 สรุปลวดลาย เพือ่ ทําการออกแบบ
2. ขั้นตอนในการออกแบบ
2.1 ออกแบบลวดลาย
2.2 ประเมินผลงานออกแบบ และงานโคมไฟต้นแบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3 ทดลองผลิต
3. ขั้นตอนในการผลิต และการเลือกใช้วสั ดุโครงสร้างของโคมไฟ
4. สรุ ปผล และนาเสนอผลงาน
1.5 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
1. การนาลวดลายไทยจากตูพ้ ระธรรมวัดเชิงหวายในสมัยอยุธ ยาประยุก ต์ใช้ในงานออกแบบ
1.1 ทฤษฎีการแบ่งประเภทของ ลายไทย
1.2 ทฤษฎีองค์ประกอบศิล ปะ
1.3 เทคนิ คในการตัดทอนรู ปทรง
2. การนาลวดลายไทยประยุ กต์ ที่มที ี่มาจากตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวายมาใช้ในงานออกแบบ
ตกแต่งโคมไฟ
2.1 ความสวยงาม (ด้านองค์ประกอบทางศิลปะ)
2.2 ประโยชน์ ใช้สอย
2.3 โครงสร้าง ขนาด สัดส่วน
2.4 วัสดุ
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เกิดความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบของลวดลายไทย จากตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวายในสมัย อยุ ธ ยา
มากขึ้น และได้แนวทางในการสร้างงานออกแบบ ที่มที ี่มาจากรากฐานมาจากศิ ลปกรรมในแบบไทยเพิ่มขึ้น
2. ได้ลวดลายไทยประยุกต์ จากตูพ้ ระธรรมวัดเซิง หวายที่ ส ามารถน ามาใช้ใ นการออกแบบตกแต่ง
โคมไฟได้
3. โคมไฟลวดลายไทยประยุกต์ จากตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวาย สามารถเป็ นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรื องานสร้างสรรค์รูปแบบใหม ่ๆ สามารถยกระดับและช ว่ ยเผยแพร่ผ ลงาน ออกแบบที่ ไ ทยที่ มี
ที่มาจาก เอกลักษณ์ความเป็ นไทย ให้เป็ นที่รับรู ้ตอ่ สังคมมากขึ้น
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1.7. นิยามศัพท์
ลายไทย คือ เป็ นลวดลายที่สืบเนื่ องมาแต่ครั้งโบราณกาล นับตั้งแต่มนุ ษ ย์ รู้ จัก ใช้สี เ ขี ย นเป็ นลวดลาย
ลงบนร่างกายเพื่อให้เกิดความสวยงาม และน่าเกรงขามแก ่ผูพ้ บเห็ น รวมทั้ง การเขี ย นลวดลายลงบนภาชนะ
ดินเผา ศิลปะต่างๆ ซึ่งในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ถูกถ่ายทอดลงบนตูพ้ ระธรรม โดยได้รั บแรงบัน ดาลใจ และอาศัย
รู ปทรงจากพืช พันธุ์ ไม้ สรรพสัตว์ และสิ่ ง ที่ เ ป็ นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ เช น่ ดอกไม้ ใบไม้ หางไหล
เปลวไฟ มาประดิษฐ์ คิดดัดแปลงให้เป็ นลวดลายต่างๆ จัดวางรู ปจัง หวะให้ เ ป็ นระเบี ย บกลมกลื น เป็ นอัน ดี
โดยล้อเลียน ของจริ งตามธรรมชาติก ่อนแล้วค่อยๆ หายไปกลายเป็ นลวดลายและภาพที่เห็ นกัน อยูใ่ นปั จจุ บนั
ลายกระหนก คือ ลวดลายพื้นฐานหนึ่ งที่สาคัญของลายไทยในงานจิตรกรรมไทย มีพื้นฐานจาก สาม
เหลี่ยมชายธง (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อาจมีตวั เดียวหรื อหลายตัวก็ไ ด้ มักมีฐานมุมแหลมหันไปทางเดียวกัน
โดยมี ขนาดและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ลายกระหนกที่สาคัญ ได้แก ่ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว
กระหนก
ใบเทศ จากนั้นก็เป็ นกระหนกผักกูด กระหนกกอ เป็ นต้น
ประยุกต์ คือ การนาจุดเด่น หรื อรู ปแบบจาก ลวดลาย รู ปภาพ หรื อ งานออกแบบจากของที่ มีอ ยู เ่ ดิ ม
มาใช้เพื่อสร้างผลงาน หรื อลวดลายขึ้นมาใหม ่

2. ทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจยั ชิน้ นี้ ใช้ทฤษฎีในการจัดองค์ประกอบศิลปะ และเท็คนิ คในการตัดทอนรายละเอี ย ด เป็ น
ทฤษฎีหลักในการดาเนิ น งานวิจัย โดยงาวิจัย ชิ้ น นี้ มีค วามโดดเด่น ในเรื่ อ งของการน าลวดลายไทย มา
ประยุกต์เข้ากับเท็คนิ คการสร้างสรรค์ผ ลงานในแบบสมัย ใหม ่ (เท็ คนิ คการฉลุ ด้วยเลเซอร์ ) จนทาให้ เ กิด
ผลงานออกแบบชิ้นใหม ่ที่ผสมผสานความเป็ นไทยเอาไว้ในงานออกแบบงานออกแบบสมัยใหม ่
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3. การดําเนินงานวิจัย

การนาลวดลายไทยมาประยุ ก ต์ : จากตู ้พ ระธรรมสู ่โ คมไฟ ผู ้วิจัย ได้ทาการศึ ก ษาค้น คว้า รวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบเพื่ อ ให้ เ กิดกระบวนการออกแบบ และ การพัฒ นารู ปแบบผลงานให้
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สมบูรณ์ตามขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมและศึก ษาข้อ มูล
2. การออกแบบ
3. การประเมินผล
4. การทดลองต้นแบบ
5. สรุ ปผลการวิจยั
การนาลวดลายไทยมาประยุกต์ : จากตูพ้ ระธรรมสู โ่ คมไฟ นี้ คือการน าลวดลายไทยจากตู ้ พระธรรม
วัดเชิงหวาย มาเข้าสู ก่ ระบวนการออกแบบโดยการตัดทอนรายละเอียด และจึงน าลวดลาย ใหมท่ ี่ ไ ด้น้ ั น มาใช้
เพื่อตกแต่งโคมไฟ เพื่อให้ได้โคมไฟที่มรี ู ปแบบเป็ นเอกลัก ษณ์เฉพาะใน แบบ ฉบับของไทย
1. การรวบรวมและศึกษาข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เริ่ มต้นจากการค้นหาและรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แก ข้่ อ มูล ของลายไทยจากตู ้พ ระธรรม วัดเชิ ง หวาย ทั้ง
จากการลงพื้นที่จริ งเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง และจากการศึกษาจาก แหล่ง ข้อ มูล ต่า งๆ เพื่ อ น าข้อ มูล
เกีย่ วกับลวดลายไทยที่ได้ มาศึกษา แยกแยะ และจาแนกออกเป็ น ลวดลายไทยชนิ ดต่า งๆ เช น่ ลายคชะ หรื อ
ลายสัตว์ชนิ ดต่างๆ ได้แก ่นก แมลง กระต่าย กระรอก สัตว์หิมพานต์ ลายกระหนก ได้แ ก ่ ลายกระหนกเปลว
นกคาบ กาบ หางไหล ลายไทยประยุกต์ ได้แก ่ลายต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ตา่ งๆ เป็ นต้น
2. การออกแบบ
ในการออกแบบลวดลายครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาหลัก การออกแบบและทฤษฎี ยกตัวอย่า งเช น่ การจัดองค์
ประกอบศิลปะมาผสมผสานกับเทคนิ คในการตัดทอนรายละเอี ย ด ผนวกเข้า กับความคิ ดสร้ า งสรรค์ ของ
ผูว้ จิ ยั จนเกิดเป็ นลวดลายไทยประยุกต์ลายใหม ่ที่ยงั คงรู ปแบบ และลักษณะของความเป็ นไทยเอาไว้ และทา
ให้ผทู ้ ี่ พบเห็ นสามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจในลวดลายของไทยได้ง ่า ยยิ่ ง ขึ้ น ผ่า นทางลวดลายที่ ไ ด้ถู ก ออกแบบ
และ จัดวางขึ้นมาใหม ่โดยผูว้ ิจยั ชุดนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) การร่างแบบด้วยกระดาษลอกลาย
การร่างแบบด้วยกระดาษลอกลาย คือ กระบวนการตัดทอนรายละเอีย ดรู ปแบบหนึ่ ง โดยการนาลวดลายไทย
ดั้งเดิมจากตูพ้ ระธรรมวัดเชิงหวาย นามาผ่านกระบวนการตัดทอนรายละเอีย ด โดยการคงไว้ซ่ งึ แกนกลาง
ของ กระหนก และลดทอนลวดลายประกอบบางส่วนออกไป จากนั้นนามาคัดลอกลายเส้น และลวดลายผ่าน
ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั จนได้ลายเส้น ที่ต้องการ จากนั้นจึงนาลายเส้น และลวดลายเหล่านี้ เข้าสู ้กระบวนการ
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ออกแบบในขั้นต่อไป

รู ปที่ 1 ร่างภาพด้วยกระดาษลอกลาย

รู ปที่ 2 ร่างภาพด้วยกระดาษลอกลาย

499

2) ร่ างแบบด้ วยมือ
หลังจากที่ได้ลวดลายกระหนกจากตูพ้ ระธรรม ที่คดั ลอกลงบนกระดาษ เรี ย บร้ อ ย แล้ว ก็ใ ช้
แบบคัดลอกนี้ เป็ นตัวอย่างในการตัดทอนรู ปทรง และดาเนิ นการออกแบบ เป็ น แบบร่า ง ในรู ปแบบ ความคิ ด
ต่างๆ จากนั้น เมือ่ ได้รูปแบบที่พอใจแล้ว จึงนาแบบไปทาการปรับแต่งในขั้น ต่อ ไป ด้วย โปรแกรมออกแบบ
ทางคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 3 ภาพร่างที่รูปแบบที่ 2
3) การร่ างแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การร่างแบบด้วยโปรแกรมคอมพิเตอร์ คือการน าลวดลายน ารู ปทรงที่ ไ ด้จากการ ร่า ง แบบ
เอาไว้ตามจินตนาการของผูว้ จิ ยั นามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นรู ปเป็ นร่า งมากขั้น ไปอี ก ขั้น หนึ่ งผ่า นเครื่ อ งมือ
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ จิ ยั สามารถปรั บปรุ ง และตกแต่ง ลวดลายให้ มีความ
สวยงาม และสมบูรณ์มากขึ้ น ด้วยเทคนิ คพิ เ ศษต่า งๆ ที่ ไ ด้จากเครื่ อ งมือ ต่า งๆ เช น่ liustrator, Photoshop ที่
นามาใช้ใ นการออกแบบจนได้ล วดลายที่ มีความสวยงามตรงกับความต้อ งการของ ผู ้วิจัย จากนั้ น จึ ง น า
ลวดลาย เหล่านี้ นาไปสู ข่ ้นั ตอนการวิจยั ในลาดับต่อ ไป
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รู ปที่ 4 ภาพร่างที่ 2 ที่ปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4) ทดลองรูปแบบด้ วยโปรแกรม 3 มิติ
เมือ่ ได้รูปแบบที่ตอ้ งการแล้ว จึงนาไปขึ้นแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ ด้วยการทดลองด้วยการ
ทาภาพเสมือนจริ งด้วยวัสดุตา่ งๆ อาทิ ไม้ และ โลหะ เพื่อนาภาพไปใช้สาหรับให้ผทู ้ รงคุณ วุฒิ ประเมิน ผลใน
ขั้น ตอนต่อไป

รู ปที่ 5 ขึ้นแบบจาลองด้วยโปรมแกรม 3 มิติ วัสดุไม้
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3. การประเมินผล
การเประเมินผลในงานวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แ ก ่ ส่วนที่ ห นึ่ งคื อ การประเมิน ผลโดยผู ้
เชี่ยวชาญ และส่วนที่สองคือการประเมิน ผลโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ ง รายละเอี ย ดการประเมิน ในแต่ล ะหั วข้อ มี
ดังต่อไปนี้
1) การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
ใช้แบบสอบถาม ที่ได้สารวจจากใช้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานจิตรกรรมไทย จานวน 10 ท่า น โดย
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างจากกรอบแนวคิดที่ไ ด้ศึ กษาจากเอกสารแบ่งออก เป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ความโดดเด่น ของลวดลายแต่ล ะลายที่ สื่ อ ความ
หมายถึงตูพ้ ระธรรมวัดเชิงหวาย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความงดงามของลวดลายแต่ล ะลายจากตู ้ พระธรรม
วัดเชิงหวาย
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการสื่ อความหมายของลวดลายแต่ล ะลาย ที่ มาจาก
ตูพ้ ระธรรมวัดเชิงหวาย
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้า นความโดดเด่น และลวดลายที่ ส ามารถสื่ อ ความ
หมายถึงตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวายได้มากที่ สุด
ข้อมูลการประเมินด้านความโดดเด่น
ภาพเรื่ องราว/
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
)Mean(
มาตรฐาน )S.D.(
แสดงเอกลักษณ์
ลวดลายกระหนก

09.4

49.0

มากที่สุด

09.4

49.0

มาก

ลวดลายสัตว์หิมพานต์
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ลวดลายปั กษา
09.4

0.95

มาก

4.60

49.0

มาก

0904

49.4

ปานกลาง

0944

49.0

ปานกลาง

09.4

49.0

ปานกลาง

ลวด ลา ยพฤ กษ า

ลวดลายกระรอก

ลวดลายกระต่าย

ลวดลายแมลง
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ตารางที่ 2 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดลาดับความส าคัญ ทางความงามด้า นลวดลาย ที่
สามารถแสดงถึงความงามของ ลวดลายไทยบนตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวายได้ดีที่สุ ด
ข้อมูลการประเมินความงามของลวดลาย
ภาพเรื่ องราว/
ค่าเฉลี่ย
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ความสามารถใ น การแสด ง
) Mean(
มาตรฐาน )S.D.(
เอกลักษณ์
ลวดลายกระหนก
.944

4

มากที่สุด

09.4

49..

มาก

4.30

0.82

มาก

09.4

49..

น้อย

4.20

49..

มาก

ลวดลายสัตว์หิมพานต์

ลวดลายปั กษา

ลวดลายพฤกษา

ลวดลายกระรอก
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ภาพเรื่ องราว/

ข้อมูลการประเมินความงามของลวดลาย
ค่าเฉลี่ย
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ความสามารถใ น การแสด ง
) Mean(
มาตรฐาน )S.D.(
เอกลักษณ์

ลวดลายกระรอก
0904

49.0

ปานกลาง

0904

49..

ปานกลาง

ลวดลายแมลง

จากตารางที่ 2 แสดงวา่ ลวดลายที่ ส ามารถแสดงถึ ง ความงามด้า นลวดลายของตู ้พ ระธรรม
วัดเซิงหวายได้ชดั เจนที่สุด คือ ลวดลายกระหนกเปลวรองลงมาคื อ ลวดลายพฤกษาและ ลวดลายของสั ตว์
หิ มพานต์ กับลวดลายปั กษาที่ ได้คะแนนเท่ากันตามลาดับ
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ตารางที่ 3 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดล าดับความส าคัญ ของลวดลายไทยที่ ส ามารถ
แสดงถึงความเป็ นไทยจากลวดลายของตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวายได้ดีที่สุ ด
ข้อมูลการประเมินด้านความเป็ นไทยของลวดลาย
ภาพเรื่ องราว/
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ความสามารถใ น การ แสดง
)Mean(
มาตรฐาน)S.D.(
เอกลักษณ์
ลวดลายกระหนก
.944

4

มากที่สุด

.9.4

49.0

มาก

ลวดลายสัตว์หิมพานต์

ภาพเรื่ องราว/

ข้อมูลการประเมินด้านความเป็ นไทยของลวดลาย
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ความสามารถใ น การ แสดง
)Mean(
มาตรฐาน)S.D.(
เอกลักษณ์

ลวดลายปั กษา
4.20

0.92

มาก

09.4

49.4

น้อย

4.20

49..

มาก

ลวดลายพฤกษา

ลวดลายกระรอก
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ลวดลายกระต่าย
0944

49.0

ปานกลาง

0904

49..

ปานกลาง

ลวดลายแมลง

จากตารางที่ 3 แสดงว ่าลวดลายที่สามารถแสดงถึ ง ความเป็ นไทยของตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวาย
ได้ชดั เจนที่สุด คือ ลวดลายกระหนกเปลว รองลงมาคือลวดลายพฤกษาและ ลวดลายปั กษาตามลาดับ
2) การประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในส่วนนี้ เป็ นแบบสอบถาม ที่ได้สารวจจากผูท้ รงคุณ วุฒิ ด้า นการออกแบบ จานวน 5 ท่า น
โดยหลังจากที่ผูว้ จิ ยั ได้ผ ลสรุ ปลวดลายไทยจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้า นจิ ตรกรรมไทยแล้ว จึ ง ได้น าลวดลายที่ ไ ด้
คะแนน สู งสุ ดมาทาการออกแบบ โดยออกแบบลวดลายออกมาทั้ง หมด 3 ชุด และน าลวดลายที่ อ อกแบบ
ทัง้ หมดนี้ มาสอบถามผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อค้นหาลวดลายที่ได้คะแนนสู ง ที่สุดเพื่อ น าลวดลายที่ ไ ด้คะแนนสู ง สุ ด
มาใช้ตกแต่ง โคมไฟสาหรับทาต้นแบบต่อไป แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของ ลิ เ คิ ร์ ท (Likert Scale) 5 ระดับคื อ 5 หมายถึ ง มีความเหมาะสมมากที่ สุ ด 4 หมายถึ ง มีความ
เหมาะสมมาก 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึ ง มีความเหมาะสมน้ อ ย 1 หมายถึ ง มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โคมไฟมีความเหมาะสมส าหรั บใช้ตกแต่ง ที่ พ ัก อาศัย
และสามารถสะท้อนแนวคิดความเป็ นไทย ได้ในระดับใด

1. ลวดลายของโคมไฟสามารถสื่ อ ถึ ง ความเป็ นไทย
ได้เป็ นอย่างดี
2. ลวดลายของโคมไฟสามารถสื่ อ ถึ ง แหล่ง ที่ มา
ของต้น แบบ ใน การออกได้ (ลายไทยจากตู ้พ ระ
ธรรมวัดเซิงหวาย)
3. โคมไฟมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรั บใช้ใ นที่ พัก
อาศัย
4. โคมไฟมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรั บ ใช้ใ น
ที่พกั อาศัย 15X15cm x30cm (กxยxส)
5. มีประโยชน์ ใช้สอยที่เหมาะสมกับการใช้ง าน (ให้
แสงสว ่าง)
6. โคมไฟมีส ่วนช ว่ ยสร้ า งบรรยกาศภายในที่ พ ัก
อาศัยให้กบั ที่พกั อาศัย และเจ้าของบ้านได้เ ป็ น อย่า ง
ดี
7. โคมไฟมีส ่วนช ว่ ยเสริ มความเป็ นไทยให้ ก บั ที่
พักอาศัย
8. ลักษณะของโคมไฟสามารถสะท้อนเอกลัก ษณ์
ความเป็ นไทย ด้วย รู ปทรง สี สัน ได้
9. วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีความเหมาะสม ที่ จะน ามา
ใช้ใ นการออกแบบ โคมไฟ เพื่ อ ใช้ง าน จริ ง ใ น
อนาคต

.

ส่วนเบี่ยง
เ บ น ความสามารถในการ
มาตรฐาน แสดง เอกลักษณ์
)S.D.(
4
มากที่สุด

.90

49.0

ปานกลาง

.9.

4900

มาก

3.8

4900

มาก

0

4

มาก

.90

49.0

ปานกลาง

0904

49.0

มาก

4.8

4900

มาก

9.1 วัสดุที่ทาจากไม้

.

4

มากที่สุด

9.2 วัสดุที่ทาจากโลหะ

09.

4900

ปานกลาง

ความเหมาะสมส าหรั บใช้ตกแต่ง ที่ พ ัก อาศัย และ ค่าเฉลี่ย
สามารถสะท้อนแนวคิด ความเป็ นไทย
)Mean(
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9.3 วัสดุที่ทาจากไม้ และบุดว้ ยกระดาษสา
10. การเจาะชอ่ งแสง มีสว่ นชว่ ยเสริ มความงามของ
โคมไฟ และ สร้าง บรรยกาศที่ดีให้กบั ที่พกั อาศัย
11. รู ปแบบ รู ปทรง สี สันของโคมไฟมีความเหมาะ
สม ส าหรั บใช้ ในการ ตกแต่ง ที่ พ ัก อาศัย ส าหรั บ
บ้านสมัยใหม ่
12. รู ปแบบของ โคมไฟ มี คุ ณ ค่า และ มี ค วาม
สร้างสรรค์ที่แตกต่างจาก สิ นค้าทัว่ ไปในท้องตลาด
13. รู ปแบบของโคมไฟสามารถผลิ ตได้ใ นระบบ
อุตสาหกรรม หรื อ หัตถอุตสาหกรรม

09.

4900

มากที่สุด

.9.

49.0

มาก

09.

4900

ปานกลาง

09.

4900

ปานกลาง

.9.4

4900

มาก

4.1 จากตางราง 4 โคมไฟมีความเหมาะสมสํ าหรั บ ใช้ ต กแต่ ง ที่พัก อาศั ย และสามารถสะท้ อ น
แนวคิด ความเป็ นไทย สามารถสรุปผลได้ ดังต่ อไปนี้
1) ลวดลายของโคมไฟสามารถสื่ อ ถึ ง ความเป็ นไทยได้ใ นระดับ มากที่ สุ ด (คะแนน 5)
2) ลวดลายของโคมไฟสามารถสื่ อ ถึ ง แหล่ง ที่ มาของต้น แบบได้ ในระดับ ปานกลาง
(คะแนน 3.4)
3) โคมไฟมีรู ปแบบที่ เ หมาะสมส าหรั บใช้ใ นที่ พัก อาศัย ใน ระดับมาก (คะแนน 3.8)
4) โคมไฟมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมสาหรับ ใช้ในที่พกั อาศัย ในระดับมาก (คะแนน 3.8)
5) มี ป ระ โยช น์ ใ ช้ ส อยที่ เ ห มาะ สมกับ การใ ช้ ง าน ใ น ระ ดั บ มาก (คะ แน น 4)
6) โคมไฟมีส ่วนช ว่ ยสร้ า งบรรยกาศภายในที่ พ ัก อยู ใ่ นระดับปานกลาง (คะแนน 3.4)
7) โคมไฟมีสว่ นช ว่ ยเสริ มความเป็ นไทยให้ ก บั ที่ พ ัก อาศัย ในระดับมาก (คะแนน 4.4)
8) ลักษณะของโคมไฟสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยได้ ในระดับมาก
(คะแนน 4.8)
9) วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีความเหมาะสม ที่จะนามา ใช้ในการออกแบบ โคมไฟ เพื่ อ ใช้ง าน
จริ งได้แก ่ลาดับที่ 1 ไม้ (คะแนน 5) ลาดับที่ 2 ไม้บุด้วยกระดาษสา (คะแนน 4.8) และล าดับสุ ดท้า ย โลหะ
(คะแนน 2.8)
10) การเจาะชอ่ งแสง มีสว่ นชว่ ยเสริ มความงามของ โคมไฟ และ สร้ า ง บรรยกาศที่ ดีใ ห้ ก บั
ที่พกั อาศัย อยูใ่ นระดับมาก (คะแนน 3.6)
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11) รู ปแบบ รู ปทรง สี สั น ของโคมไฟมีความเหมาะ สม ส าหรั บใช้ ในการตกแต่ง ที่ พ ัก
อาศัย สาหรับบ้านสมัยใหม ่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (คะแนน 2.8)
12) รู ปแบบของโคมไฟมีคณุ ค่า และมีความ สร้างสรรค์ที่แ ตกต่า งจาก สิ น ค้า ทั่วไป ในท้อ ง
ตลาดอยูม่ นระดับปานกลาง (คะแนน 2.8)
13) รู ปแบบของโคมไฟสามารถผลิตได้ในระบบ อุตสาหกรรม หรื อ หั ตถอุ ตสาหกรรม อยู ่
ในระดับมาก (คะแนน 3.8)

แสดงผลการจัดลาดับการประเมินคุณค่า ของโคมไฟรู ปแบบ A1-A3
291 การประเมิน แบบจากผู ้ทรงคุณ วุฒิ ด้า นการออกแบบ ซึ่ ง เป็ นผู ้ที่มีความ เชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ์ที่เกีย่ วข้องไม ่ต่ากว ่า 10 ปี ทาการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ใน
ด้านการออกแบบ ได้ผลดังนี้
ผลงานการออกแบบในรู ปแบบ A1 ลายกระหนก มีความน่า สนใจเป็ นล าดับที่ 1 (คิ ดเป็ น 100%)
รู ปแบบ A2 มีความน่าสนใจเป็ นลาดับที่ 2 (คิดเป็ น 66.6%) และ A3 มีความน่า สนใจเป็ นล าดับที่ 3 (คิ ดเป็ น
33.3 %)
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โคมไฟต้นแบบที่ทาจากเท็ คนิ คฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนไม้ B1

โคมไฟต้นแบบที่ทาจากเท็ คนิ คฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนไม้ และติดด้วยกระดาษสา B2
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โคมไฟต้นแบบที่ทาจากเท็ คนิ คฉลุด้วย เลเซอร์ ลงบนโลหะ B.
2.2 การประเมิน แบบจากผู ้ทรงคุณ วุฒิ ด้า นการออกแบบ ซึ่ ง เป็ นผู ้ที่มีความ เชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ์ที่เกีย่ วข้องไม ่ต่ากว ่า 10 ปี ทาการประเมิน เพื่ อ พิ จารณาความเหมาะสม เกี่ย วกับรู ปแบบ และ
วัสดุที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการผลิ ตโคมไฟ ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้
ผลงานการออกแบบในรู ปแบบ B1 โคมไฟที่ทาจากเท็ คนิ คฉลุ ด้วย เลเซอร์ ลงบนไม้ มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นลาดับที่ 1 (คิ ดเป็ น 100%) โคมไฟที่ ทาจากเท็ คนิ คฉลุ ด้วย เลเซอร์ ลงบนไม้ และติ ดด้วย
กระดาษสา มีความเหมาะสมอยูใ่ นลาดับที่ 2 (คิดเป็ น 92%) และ โคมไฟที่ ทาจากเท็ คนิ ค ฉลุ ด้วยเลเซอร์ ลง
บนโลหะ มีความน่าสนใจเป็ นลาดับที่ 3 (คิดเป็ น 64%)
4. การทดลองต้ นแบบ
ในขั้นตอนการทดสอบต้นแบบผูว้ จิ ยั เลือกใช้ เทคนิ คฉลุดว้ ยเลเซอร์ เนื่ อ งจากมีค วามสอดคล้อ ง กับ
ลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ ในขั้นทดลองต้นแบบ ผูว้ จิ ยั ได้นา ลวดลายที่ได้อ อกแบบไว้ เลื อ กเพี ย งลายที่ ได้รั บ
ความนิ ยม สู งสุ ด 1 ลาย ได้แก ่ลายกระหนก นาไปผ่านกระบวนการผลิ ตเป็ นโคมไฟ โดยใช้เ ทคนิ คฉลุ ด้วย
เลเซอร์ ทดลองผ่านวัสดุที่แตกต่างกัน ได้แก ่
491 โคมไฟที่ทาจากเท็คนิ คฉลุ ดว้ ย เลเซอร์
4.2 โคมไฟที่ ทาจากเ ท็ คนิ ค ฉลุ ด้ วย เ ลเ ซอร์ ลงบน ไม้ และ ติ ดด้ ว ยกระ ดาษสา
4.3 โคมไฟที่ทาจากเท็คนิ คฉลุ ดว้ ย เลเซอร์ ลงบนโลหะ

512

ซึ่งสามารถสรุปผลการ วิเคราะห์ ได้ ดังนี้

ตัดไม้ให้เป็ นลวดลายตามที่ ได้ออกแบบไว้ด้วยเครื่ องฉลุ เลเซอร์

ตัวอย่างชิ้นงานที่ผา่ นการฉลุดว้ ยเครื่ อง ฉลุเลอเซอร์
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ติดไฟเพื่อให้แสงสว ่างสาหรับโคมไฟ

นาชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็ นโคมไฟ

4.1 โคมไฟที่ทาจากเท็คนิ คฉลุ ดว้ ย เลเซอร์ ลงบนไม้
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โคมไฟที่ฉลุดว้ ย เลเซอร์ ลงบนวัส ดุ ไ ม้ สามารถเข้า กับลวดลายในการออกแบบได้ เป็ น
อย่างดี เนื่ องจากเป็ นวัสดุที่ทามาจากธรรมชาติ อีกทัง้ ยังเป็ นวัสดุชนิ ดเดียวกันกับต้น แบบลวดลาย หรื อ ตู ้พ ระ
ธรรม วัดเซิงหวายจึงทาให้ได้ความรู ้สึกของความเป็ นไทยอย่างเห็ นได้ช ัด แสงที่ ล อดออกมา จากช อ่ งแสง มี
ความ ชัดเจน แต่ลวดลายที่ตวั โคมจะไม ่ชัดเจนนักเพราะแสงสว ่างจากดวงโคม และเมื่อ แสงส่อ งกระทบกับ
ผนัง โคมไฟ จะปรากฏเป็ นเงาที่มลี วดลายคล้า ยลายกระหนกทอดยาว พาดผ่า นพื้ น ให้ ความรู ้ สึ ก สวยงาม
แปลก ตาไปอีกแบบ มีน้ าหนักเบาขนย้ายสะดวก แต่ตอ้ งระมัดระวัง เวลาเคลื่ อ นย้า ยเนื่ อ งจากลายฉลุ มีความ
ระเอี ย ด สู ง อาจทาให้ ล วดลายหั ก หรื อแตกได้ และ สามารถ มอง เห็ น หลอดไฟด้ า นในได้ช ัดเจน

โคมไฟที่ทามาจากวัส ดุไ ม้
4.2 โ คม ไฟ ที่ ท าจ า กเ ท็ ค นิ ค ฉลุ ด้ ว ยเ ล เ ซ อร์ ลง บน ไม้ แ ล ะ ติ ดด้ ว ย กร ะ ด าษ ส า
โคมไฟที่ฉลุดว้ ยเลเซอร์ ลงบนวัสดุไ ม้ และติ ดด้วยกระดาษสาโดยรวมให้ ความรู ้ สึ ก คล้า ย กับ
โคมไฟที่ทาจากวัส ดุ ไ ม้เ กือ บทั้ง หมดแตกต่า งกัน ตรงที่ แ สงไฟที่ ส ่อ งออกมาจากช อ่ งแสงเนื่ อ งจากจะมี
กระดาษ สามากัน้ ระหว ่างชอ่ งแสงเอาไว้ ทาให้แสงที่สอ่ งผ่านออกมามีความนุ ่มนวลกวา่ แบบอื่ น อี ก ทั้ง ช ว่ ย
บังสายตา ทาให้ไม ่เห็ นหลอดไฟด้านใน อีกทั้งกระดาษสาที่ติดอยูด่ า้ นใน ช ว่ ยทา ให้ ล วดลายกระหนกที่ อ ยู ่
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บนโคมไฟ ชัดเจนขึ้น ทาให้เห็ นความสวยงามของลวดลายที่ อ อกแบบชัดเจนยิ่ ง ขึ้ น มีน้ าหนั ก เบา แต่ต้อ ง
ระมัดระวัง ในการเคลื่อนย้ายเนื่ องจากมีความบอบบางสู ง \
ในการขึ้นแบบด้วยเครื่ อ งเลเซอร์ โดยใช้วสั ดุ ไ ม้ ไม้ที่ใ ช้คือ ไม้ ญี่ปนุ่ (Shina Awagami) ซึ่ ง มี
ความหนา 0.8 มิล ลิ เมตร เนื้อไม้ เป็ น สี ตามธรรมชาติ (นํ้าตาลอ่ อน) เมื่อนําใมาตัดด้ วยความร้ อ นผ่ า นเครื่ อ ง
ยิงเลเซอร์ พบว่ า มีความเรียบเนียนสวยงามดี ไม่ มีเสี้ ยนไม้ หลงเหลื ออยู่ ที่ชิ้น งาน พบเพีย งผลกระทบจาก
ความร้ อนทีท่ าํ ปฎิกริยากับเนื้อไม้ จนทําให้ สีของไม้ มีความเข้ มขึ้นจากเดิ ม (จากสี นํ้ า ตาลอ่ อ นกลายเป็ น สี
นํ้าตาลเข้ ม) ในบริเวณทีล่ ํ าแสงเลเซอร์ ตัดผ่ านเนื้อไม้

โคมไฟที่ทามาจากวัส ดุไ ม้ และติดด้วยกระดาษสา
4.3 โคมไฟที่ทาจากเท็คนิ คฉลุ ดว้ ย เลเซอร์ ลงบนโลหะ
โคมไฟที่ฉลุดว้ ยเลเซอร์ ลงบนวัสดุโลหะ แสงที่ลอดออกมาจากช อ่ งแสงมีความชัดเจน แต่
ลวดลายที่ตวั โคมจะไม ่ชัดเจนนักเพราะแสงสว ่างจากดวงโคม และเมื่อ แสงส่อ งกระทบกับผนั ง โคมไฟ จะ
ปรากฏเป็ นเงาที่มลี วดลายคล้ายลายกระหนกทอดยาวพาดผ่านพื้น ให้ความรู ้ สึ ก สวยงามแปลกตาไป อี ก แบบ
แต่ดว้ ยวัสดุที่ทาจากโลหะทาให้ความเป็ นไทยที่เกิดจาดผลงานดูล ดน้ อ ยลง และด้วยวัส ดุ ที่ทาจาก โลหะ จึ ง
สามารถทาให้โคมไฟนี้ เข้ากับบ้านสมัยใหม ่ได้ดีกว ่า โดยโคมไฟที่ ทาจากโลหะจะ มีน้ าหนั ก มากกวา่ วัส ดุ ที่
ทาจากไม้ และมีคา่ ใช้จา่ ยในการผลิตที่สูงกว ่ามาก แต่กแ็ ข็งแรงทนทานมากกว ่าไม้
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โคมไฟที่ทามาจากโลหะ
5. สรุปผลการศึกษา
วิทยานิ พนธ์ เรื่ องการนาลวดลายไทยมาประยุ ก ต์ : จากตู ้พ ระธรรมสู ่โ คมไฟ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ
ศึกษาลวดลายไทยบนตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวาย และประยุกต์นาลายไทยจากตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวาย มาใช้ใ น
การออกแบบตกแต่งเป็ นลวดลายโคมไฟ โดย นาลวดลายกระหนกจากลายไทยบนตู ้ พ ระธรรม วัดเซิ ง หวาย
มาใช้ออกแบบให้มคี วามสวยงาม และสื่ อถึงลักษณะความเป็ นไทย และสามารถใช้งานได้จริ ง
ผลการวิจยั พบว ่าการออกแบบได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ต้ ัง ไว้ คื อ ได้ทราบถึ ง ข้อ มูล ของลายไทย
จากตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวาย โดยลวดลายไทยที่ มีความสวยงาม และสื่ อ ถึ ง ความเป็ น ไทยมากที่ สุ ด คื อ
ลวดลาย กระหนก จากนั้นได้นาลวดลายกระหนกมาตกแต่งให้เป็ นโคมไฟตัง้ โต้ะ โดยเลื อ กเท็ ค นิ ค วิธี ในการ
ผลิตด้วย เครื่ องฉลุเลเซอร์ และทดลองผลิ ตด้วยวัส ดุ ใ น 3 รู ปแบบ ได้แ ก ่ ไม้, ไม้ติดด้วยกระดาษสา และ
โลหะ ซึ่งผล ปรากฎว ่าวัสดุที่ทาจากไม้ได้รับความนิ ยมสู ง สุ ด วัส ดุ ที่ทาจากไม้มีความสอดคล้อ งกับลวดลาย
ที่ผวู ้ จิ ยั ออกแบบ และสามารถสื่ ออารมณ์ถึงความเป็ นไทยได้เ ป็ นอย่า งดี มีน้ าหนั ก เบา มีค วามสวยงาม และ
สามารถใช้งานเพื่อให้ แสงสว ่างได้
การออกแบบครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูล ต่า งๆ เกี่ย วกับลวดลายไทยบนตู ้พ ระธรรมวัดเซิ ง หวาย
นามาวิเคราะห์ หาลวดลายที่เป็ นจุดเด่นและสวยงามที่สุด เพื่อนาลวดลายที่ได้มาใช้เ พื่ อ ออกแบบ และตกแต่ง
เป็ นโคมไฟที่ออกแบบโดยผูว้ จิ ยั เอง โดยยังคงลักษณะของความเป็ นไทยใช้รู ปทรงที่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า อัน มีที่มา
จาก รู ปทรงของตูพ้ ระธรรมวัดเซิงหวาย ทาให้ผลงานที่ได้ มีความสวยงาม และสามารถสื่ อ อารมณ์ ถึ ง ความ
เป็ นไทย ได้เป็ นอย่างดี มีความสวยงาม และสอดคล้องกับประโยชน์ ใช้สอยในปั จจุ บนั

517

ปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหา
ปั ญหาที่พบในระหว ่างการออกแบบตกแต่งโคมไฟครั้งนี้ ส่วนใหญ่พ บปั ญ หาระหวา่ งขั้น ตอนการ
ดาเนิ นงาน ซึ่งเป็ นปั ญหาด้านการผลิตชิ้นงาน แบ่งเป็ นข้อๆ ได้ดงั นี้
1. ปั ญหาจากการปฎิบตั ิงานในการสร้างชิน้ งาน พบปั ญหาเรื่ องจังหวะ และชอ่ งว ่างของงาน ช อ่ งวา่ ง
ของงานบางชอ่ งมีความระเอียดสู ง ทาให้เวลาตัดชิ้นงานด้วยเครื่ องฉลุเลเซอร์ แล้วลาแสงเลเซอร์ จะกิน เข้า มา
ในชิ้นงานทาให้ความสวยงามของลวดลายลดลง
2. ปั ญหาเรื่ องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต เนื่ องจากวัส ดุ ที่น ามาผลิ ตเป็ นโคมไฟ ส่วนหนึ่ ง เป็ น
ไม้ ซึ่งร้านที่รับทาเลเซอร์ สว่ นใหญ่ ไม ่นิ ยมใช้ไ ม้ใ นการตัดเลเซอร์ เ นื่ อ งจา กหากตัดไม้ด้วยเลเซอร์ ความ
ร้อนจาก แสงเลเซอร์ อาจทาให้ไม้ไหม้ และเกิดรอยดาได้ ทางร้ า นจึ ง ไมม่ ีวสั ดุ ที่เ ป็ นไม้เ ก็บไว้ ทาให้ ผู ้วิจัย
ต้อ งซื้ อ ไม้จาก อี ก ที่ ห นึ่ ง และน าไปฉลุ เ ลเ ซอร์ อี ก ที่ หนึ่ งท าให้ เ สี ย เ วลาในการดาเนิ น ง านไปมาก
3. ปั ญหาเรื่ องการฉลุดว้ ยเครื่ องเลเซอร์ ในวัสดุที่หนา จะใช้แสงที่มคี วามเข้มข้น สู ง และใช้เ วลา ใน
การตัดนาน ซึ่ ง อาจทาให้ ไ ม้เ กิดรอยไหม้ไ ด้ และเนื่ อ งจากลวดลายที่ ผู ้วิจัย ออกเเบบมีความระเอี ย ดสู ง
ประกอบกับวัสดุที่ใช้เป็ นไม้ ซึ่งมีความหนาไม ่มากนัก ทาให้ชิ้นงานไม ่แข็งแรงเท่า ที่ ควร
4. ปั ญหาเกี่ย วกับ รู ปแบบโคมไฟ ผู ้วิจัย ตั้ง ใจที่ จะใช้รู ปแบบโคมไฟโดยทาขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ประกอบ เข้าด้วยกันได้อย่างพอดี โดยไม ่ต้องใช้กาวหรื อข้อต่อ ในการยึ ด แต่เ มื่อ ผลิ ตออกมาแล้วพบวา่ เมื่อ
นาโคมไฟมา ประกอบเข้าด้วยกัน ทาให้ มีโ ครงสร้ า งที่ ไ มแ่ ข็ ง แรงเนื่ อ งจากขนาดของ ไม้ ที่ น ามาต่อ กัน มี
ชอ่ งว ่างห่างกันมาก เกินไป
5. ปั ญหาด้านการขนย้าย เนื่ องจากวัสดุและรู ปแบบที่ใช้ผลิตโคมไฟมีความเปราะบาง จึ ง อาจ ทาให้
เกิดการแตกหักได้งา่ ย
วิธีการแก้ ปัญหา
จากผลสรุ ปการออกแบบโคมไฟที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบอาจมีข้อ บกพร่อ งอยู บ่ ้า ง บาง ประการ
ผูว้ จิ ยั ใคร่ขอแนะนาข้อมูลเพิ่มเติ มสาหรั บผูส้ นใจนาไปพัฒนาต่อให้ส มบู รณ์แ บบดังนี้
19 ลวดลายชิ้นงาน และการฉลุดว้ ยเครื่ องเลเซอร์ ในการผลิ ตชิ้ น งานด้วยการฉลุ เ ลเซอร์ ความ ระ
เอียดของลวดลายที่ใช้ ความแรงของแสงเลเซอร์ วัสดุที่ใช้ ขนาดของชิ้ น งาน องค์ ประกอบเหล่า นี้ ล้วนมีผ ล
ต่อการออกแบบและผลิตงานด้วยเท็คนิ คการฉลุ ผู ้ส นใจควรศึ ก ษาการใช้ง านของเครื่ อ ง ขนาดชิ้ น งานที่
สามารถวางบนเครื่ องได้ วัสดุที่ใช้ให้ดี ควบคูไ่ ปกับการออกแบบลวดลายเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลงานตามที่ ต้ งั ใจเอาไว้
มากที่สุด
29 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทงานไม้ที่ตอ้ งมีการน าไม้ส องชิ้ น มาต่อ กัน โดยที่ ไ มต่ ้อ งการ
ใช้กาว หรื อข้อต่อควรปรับขนาดของไม้ช้นิ ใดชิ้นหนึ่ งให้มขี นาดใหญ่อี ก ด้า นหนึ่ งเล็ ก น้ อ ยเมื่อ น าชิ้ น ส่วน
ต่างๆ ไปประกอบเข้าด้วยกันจะทาให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง และคงรู ปทรงไว้ได้ดียิ่งขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
การออกแบบตกแต่งโคมไฟ ในครั้งนี้ ก ่อให้ เ กิดแนวทางการพัฒ นารู ปแบบผลิ ตภัณ ฑ์ อื่ น ๆ ใน
โอกาศต่อไปซึ่งได้แก ่
1 9 ส า ม า ร ถ ห า ล ว ด ล า ย ที่ แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป โ ด ย ค ง รู ป แ บ บ โ ค ม ไ ฟ ไ ว้
29 สามารถปรับขนาดของชิ้นงานเพื่อทาเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เชน่ ฉากกัน้ ห้อง รั้วบ้าน เป็ นต้น
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การศึกษาแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมดิจทิ ัลอาร์ ต
เพือ่ เสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ สํ าหรับนักเรียนผู้บกพร่ องทางการได้ ยิน
A Study of Guidelines for Design digital art activities enhance Creativity for students
Hearing deficiency

ทักษิณา สุ ขพัทธี1, เกรี ยงศักดิ์ เขียวมัง่ 2, อําไพ ตีรณสาร3
1
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมแด็จเจ้าพระยา Pungpond_tuk@hotmail.com
2
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา kraingsak_k@yahoo.com
3
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ampai.ti@chula.ac.th
Pungpond_tuk@hotmail.com

บทคัดย่ อ : การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการศึกษาแนวทางการออกแบบชุ ดกิ จกรรมดิ จิทลั อาร์ ต
สําหรับผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ เพือ่ ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษเชิง
ลึก (2) แบบสังเกต (3) แบบสอบถาม และ(4) ชุดกิ จกรรม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 กลุ่ ม ได้แก่นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูบ้ กพร่ องทางการได้ยินที่ลงรายวิชากราฟิ กเทอม 2/2559 ระดับเดลซิ เบล 29-90 เดซิเบล
จํานวน 8 คน เลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดย วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึกและการสนทนากลุ่มในครู ผสู ้ อนและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ส่วนรู ปแบบการจัดกิจกรรมนั้นใช้กบั กลุ่มผูเ้ รี ยน นักเรี ยน ใช้วิธีเก้บข้อมูลแบบสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุ่มและ การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) ผลการวิจยั
พบรู ปแบบชุุดกิจกรรมดิจิทลั อาร์ตเพิ่มเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย (1) การสอนทางตรงเน้น (2)
นําเสนอเนื้อหากระชับ ชวนติดตาม (3) ลักษณะการเรี ยนรู้จากง่ายไปยาก(4) ปรับสิ่ งแวดล้อมและสื่ อการสอน
(5) การให้ข ้อมูลตอบกลับ (6) การส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ และ (7) กระบวนการสอน 8 ขั้นตอน ดัง
รายละเอียดในบทความ
Key words: ความคิ ด สร้ างสรรค์, การสอนผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน ,ชุ ด กิ จ กรรมดิ จิ ทัลอาร์ ต ,
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
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
การพัฒนาผุพ้ ิการ สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตและความทัดเทียม ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมได้ดว้ ยการ
จัด การศึก ษาจึ งเป็ นจุ ด สําคัญในกระบวนการต่างๆ ผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษานําร่ องในโรงเรี ยนโสตศึก ษาชลบุ รี จาก
ครู ผสู้ อนคอมพิวเตอร์กราฟิ ก พบว่าปั ญหาด้านการรับรู้ ทําให้เกิดปัญหาด้านทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสื่ อสาร
สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ที่พบได้ชดั เมื่อสอนศิลปะ ตั้งแต่การถ่ายทอดเนื้ อหา โจทย์ ซึ่ งผูเ้ รี ยนเข้าใจ
ได้ยากขาดประสบการณ์อนั ส่ งผลต่อจินตนาการและทักษะด้านอื่นอีกมากมาย สอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ บุญชัย
ยะ, (2541) สภาพและปั ญหาการสอนวิชาศิลปศึกษาของครู ศิลปะกับเด็กผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน พบว่า ปั ญหา
คล้ายๆกัน เช่นการรับรู ้ เนื้อหาวิชาศิลปศึกษาที่มีคาํ แบบนามธรรม วิธีสอนและเวลา ซึ่งต้องสอนแบบสาธิตและ
ระบบรวม ปัญหาของสื่ อ ครู ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ
ศรี ยา นิยมธรรม, (2552) กล่าวว่า การวาดของเด็กหูตึง ไม่แตกต่างจากเด็กปกติ แต่พฒั นาการช้ากว่าเพราะขาด
ความคิ ดจิ ต นาการ และความคิ ด เชิ งนามธรรม สิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม หรื อสิ่ งที่ เขาประทับใจ มีทาํ ได้ดีและเก็บ
รายละเอียดได้มาก ยังมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีมีความสนใจที่ ศึกษาสภาพปั ญหา และ
ความต้องการออกแบบรู ปแบบชุ ดกิ จกรรมดิจิทลั อาร์ ตเพื่อเสริ มสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์สาํ หรับงผูบ้ กพร่ อง
ทางการได้ยนิ พื่อประโยชน์ในด้านทักษะและความคิดสร้างสรรค์การศึกษาต่อยอดให้สามารถในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบชุ ดกิ จกรรมดิ จิทลั อาร์ ตสําหรั บผูบ้ กพร่ องทางการได้ยินเพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การสอนคอมพิวเตอร์ สําหรับผู ้
บกพร่ องทางการได้ยิน

การสอนศิลปะระดับชั้นมํธยมสําหรับผูบ้ กพร่ อทางการได้ยิน

พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก

ชุดกิจกรรมดิจิทลั อาร์ตสําหรับผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
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การดําเนินงานวิจยั ประกอบด้วย (1) กลุ่มตัวอย่าง (2) การสุ่มตัวอย่างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ(3)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ภาพตัวอย่ างการเก็บข้ อมูล

3.1 กลุ่มตัวอย่ างขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ ม ประกอบด้วย 3 กลุ่ม (1) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้าน
ศิลปศึกษา ด้านการสอนผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน และเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 5 ราย (2) กลุ่มครู และ
ผูบ้ ริ หารเป็ นกลุ่ มที่ ประกอบอาชี พครู โรงเรี ยนโสตศึกษาชลบุ รี รวมจํานวน 8 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล คื อแบบสัมภาษณ์ จ าํ นวน 1 ชุ ด คือแบบสัมภาษณ์สําหรั บ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและกลุ่มครู ผูบ้ ริ หาร เพื่ อศึก ษาปั ญ หา ความต้องการในการจัด การเรี ยนรู้ (3) กลุ่ มนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูบ้ กพร่ องทางการได้ยินที่จะลงทะเบียนในรายวิชากราฟิ ก กลุ่มสาระการงานและอาชีพ ใน
ภาคการศึก ษาที่ 2/2559 จํานวน 8 คน ระดับเดลซิเบล 29-90 เดซิเบล เครื่ องมือที่ใช้เป็ นชุดกิจกรรมกราฟิ ก
แบบเรี ยนปกติในชั้นเรี ยนและแบบสังเกตุ แบบสอบถามเพื่อศึกษาด้านพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ปั ญหาและความ
ต้องการ เครื่ องมือทั้งหมดผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่ านตรวจสอบแล้วนํามาแก้ไขปรั บปรุ ง ก่อนนําไปทําการ
เก็บข้อมูล
3.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการทดลองสอน เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสอบถาม และแบบสังเกต วิธีการเคราะห์ ข้อมูล ใช้วิธีการ content analysis ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มครู โดยใช้ตารางการวิเคราะห์ หาข้อมูลที่มีความเหมือนและต่างกันแต่ละข้อคําตอบแยกและ
จัดกลุ่มในโครงสร้างเป็ นลําดับ
4. ผลการศึกษา
พฤติกรรมและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กของผู้บกพร่ องทางการได้ยิน
“คํานามธรรมเช่ นเจ้ าชู้ ทรยศหั ก หลัง เค้ าจะต้ อ งแสดง” “มี ค วามจํากัดในพื ้นฐาน
1 พฤติกรรมที่เป็ นจุดเด่นด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 1).การมองได้ดี การช่าง
ของภาษา และประสบการณ์ น้อยเนื่ อ งจากเด็ก ส่ วนใหญ่ จะอยู่แบบโรงเรี ยนประจํา
สังเกต การเก็บรายละเอียดสามารถให้รายละเอียดสมจริ งในงานศิลปะ 2) การวาด
ต่ างจากผู้ที่อยู่กับผู้ปกครอง”
ภาพเพราะเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเป็ นส่วนจะมีความสามารถพิเศษในด้านงานศิลปะ เช่น
3. ความสามารถของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ กราฟิ กในปัจจุบัน พบว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
กราฟิ ก 3) มีสมาธิดี ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “การสังเกตุเค้ าสามารถสังเกตภาพรวม รวม
สร้
า
งงานทัศนศิลป์ ได้ดีในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมและการใช้อุ ปกรณ์ทศั นศิล ป์ มี ก าร
ไปถึงรายละเอี ยดได้ครบถ้วน สามารถเล่ าเหตุการณ์ และลําดับเหตุการณ์ จากภาพรวม
ร่ างแบบและให้รายละเอี ยดมากขึ้น แสดงรู ปทรงสมจริ ง มี ก ารวาดภาพเต็ม พื้นที่
และมีสมาธิ”, “เด็กส่ วนใหญ่ จะมีความสามารถทางศิลปะมาก จึงควรส่ งเสริ มด้ านนี”้
2.พฤติกรรมที่เป็ นจุ ดด้ อยด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 1). การสื่ อ สาร สิ่ งที่เค้า ระหว่างขอบฟ้ าและขอบพื้น ใช้การแรงเงา ความความสัมพันธ์กบั สีหลากหลาย ผสม
เข้าใจยาก ความลึ ก ซึ้ ง นามธรรม 2). ข้อ จําก ดั ทางการรับรู ้ 3). ประสบการณ์ และ สีเอง แสดงแนวธรรมชาติ รอยยิม้ เรื่ องราว วัตถุ หากใช้คอมพิวเตอร์ สร้างงานโจทย์
ความรู ้ 4) ลื ม ง่าย ขาดสื่ อ และการทบทวน 5. ไม่ เชื่ อ ว่าตนเองจะทําได้ตัวอย่ างคํา รู ปธรรมได้เห็นความสามารถเดิมในร่ างแบบ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดผลงานให้เกิดขึ้น
สัมภาษณ์ “จุดด้ อยคือการเข้ าใจคําศัทพ์ นามธรรม สื่ อได้ ยาก ต้ องท้ าวความเยอะ ต้ อง ได้สมบูรณ์
แสดงบทบาทสมมุติ ถ้ าเป็ นคําๆ ก็จะได้ ”
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4 .ลักษณะด้านการสอนและขั้นการสอนในชุ ดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ ตเพื่อเสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์สําหรับผู้บกพร่ องทางการได้ยิน
ต้ องเป็ นขั้นตอนให้ ร้ ูจักเครื่ องมือ สาธิ ต และค่ อ ยให้ ทํา เช่ นให้ รู้ สั ก เครื่ อ งมื อ
4.1 การสอนโดยทางตรง learning by doing ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “การสอนต้ อ งให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจและมีทักษะการปฎิบัติได้ ลงมือกระทํา ครั บ” “การสอนไม่ ควรให้ ผ้เู รี ยน และเอาผลงานให้ เค้ าดู ว่ า ออกมาจะเป็ นอย่ า งนี ้ สาธิ ตให้ เค้ าค่ อยๆทํา ตาม
ส่ วนประกอบๆแต่ ละส่ วนๆ”
เรี ยนรู้ด้วยตนเองในขั้นแรกต้ องมีครูชี้นาํ ครูเป็ นศูนย์กลาง”
4.2 เน้ นทักษะและกิจกรรมที่สนุกและช่ วยจรรโลงจิตใจ ให้อสิ ระ ให้โจทย์ ระดับ
5.4 ฝึ กฝนและแนะนํา ครู ฝึกให้ทําซํ้าๆ ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์“หากทําไม่ เสร็จให้
ที่ง่ายต่ อควมเข้าใจ มีลกั ษณะไม่ซํ้าซ้ อน ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “ครูคิดว่ าควรเน้ นช่ วย เป็ นการบ้ าน ให้ เค้ าเรี ยนรู้ด้วยตนเองประกอบๆไปภาพเป็ นหลัก ชั ดๆช้ า ๆเชคการ
จรรโลงใจ เน้ นเรื่ อ งความสนุก จริ งๆแล้ วเราสอนศิ ล ปะที่ เป็ น Basic เท่ านั้นเอง” , โต้ ตอบว่ าเค้ าทําได้ ไหมๆ สอนทบทวนทุกครั้ งเพราะเด็กลืมง่ าย
5.5. การประยุกต์ เมือ่ ทําจนชํ านาญแล้ วผู้ส อนกําหนดโจทย์ ใ ห้ ผู้เรี ย นต่ อยอด
“ระวังโจทย์อย่ายากเกิน เน้ นสนุก อิ สระ”
4.3 ลักษณะการเรียนรู้ จากง่ายไปเน้ นการสาธิตให้ดู และให้ผ้เู รียนทําตามผู้สอน นํามาประยุกต์ ใช้ ตวั อย่ างคําสัมภาษณ์ “ทําจนชํานาญหลายครั้ งเป็ นเดือน พอผ่านครั้ ง
ในขั้นพืน้ ฐานของกราฟิ กตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “งานไม่ ค วรยากมาก ไม่ ต้อ งทํางาน ที่ 2 แล้ วค่ อยไปขั้นประยุกต์ ”“ ควรใช้ เป็ นโปรเจคโครงงาน”
Skill ขั้นสูง การต่ อยอดอาชี พ อาจจะยังไม่ ต้อ ง”, “จะใช้ คาํ ว่ า Learning by yourself
5.6 การประเมินทักษะ ตัวอย่ างคําสั มภาษณ์ “เกณฑ์ ประเมิ นจากรู บริ ค จาก
สําหรั บส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ของคนหู หนวกนี่ผมไม่ ชื่อ นะและเค้ าก็ไม่ คิ ดจะ ผลงานและชิ ้นงาน”“ต้ องหลากหลาย เกณฑ์ ประเมินจากรู บริ ค ความคิ ดสร้ างสรรค์
เรี ยนด้ วย ก็คื อ ทําให้ ดูแล้ วให้ เค้ า ทําตาม เป้ นวิ ธีที่จะทําให้ ได้ ดีที่สุดและประสบ การจัดภาพ การส่ งงานตรงต่ อ เวลาวั ดจากตั วผลงานซึ่ ง1เทอมจะมี ง าน2-3ชิ ้นมร
ความสําเร็จมากที่สุด”, “วิธีที่ดีที่สุดคือสอนแบบสาธิ ตครั บ”
ผลงานจะตัวบอกอยู่แล้ วว่ า มีความตั้งใจและความรุ้เข้ าใจอย่างไร”
4.4 จัดสิ่ ง แวดล้ อม และสื่ อ ตัวอย่ างคําสั มภาษณ์ “ควรมี โต๊ ะกลางสําหรั บ
5.7 การส่ งเสริ มความคิด สร้ า งสรรค์ ตั ว อย่ า งคําสั ม ภาษณ์ “ผมเห็ น ถึ ง
อธิ บายและมองเห้ นชัด เห็นสี หน้ าท่ าทางและการสาธิ ตได้ ใช้ สัญญาณไฟเปิ ดปิ ดเพื่ อ ความสําคัญของ ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นสิ่ งจําเป็ นเพราะเน้ นการมองเห็ นภาพเป็ น
เรี ย กผู้เรี ยนให้ มองกระดาน ส่ วนอุ ปกรณ์ สื่ อ การสอนที่ ผมใช้ โปรเจคเตอร์ ชุ ด หลักถ้ าตัวเค้ าเองจะเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสื่ อสารได้ และเป็ นอะไรที่เด็กเค้ าอยากจะเรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ จัดสิ่ งแวดล้ อมเน้ นความสว่ างในชั้นเรี ยน บรรยายใกล้ ผ้เู รี ยน ”
และเป็ นทางเดียวของเค้ าที่จะสื่ อสาร สามารถรั บรู้ ได้ และสื่ อ ให้ คนนอกได้ รับรู้ กับ
“พบปั ญหาด้ านอธิ บายโจทย์เพราะไม่ เข้ าใจก็ทาํ ไม่ ได้ ซึ่งไม่ ค วรมี ตัวหนังสื อ คนปกติเพื่อ มองและสร้ างสื่ อให้ คนอื่ นออกมารั บรู้”“ จะเกิดความคิ ดสร้ างสรรค์ ใน
มากใช้ ให้ น้ อ ยๆ ใช้ เ ป็ นคําๆ ควรมี อิ นเทอร์ เนตเน้ นการรั บรู้ เช่ น YouTube, Line เด็กกลุ่มนีม้ าจากความประทับใจ แล้ วลงมื อ กระทําจนชํานาญ ไม่ ใช่ ก ารคิ ดแต่ เป็ น
Facebook.”,“สื่ อInfo graphic เพราะอิ นโฟใช้ เน้ นภาพสัญลักษณ์ เข้ าใจได้ ง่าย อั ก ษร การปฎิบัติจนชํานาญและประยุกต์ ได้ ,”ต้ องเกิดความประทับใจโจทย์ และการลงมื อ
น้ อย ใช้ การสรุปเชื่ อมโยง” “ผมเน้ นเตรี ยมสื่ อ เปนรู ปภาพที่ เป็ นรู ปธรรม เป็ นภาพ ปฎิบัติ”
ไม่ ใช้ ตัวอักษรมาก ไม่ ค่อยลึก สื่ อการสอนก็มี ที่สาํ คัญคือชุดกิจกรรมที่ให้ ทาํ ในห้ อง
ด้านความคิดคล่องแคล่ว ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “ควรดูค วามพร้ อมของทัก ษะ
งานที่จะทําในห้ อง เช่ นถ้ าสอนไมโครซอฟ ผมจะเตรี ยมตัวหนังสื อ แล้ ว เตรี ยมทุก วิธีสอนต้ องยกตัวอย่างให้ ชัดเจน เพื่อให้ เข้ าใจโจทย์”“วัดจากผลงานซึ่ งเป้ นสิ่ งที่ เค้ า
อย่ างให้ ให้ จัดหน้ าให้ ได้ แบบนี ้” “การสอนในห้ องเรี ยนปกติ learning by doing คิดล่ องแคล่ วไหมเค้ าทําได้ ทันเวลาไหม”
ภายใต้ แนวคิดDual code theory”“การรั บรู้เน้ นสี สดใสสําหรั บเด็กกลุ่มนี”้
ด้านความคิดริเริ่ม ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “ให้ เค้ าทําโจทย์แบบฝึ กหั ด เช่ น ผู้สอน
4.5 มีก ารประเมิน และให้ ข้ อ มู ล ตอบกลับ โดยการถามคํา ถาม การให้ ทํ า ให้ รูปให้ ดู 10 รูปนี ้ รูปใดมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ ม ากที่ สุด ทดสอบไปสั ก พัก นึ ง ให้
แบบฝึ กหัดและบอกการประเมินให้ ผู้เรี ย นได้ ทราย ตัวอย่ างคําสั มภาษณ์ “สอน เข้ าใจ Concept ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ควบคู่ไปกับการมอบหมายงาน”
ปฎิบัติแต่ ครั้ งและเทสทุกครั้ ง”, “ระหว่ างต้ อ งเดิ นดู นัก เรี ยนรึ เปล่ าทําถูก ไหม ให้
ด้านความคิดยืดหยุ่น ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์“สามารถสร้ างสรรค์ ชิ้นงานได้ ลุล่วง
เรี ยนทันกัน”
พิ จ ารณาจากการประยุก ต์ แก้ ปัญ หาด้ ว ยตนเองได้ ให้ สํา เร็ จ ” “ต้ อ งให้ เค้ า ใช้
4.6 การส่ ง เสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ควรเกิดความประทับ ใจ และปฎิบัติที่ เครื่ องมือสอน ฝึ กคิดหลายแบบ หลายอย่าง แต่ คอมพิวเตอร์ จะได้ บางคนเท่ านั้น ต้ อ ง
ชํานาญประยุกต์ ใช้ ได้ จึงก่อให้เกิดความคิดสร้ างสรรค์ ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “เด็กควร ผ่านการฝึ กฝนมาย่างดี”
ด้านความคิดละเอียดลออ ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “เค้ าจะปรั บแต่ งเต็มให้ สมบูรณ์
ทํามาจนชํานาญ จากนั้นจะเป็ นออโตเมติกได้ เค้ าจะครี เอทได้ เอง ความคิดสร้ างสรรค์
ได้ ให้ งานซํา้ ๆ ให้ ฝึกฝนเรื่ อยๆ ให้ งานที่ฝึกความตั้งใจ สร้ างสมาธิ และความอดทน
เกิดเด็กกลุ่มนีค้ วรเกิดจากได้ ลงมือปฎิบัติ”
ลักษณะของความละเอี ยดลออมีสมาธิ ดีในสิ่ งที่ตนสนใจ คิดเป็ นทําเป็ น ช่ างสังเกต”
5. ลักษณะกระบวนการสอน
5.8 การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ และความสามารถทางทักษะ ตัวอย่างคํา
5.1 ให้ผู้เรียนมองเห็นแนวโจทย์ ตัวอย่ างคําสั มภาษณ์ “นัก เรี ยนจะสนใจดู
สั
ม
ภาษณ์
“ความคิดสร้ างสรรค์ การจัดภาพองค์ ประกอบ ความงาม การส่ งงานตรง
เพราะถ้ าไม่ ดูเค้ าจะทําไม่ ได้ ให้ ภาพสําเร็ จมาก่ อ น และบอกว่ าถ้ าอยากได้ ภาพนี ้มี
ต่ อเวลา ความสมบูรณ์ ของงานความพิถีพิถันเด็กสามารถปฏิบัติการได้ จาก ทําตาม
ลําดับขั้นตอนอย่างไรบ้ าง”
5.2 ควรเป็ นกิจกรรมที่จูงใจน่ าประทับใจ ซึ่งผู้สอนต้ องหาวิธีเร้ าความสนใจ
ขั้นตอน วิธีการทํา ได้อย่างสวยงาม เค้าคิดยืดหยุ่นไหมคุณมีอุปกรณ์ ให้ แล้วเค้ าจะ
ตัวอย่ างคําสัมภาษณ์ “ครูจะมีโจทย์ที่สิ่งเร้ าความสนใจ ต้องมีแผนการสอน มี
สร้ างสรรค์ อะไรขึน้ มา เค้ าใช้ อุปกรณ์ ครบไหม เค้ าละเอี ยดละออไหม”
จุดประสงค์ มีสื่อการาสอนโดยมากจะเด็กจะชอบการสร้ างสรรค์ งานเกี่ยวกับตนเอง
5.9 การนําไปใช้ /การเผยแพร่ ตัวอย่ างคําสั มภาษณ์ “เป็ นกิ จกรรมโครงงาน
กลุ่มเพื่อน และครอบครั ว”
การจัดภายในทําได้ ดี ทําเป็ นกลุ่ม งานมี ก ารจัดนิ ทรรศการภายในไม่ ได้ จัดภายนอก
5.3 เน้ นทักษะปฎิบัติ ตัวอย่ างคําสั มภาษณ์ “สอนที่ ล ะขั้น เน้ นทัก ษะปฎิ บัติ เช่ นการจัดงานวันคริ สมาส นิทรรศการจะประดับตามทางเดิน เด็กๆเค้ าจะภูมิ ใจที่ ทาํ
ขั้นตอนก่ อน เครื่ องมือก่ อน จะเช็คความเข้ าใจ ส่ วนใหญ่ จะให้ งานเป็ นชิ ้นใหญ่ ๆให้
ได้ ”
เค้ ารั บผิดชอบ
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4. อภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลฃใช้ตารางการวิเคราะห์ หาข้อมูลที่มีความเหมือนและต่างกันแต่ละข้อคําตอบ
แยกและจัด กลุ่ ม ในโครงสร้ างเป็ นลําดับ ประกอบด้ว ย (1)พฤติ ก รรมที่ เป็ นจุ ด เด่ น ต่ อการเรี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก (2) พฤติกรรมที่เป็ นจุดด้อยต่ออการเรี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (3)ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กในปั จ จุ บัน (4)การจัด สิ่ ง แวดล้อ ม และสื่ อ (5)หลัก การศึ ก ษา/การสอน
(6) กระบวนการสอน8 ขั้นมีรายละเอียดดังนี้
4.1 พฤติกรรมที่เป็ นจุดเด่ นต่อการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (1). การมอง การช่างสังเกต การ
เก็บรายละเอียด (2). การวาดภาพ 3).มีสมาธิสอดคล้องกับคํากล่าวของ อัมพร พันธ์พาณิ ชย์ ,(2537) ผลของการ
สอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ที่มีต่อความสามารถในการออกแบบลายกระเบื้ องของนักเรี ยนหู หนวก
โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ กลุ่มวิชาศิลปถกรรม สาขางานดิ น เด็กหู หนวก
สามารถ เข้าใจลัก ษณธของรู ปธรรมได้ดี ก ว่านามธรรม โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ก ราฟิ กจึ งนับว่า เป็ นสื่ อที่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้กบั เด็กหู หนวก จึ งนับว่าเครื่ องมือสําคัญที่สร้ างการเรี ยนรู้ ให้แก่เด็กได้ และมีก ารปฎิ
สัมพันธ์ดว้ ยภาพ ที่สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้อยุเ่ สมอ เสรี รอดพันธุ,์ (2557) สุ นทรี ยภาพทางศิลปะเพื่อคนพิการ
วัตถุประสงค์ในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการ นักศึกษา และศิลปิ น ผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะแบบร่ วมสมัย เครื่ องมือ ชุดกิจกรรมโจทย์การวาดภาพตามความพอใจ โดยการแนะนําเทคนิ คการ
ขูด โรย หยด พ่น บีบ ปาด การสังเกตุ ผูเ้ รี ยนมีจินตนาการเป็ นของตัวเอง สามารถแสดงจินตนาการนั้นออกมาได้
หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุ ก คนสามารถหยิบจับเอาสิ่ งต่างๆ รอบตัวมาสร้างสรรค์เป็ นงานศิ ลปะของตัวเอง ค้นพบ
จินตนาการที่เป็ นของเขาเองจริ งๆ และจะนํากระบวนการเรี ยนรู้น้ ีไปใช้ในชัว่ โมงศิลปะที่โรงเรี ยน
4.2 พฤติกรรมที่เป็ นจุดด้ อยต่ออการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (1) การสื่ อสารเข้าใจยากต้อง
ใช้สื่อหลากหลายในการสอน (2) การรับรู้คาํ นามธรรมและพฤติกรรมการลอกเลียน (3) ขาดความรู้ความชํานาญ
ในทัก ษะ (4) ขาดประสบการณ์ จ ริ ง (5) ลื มง่ าย (6)ขาดความมัน่ ใจ ไม่เชื่ อว่าตนเองจะทํา สอดคล้องกับ
จันทร์เพ็ญ บุญชัยยะ, (2541) สภาพและปัญหาการสอนวิชาศิลปศึกษาของครู ศิลปะในโรงเรี ยนโสตศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา พบว่า ปั ญหาจากการใช้หลักสูตรศิลปศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครู ตอ้ งปรับวัตถุประสงค์การสอนให้เหมาะสม ปั ญหาเนื้ อหาวิชาศิลปศึกษาที่มีความ
เป็ นนามธรรม ทําให้ครู ตอ้ งปรับเนื้ อหาวิธีสอนและเวลา ปั ญหาของวิธีสอน ทําให้ครู ศิลปะใช้วิธีการสอนแบบ
สาธิตและระบบรวม ปั ญหาของสื่ อการสอน ครู ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ปั ญหาด้านการ
ประเมินผลและ สอดคล้องกับ (Doehring and Rosentein, 1969) อ้างถึงในศรี ยา นิ ยมธรรม, (2542) ซึ่ งต่างก็
ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่ าเด็ ก หู หนวกในวัย เรี ยนนั้น ได้ค ะแนนน้อ ยกว่ าเด็ ก ที่ มี ก ารได้ยิน ปกติ ในการวาดที่ ไม่ ใ ช้ก าร
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ข้อบกพร่ องที่พบเสมอๆ คือการขาดแรงจูงใจ ไม่รอบคอบ การขาดการวางแผน การขาดวุฒิภาวะข้อผิดพลาด
ต่างๆ ที่ พบจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เด็กหูหนวกมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
4.3 ความสามารถของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ กราฟิ กในปัจจุบัน ลักษณะการสอนทางตรง ผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างงานทัศนศิลป์ ได้ดีในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมและการใช้อุปกรณ์ทศั นศิลป์ มีการร่ างแบบและให้รายละเอียด
มากขึ้ น แสดงรู ป ทรงสมจริ ง มี ก ารวาดภาพเต็ มพื้ น ที่ ระหว่า งขอบฟ้ าและขอบพื้ น ใช้ก ารแรงเงา ความ
ความสัมพันธ์กบั สี หลากหลาย ผสมสี เอง แต่เมื่อใช้คอมพิวเตอร์สร้างงาน ไม่สามารถถ่ายทอดผลงานให้เกิดขึ้ น
ได้สมบูณ์ จึงควรพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก สอดคล้องกับ ศรี ยา นิยมธรรม, (2551) กล่าวว่า การสอน
ซึ่งงานศิลปะของเด็ก ผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน ผลงานของเด็กสองกลุ่ม มีลกั ษณะไม่แตกต่ างจากเด็กปกติ
ทัศนศิลป์ กับเด็กผูม้ ีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ครู สามารถใช้ประโยชน์ในการสอน การออกแบบการประดิษฐ์
ทั้งการออกแบบสื่ อ การจัด สถานที่ และสอดคล้องกับ อุทัย เสนารั ก ษ์, (2548) ผลของการใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กต่อความคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรี ยนวิชาออกแบบ 1 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่เรี ยนด้วยซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และเจตคติต่อสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
4.4 การจัดสิ่ งแวดล้อม และสื่อประกอบด้ วย
วิดิทศั น์ /กราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว
ประโยคสั ้นๆ

ล่าม

ภาพประกอบแสดงสื่ อ และห้ องเรี ยนรายวิ ชากราฟิ กสําหรั บผู้บกพร่ องทางการได้ ยิน

1) การจัดสภาพห้องเรี ยนแสงสว่างพอเพียง มีไฟสัญญาณบนเพดาน เช่ นสี เขี ยว ประกอบการเรี ยน ใช้
ในการเรี ยกให้ผเุ ้ รี ยนเงยหน้ามองกระดาน ส่ วนการจัดโต๊ะแบบกลมหรื อ ครึ่ งวงกลม ครู ควรตรงข้ามและใกล้
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้เห็นภาษามือ ให้เห็นมือและริ มฝี ปาก
2) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่นสื่ออุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ระบบอินเตอร์ เนต
3) สื่อช่วยสอน ประกอบด้วย วิดิทศั น์ซ่ึงถือสื่อที่เหมาะสมสําหรับการอธิบายพร้อม caption ภาษาสั้นๆ
ควรมีล่ามภาษามือ ภาพประกอบ เทคนิ คอินโฟกราฟิ กต้องเชื่อมโยงเนื้ อหาแต่มีขอ้ จํากัดทางการตีความ เพราะ
ประสบการณ์ ส่ วนใหญ่ผเู้ รี ยนกลุ่มนี้ มกั ชอบสี สดใส ตัวอักษรน้อย หรื อวิดิทศั น์แบบ HOW TOเพื่อกระตุน้
ความคิดคล่องได้
4) สื่อสิ่ งพิมพ์ เป็ นสื่ อช่วยให้ครู เข้าใจเนื้อหา ระหว่างครู ผูป้ กครองเช่นคู่มือ เนื้ อหารายวิชา ใบงานหรื อ
โจทย์ แบบประเมิ น สอดคล้องกับเลิศศิริ ร์ บวรกิต ติ , (2557) กล่าวว่ า การปรั บศิลปะมี รูปแบบการปรั บ 4
ประเภท คือ (1) การปรับพื้นที่กายภาพ (2) การปรับสื่ อและอุปกรณ์ศิลปะ (3) การปรับลําดับคําสัง่ (4).การปรับ
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เทคโนโลยี ในด้านผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ ด้วยสิ่ งแวดล้อมควรนังโต๊ะ กลมมองเห็นภาษามือ เห็นฝี ปาก สื่ อ
การสอนที่ ส่ งเสริ มการรู ้ ค าํ ศัพ ท์ และการสอนควรสอนแบบสาธิ ต มีส่ ว นต่ า งคื อ สัญ ญาณไฟเพื่อ สร้ า ง
ความหมายในการเรี ยกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรับฟังการบรรยายหน้าชั้น และสอดคล้องกับ อรอุมา นาทสี เทา และคณะ,
(2558) การสํารวจในการใช้สื่อใหม่ เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพชีวิตสําหรับผูพ้ ิการทางการได้ยิน การสํารวจผูพ้ ิการ
ทางการได้ยนิ ที่กาํ ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา พบว่าผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ มีความต้องการในการในการใช้
การสื่ อ สาร การทํา งาน การหาข้อมู ล และความบัน เทิ ง ใจ และมึ ว ามต้อ งการเทคโนโลยีส ารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาอาชีพและให้เกิดความเพลิดเพลิน
ดังนั้นจากปั ญหาและความต้ องการ จึงที่มาของการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ชื่อว่า ดิจทิ ัลอาร์ ต
เพือ่ เสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์สําหรับผู้บกพร่ องทางการได้ ยนิ โดยเป็ นระบบ วิธีการประกอบด้ วย
4.5 หลักการศึกษา/การสอน
เป็ นหลักการสอนเฉพาะผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ ในด้านศิลปศึกษา งานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เหมาะสม
กับการจัดการศึก ษาพิเศษและการจัด การสอนแบบเรี ย นร่ วม เนื่ องจากพฤติก รรมการรับรู้ การสร้างความรู้
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ และเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็ นหลักการเฉพาะสําหรับกลุ่มผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน
เน้นหลักพฤติกรรมนิยม การเรี ยนรู ้จากการกระทํา และการเสริ มแรง ผูน้ าํ แนวทางไปใช้จะต้องพิจารณาว่าสิ่งเร้า
ใดจะเสริ มแรงได้ อันเป็ นตัวแปรสําคัญ เพื่อก่อให้เกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ จนก่อให้เกิดขั้นปั ญญา ความคิ ด
สร้างสรรค์
1) การสอนทางตรง ขั้นแรกต้องสร้างทักษะการปฎิ บตั ิ ลงมือกระทําก่อนและนํามาสู่ด ้านความคิ ด
สร้างสรรค์ มีงานตามวัตถุประสงค์
2) นําเสนอเนื้อหาอย่ างกระชับ ชวนติดตาม และกิ จกรรมเร้ าใจ ชวนติ ดตาม สนุ ก และช่ วยจรรโลง
จิตใจ ให้อิสระ โจทย์ง่ายต่อความเข้าใจ มีลกั ษณะไม่ซ้ าํ ซ้อน
3). ลักษณะการเรียนรู้จากง่ ายไปยาก ควรลําดับขั้นตอนแต่ยงั เน้นการสาธิตให้ดู และให้ผเู้ รี ยนทําตาม
ผูส้ อน ระดับการเรี ยนรู้ให้เหมาะสม
4) ปรับ สิ่ ง แวดล้ อมและสื่ อการสอน การใช้ห้องเรี ยนขนาดย่อม การสอนแบบโต๊ ะกลม ความสว่าง
รวมถึงอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ปรับระดับสื่ อและระดับโจทย์ให้เหมาะสม
5) ให้ ข้อมูลตอบกลับและการเสริมแรง เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจและรู้ในสิ่งที่ตนกําลังกระทําทุกระยะ มีการ
ประเมินและให้ขอ้ มูลตอบกลับด้วยการเสริ มแรง ดังนั้นการรู้ว่าสิ่งที่เร้า เสริ มแรงที่ดี จพสามารถสร้างการเรี ยนรู้
จากการกระทําได้
6) การส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผูส้ อนตะหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสิ่ ง
เร้าและแรงจูงใจ ควบคู่กบั ความรู ้พ้ืนฐานด้านทักษะ โดยฝึ กผสมผสานกิจกรรมก่อให้เกิความคิดสร้างสรรค์ และ
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การประเมินผล การฝึ กกลุ่มนี้ เน้นความเชื่อที่ว่า เกิดความชํานาญจนสามารถประยุกต์ใช้ จึงก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ตามลําดับ
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี ,(2555) กล่าวว่า การสอนสามารเลือกรู ปแบบ มาให้สอดคล้องกับการ
สร้างความรู้ แบบครู เป็ นศูนย์กลางคือการสอนโดยตรง จากผูส้ อนที่จะให้ผลดี โดยศึกษาการจัดการสอนทางตรง
แบบ ซึ่งรู ปแบบการสอนตามองค์ประกอบของทักษะ ส่ วนใหญ่ ประกอบด้วยทักษะย่อยๆจํานวนมาก ความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิ ดริ เริ่ ม ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิ ดละเอี ยดละออ
สอดคล้องกับ Guilford (1967). และสอดคล้องกับอารี พัน ธ์มณี , (2540) ควรใช้กบั ระดับมัธยมและผูเ้ รี ยน
ระดับสูงขึ้นไปโดยเสนอ การวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านภาพ 3 ฉบับและโจทย์ 1 ฉบับ คือ การวาดภาพ การส
เก็ตรู ป การแก้ปัญหา การตกแต่ ง เวลาสอนสอดแทรกด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ดงั กล่าว ซึ่ งมีความสอดคล้อง
เป็ นการเรี ยนรู ้ จากง่ ายไปยาก ส่ วนด้านสื่ อและสิ่ งแวดล้อมลอดคล้องกับ เลิศศิริ บวรกิ ติ, (2557) (1) การปรับ
พื้น ที่ ทางกายภาพ (2) การปรั บสื่ อและอุปกรณ์ศิลปะ (3) การปรั บลําดับการให้ค าํ สั่ง และ (4) การปรั บ
เทคโนโลยี
ส่ วนที่ แตกต่ าง ด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ต่างกับความเชื่ อของกลุ่มนักทฤษฎี พุทธินิยม ที่เชื่อว่าการ
เรี ยนรู้ของมนุ ษย์ไม่ใช่จากพฤติกรรมที่เรี ยนรู้จากการตอบสนอง แต่เกิดจากกคิด สะสมข้อมูล สร้างความหมาย
ทิศนา แขมณี ,(2555) ซึ่งจากผลการวิจยั เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก ลักษณะพฤติกรรมนิยม
4.6 กระบวนการสอน
ในโมเดลการะบวนการสอนนี้ จะนํามาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อเสริ มสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของผูบ้ กพร่ องทางการได้ยินสําหรับชุดกิจ กรรมดิจิ ทลั อาร์ ต จะต้องเป็ นกิจกรรมที่อิสระ
สนุก นําคุณลักษณะของโปรแกรมกราฟิ ก แต่ตอ้ งสอดคล้องกับการทักษะ และความสามารถในปั จจุ บนั ของ
ผูเ้ รี ยน มีเนื้ อหาฝึ ก ไม่ ซบั ซ้อนไม่ยากเกิ น ไปเพราะจะปิ ดกั้น ความคิดสร้ างสรรค์ ข้อควรคํานึ งเมื่อนําโมเดล
ขั้นตอนไปใช้ เนื้ องานในชุ ดกิ จกรรมเป็ นตัวแปรสําคัญ จะต้องกําหนดวิธีการประเมิน ความคิ ดสร้ างสรรค์ 4
ด้าน หรื อแต่ละชุดกิจกรรมอาจจะเน้นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ดา้ นใดด้านหนึ่ งก็ได้ กําหนดเกณฑ์
ประเมินอย่างงไร และวิธีการประเมินจากชิ้นงานและการสังเกตอย่างไร จะต้องอธิบายวิธีการการกระตุ น้ แล้ว
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในจุดเน้นความคิดสร้างสรรค์น้ นั ได้ ซึ่ง ทักษะการะกระตุน้ การประเมิน และด้าน
ความคิด สร้ างสรรค์ต ้องสอดคล้อง หมด ในโมเดลนี้ มี ข้ นั ตอน 8 ขั้ น โดยศึกษาทฤษฎี ก ารสร้ างความคิ ด
สร้างสรรค์ และทฤษฎีแบบผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิ ยม และปั ญญา หลักการสอนศิลปะสําหรับผูพ้ ิการ
ทั้งนี้ และยังสอดคล้องกับ รู ปแบบการสอน 9 ขั้ น Gagné. (1992) แต่ข้ นั ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ในขั้นการ
สังเกตและประเมิน และขั้น การนําไปใช้หรื อการนําไปเผยแพร่ มีความแตกต่าง ด้านการประเมินความคิ ด
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับคํากล่าวของ ผดุ ง อารยะวิญ�ู, (2533) กล่าวอธิ บายในการร้ างแบบประเมินว่าครู
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สามารถออกข้อสอบให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หากไม่มีแบบทดสอบมาตารฐาน จําเป็ นที่ครู
จะต้องออกข้อสอบเอง และการออกข้อสอบขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ในการทดสอบทัว่ ไปครู มกั
ต้องการวัดความสามารถโดยรวมของการศึกษาพิเศษ กล่าวคือสามารถปรับระดับโจทย์และการประเมินผล
ขั้นที่1 การนําเสนอข้ อมูล มีการทดสอบก่อนเรี ยนหรื อเกมส์ เป็ นการเตรี ยมการสู่เนื้ อหา ทั้งยังเพื่อให้
ทราบความถนัดของผูเ้ รี ยนคืออะไรขั้นการก่อนเป็ นสิ่งสําคัญ เห็นแนวการสอนว่าจะสอนอะไร
ขั้นที่ 2 แจ้ งวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย ให้ผเู้ รี ยนเห็นแนวโจทย์ จุดมุ่งหมายว่าผูเ้ รี ยนจะต้องทําอะไร
ขั่นที่ 3 ขั้นกระตุ้นสร้ างสิ่ งเร้ า ผูส้ อนต้องหาวิธีเร้ าความสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจอาจใช้กิจกรรมที่น่า
ประทับใจ ให้ผเู้ รี ยนระลึกความรู้เดิมมาใช้ออกแบบแผนการสอน นอกจากนี้ ตวั สื่ อการสอนที่ สร้ างความสนใจ
ได้
ขั้นที่ 4 นําเสนอบทเรี ยนใหม่ 1) สอนที่ ละขั้น เน้น ทัก ษะปฎิ บตั ิ ปู พ้ืนฐานทักษะ 2) ผูส้ อนเตรี ยม
อุปกรณ์ ใช้สื่อเป็ นรู ปภาพที่เป็ นรู ปธรรมตัวอักษรไม่มากไม่ซบั ซ้อน
ขั้น ที่ 5. การฝึ กฝนและเสริ มแรง ผูส้ อนฝึ กให้ทาํ ซํ้าๆ ให้ค ล่อ ง จําเป็ นต้องเสริ ม แรงในการสอน
ระยะแรกเพื่อให้เกิกการเรี ยนรู ้จากพฤติกรรม
ขั้นทึ่ 6 ขั้นเสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการพัฒนาความคิ ดสร้ งสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน คือความคิด
คล่องแคล่ว คิดริ เริ่ ม คิดยืดหยุน่ คิดละเอียดลออ มีระบบประเมินเผยแพร่ หรื อนําไปใช้ประโยชน์ ในขั้นนี้ ควร
ยกตัวอย่างให้ชดั เจนเพื่อให้เข้าใจโจทย์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์มาจากการลงมือทําในสิ่ งที่ประทับใจพอใจเพราะ
ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการระทํา เมื่อชํานาญแล้ว ผูส้ อนกําหนดโจทย์หรื อปั ญหา ให้ผเู้ รี ยนต่อยอดนํามา
ประยุกต์ใช้ ขั้นตอน(1) ความคิดคล่องแคล่ว การลงมือปฎิบตั ิการใช้เครื่ องมือได้คล่องแคล่วภายในระยะเวลาที่
กําหนด (2) ความคิดริ เริ่ ม ผูส้ อนการอธิบายโจทย์ ตัวอย่างแบบฝึ กหัดให้ผเู้ รี ยนดูความคิดที่ไม่ซ้ าํ กันคือลักษณะ
ใด และ ทดสอบไปสัก พักนึ ง ให้เข้าใจ Concept ควบคู่ ไปกับการมอบหมายงาน (3) ด้านความคิ ด ยืด หยุ่น
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ลุล่วงดัดแปลง การประยุกต์ แก้ปัญหาได้จนสําเร็ จ (4) ด้านความคิดละเอียดลออ
พิจารณารายละเอียดการตกแต่งการให้รายละเอียดในชิ้นงาน
ขั้นที่ 7. การสังเกต และการประเมิน วัดผลชิ้นงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในระหว่างจัดการสอน ต้อง
สังเกตการทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 8 ขั้นการนําไปใช้ หรือการนําไปเผยแพร่ เพื่อประโยชน์และเพื่อตรวจสอบความรู้ของตนเอง เช่น
การจัดนิทรรศการภายใน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่อไป
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1) เป็ นการศึกษานําร่ องจากการศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการต่อจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยชุดกิจกรรมดิจิทลั อาร์ตสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูบ้ กพร่ องทางการได้ยิน
ควรนําไปใช้การทดลองสอนและการจัดกิจกรรม โดยในงานวิจยั นี้ เป็ นเพียงโมเดลเริ่ มต้นในการนําไปสอน
3) การวิจยั ครั้ งนี้ ผ่านการได้รับการอนุ ญาตเก็บข้อมุลจากโรงเรี ยนโสตศึกษาชลบุรี และได้รับความ
ร่ วมมือ เพือ่ พัฒนาการสอนและนําไปสู่กาทดลองขั้นต่อไป
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การปฏิวตั ิดิจิทลั ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ได้นาโลกของเราไปสู่จุดเริ่ มต้นของการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ อย่างก้าวกระโดด เกิดการคิ ดค้น นวัตกรรมมากมายที่ เปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการทางานจากระบบอนาล็อกเป็ นระบบดิจิทลั หนึ่ งในนั้นคือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
เทคโนโลยีระบบสัมผัสแบบมัลติทชั สกรี นร่ วมกับสไตลัสคุณภาพสูงและแอปพลิเคชันสาหรับวาด
ภาพ ทาให้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือนกับสมุดสเกตช์ดิจิทลั ที่ศิลปิ นสามารถพกพาไปใช้
สร้างสรรค์ผลงานได้ทุกหนแห่ ง รวมถึงคุณสมบัติการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต แบบไร้สายที่ช่วยให้
ศิลปิ นสามารถทางานไปพร้ อมกับติด ต่อสื่ อสารผ่านทางเครื อข่ ายออนไลน์ได้ดว้ ยอุปกรณ์ เพียง
เครื่ องเดียว นับเป็ นมิติใหม่ของการทางานศิลปะซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของศิลปะเชิงสร้างสรรค์แกนหลัก
(Core Creative Arts) ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ศิลปะ ศิลปะดิจิทลั สมุดสเกตช์ดิจิทลั
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“Digital Sketchbook”: A New Dimension of Using A Tablet Computer As an Art Tool
Warakorn Chaitiamvong
Head of Computer Animation and Visual Effects Department,
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warakorn.ch@spu.ac.th
Abstract: In the late 20th century, digital revolution had changed our world and led to the
beginning of big leap in computer technology development. Many of various innovation had been
invented, causing a paradigm shift from analog to digital. A tablet computer is one of the
innovation influenced by digital revolution’s technologies. With a collaboration of a multi touch
screen display and a proper drawing application including a high quality stylus, a tablet computer
becomes a portable art tool which gives artists the ability to create artwork anywhere or anytime
as a digital sketchbook. Moreover, a Wi-Fi equipped tablet computer also allows artists to connect
to the internet and communicate with the clients and followers through the social network while
working on a single device. This can be the new dimension of creating a piece of art which is one
of the “Core creative arts” to drive the creative industries forward in the future.
Keywords: Tablet computer Art Digital art Digital sketchbook
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การเปลีย่ นผ่านจากยุคอนาล็อกเป็ นยุคดิจทิ ัล
ในช่วงระหว่างปลายปี ค.ศ. 1950 ถึงช่วงปลายปี ค.ศ. 1970 เทคโนโลยีการสื่ อสารเริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของระบบการรั บส่ งสัญญาณจากแบบอนาล็อกที่ ใช้ก ับเครื่ องจัก รกลและ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์มาเป็ นแบบดิจิทลั (Schoenherr, 2004) ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดน า
เทคโนโลยี ด ัง กล่ า วไปใช้ก ับ การผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ส าหรั บ คอมพิ ว เตอร์ ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรมอย่างแพร่ หลาย จนนาไปสู่การเปิ ดตัวคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลสาหรับใช้ภายในบ้าน
ขึ้น เป็ นครั้ งแรกในช่ ว งปลายปี ค.ศ.1970 (Reilly, 2003) และนับ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้น มา
คอมพิวเตอร์ ส่ว นบุคคลถูกพัฒนาให้มีประสิ ทธิภ าพมากขึ้นแต่มีขนาดเล็กลงจนกระทัง่ สามารถ
พกพาติดตัวได้ ทั้งในรู ปแบบคอมพิวเตอร์แล็บท็อป(Laptop) และคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ก่อนที่
จะกลายมาเป็ นแท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในปัจจุบนั ที่รวมคุณสมบัติการใช้
งานของคอมพิว เตอร์ เข้า กับความสามารถในการส่ งต่ อข้อ มูล ในรู ปแบบดิ จิ ทัล ผ่านเครื อ ข่ า ย
ออนไลน์ (Castells, 2009, pp. 45-50)
เมื่อเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกไปเป็ นระบบดิจิทลั นอกจากจะมีผล
ต่อวิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์แล้ว ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อรู ปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย
จากสถิติในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 มีการจัดเก็บข้อมูล ในรู ปแบบดิจิทลั เพียงร้ อยละ 1 เท่านั้น แต่
เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 94 ในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2014 ข้อมูลมากกว่าร้อยละ 99 ได้อยูใ่ นรู ปแบบ
ดิจิทลั (Hilbert และ López, 2011) ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลต่อวิธีการจัดเก็บข้อมูล
นี้เอง จึงทาให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถกู เรี ยกว่า การปฏิวตั ิดิจิทลั (Digital Revolution) สื่ ออนาล็อก
หลากหลายประเภทรอบตัวเราในชีวิตประจาวันเริ่ มถูกแปลงสภาพให้ไปอยู่ในรู ปแบบไฟล์ดิจิทลั
เช่น ภาพถ่าย เพลง และหนังสื อ เป็ นต้น อันเป็ นจุดเริ่ มต้นของยุคสารสนเทศ (Information Age)
หรื อ ยุคคอมพิวเตอร์ (Computer Age) ที่มนุษย์มีการสร้างข้อมูลแล้วจัดเก็บในรู ปแบบดิจิทลั เพื่อส่ง
ต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่ ผา่ นทางเครื อข่ายด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Castells,
2009, pp. 45-50)
การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทลั ในช่วงปลายศตวรรษ 20 ที่ผ่าน
มาไม่เพียงแต่ทาให้เกิดการปฏิวตั ิดิจิทลั อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลวัตของเศรษฐกิจโลกเท่านั้น
หากยังได้เปิ ดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่ คนทัว่ ไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึง
การสร้ า งผลงานศิ ล ปะรู ป แบบใหม่ ที่ ศิ ล ปิ นสามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์เ ข้า กับ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการนาเสนอเนื้ อหาที่เป็ นของตนเอง ก่อให้เกิดผลงานศิลปะรู ปแบบใหม่ที่มี
มูลค่ าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิ จ อีกทั้งยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของศิลปะเชิงสร้างสรรค์แกนหลัก (Core Creative
Arts) ที่มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปตามต้นแบบคอนเซ็นทริ ค เซอ
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เคิล โมเดล (Concentric Circles Model) ที่องค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) นาเสนอไว้ในรายงานเรื่ อง Creative economy 2008 ในปี ค.ศ. 2008 อีกด้วย
(UNCTAD, 2008, p. 13)
จากศิลปะแบบดั้งเดิม (Traditional art) สู่ ศิลปะแบบดิจทิ ัล (Digital art)
ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีดิ จิทลั ที่ ศิลปิ นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายหลังการปฏิว ตั ิ
ดิจิทลั จึงกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ศิลปิ นนาเทคโนโลยีแบบดิจิทลั ผสมผสานประยุกต์เข้าไปเป็ น
ส่วนหนึ่งของแนวคิดหลักหรื อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการจัดแสดงผลงานร่ วมกับ
สื่อดิจิทลั ทาให้งานศิลปะแบบดั้งเดิมเกิดการเปลี่ยนรู ปไปเป็ นงานศิลปะแบบดิจิทลั ซึ่งถูกจัดให้อยู่
ในประเภทศิลปะสื่ อสมัยใหม่ (New Media Art) ภายใต้หมวดหมู่เดียวกันกับศิลปะคอมพิวเตอร์
(Computer Art) และศิลปะมัลติมีเดีย (Multimedia Art) (Paul, 2006, pp. 7-8)
ศิลปิ นดิจิทลั ส่วนใหญ่พฒั นาพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านศิลปะของตนเองผ่านการ
ฝึ กฝนปฏิบตั ิจริ งตามกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการใช้สื่อและอุปกรณ์ศิลปะแบบดั้งเดิมมาก่อน ดังนั้น
เมื่อสื่ อที่ใช้ในการถ่ายทอดผลงานศิลปะแบบดั้งเดิมกลายเป็ นสื่ อในรู ปแบบดิ จิ ทัล ศิลปิ นย่อม
พยายามมองหาอุปกรณ์ดิจิทลั ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยที่ยงั คงสื่ อถึงความรู้สึกและอารมณ์
ของงานศิลปะแบบดั้งเดิมไว้ได้ จึงเกิดการคิดค้นนวัตกรรมทางดิจิทลั สาหรับการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มีวิธีการทางานแบบเช่ นเดี ยวกันกับอุปกรณ์ศิลปะแบบดั้งเดิม เช่น กระดาษกับดินสอ พู่กนั กับ
ผ้าใบ เป็ นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของศิลปิ นในยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
หนึ่งในนวัตกรรมดิจิทลั ที่ถกู สร้างขึ้นมาเพื่อศิลปิ นดิจิทลั ในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะ
คื อ แท็บเล็ต กราฟิ ก (Graphic Tablet) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ สาหรั บ ใช้ป้อนค าสั่ง แก่ ค อมพิว เตอร์
ประกอบด้วยแผ่นรองวาด (Tablet) และเมาส์ปากกา ทาให้บางคนเรี ยกอุปกรณ์ชนิ ดนี้ ว่า แท็บเล็ต
ปากกา (Pen Tablet) หรื อ แท็บเล็ต ดิ จิ ทัล (Digitizing Tablet) เมื่อต่ อแท็บเล็ต กราฟิ กเข้ากับ
คอมพิว เตอร์ แล้ว ศิลปิ นสามารถใช้เมาส์ปากกาวาดภาพหรื อเขี ยนลงบนแผ่น รองวาด ซึ่ งภาพ
ดัง กล่ า วจะปรากกฎให้เ ห็ น บนจอคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ แท็ บ เล็ต กราฟิ กโดยอัติ โ นมัติ
นอกจากนี้ เมาส์ปากกายังสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ได้เช่นเดียวกันกับเมาส์ทว่ั ไปได้อีกด้วย
(Morley & Parker, 2014, pp. 134-135) และเมื่อใช้แท็บเล็ตกราฟิ กทางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ กราฟิ ก
ที่เหมาะสมจะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความแม่น ยาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตอ้ งการ
รายละเอียดมีคุณภาพสู งยิ่งขึ้ นไปอีก ทาให้อุปกรณ์ชนิ ดนี้ เป็ นที่นิยมสาหรับศิลปิ นมืออาชีพที่ ชื่น
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ชอบการสร้างสรรค์ผลงานบนกระดาษด้วยปากกาเป็ นอย่างมาก เช่น นักออกแบบกราฟิ ก นักวาด
การ์ตูน และนักวาดภาพดิจิทลั เป็ นต้น

รูปที่ 1 แท็บเล็ตกราฟิ กรุ่ นอินทูออส (Intuos) ของวาคอม (Wacom) ซึ่งเป็ นรุ่ นใหม่ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยระบบไร้สายได้ (Wacom, 2015)
ต่อมามีการพัฒนาแท็บเล็ตกราฟิ กแบบไฮบริ ดที่รวมข้อดีของหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี
เข้ากับระบบทัชสกรี นของแท็บเล็ตกราฟิ กแบบทัว่ ไป ช่วยให้ศิลปิ นสามารถวาดภาพลงบนหน้าจอ
ได้โดยตรงและสมารถมองเห็นตาแหน่งที่ปากกาสัมผัสหน้าจอขณะวาดภาพได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง
ยังให้ความรู้สึกเหมือนกับการวาดลงบนกระดาษหรื อผ้าใบของจริ ง

รูปที่ 2 แท็บเล็ตกราฟิ กรุ่ นซินทีค (Cintiq) ของวาคอม (Wacom) ที่มีหน้าจอแสดงผลในตัว
(Wacom, 2015)
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แต่ ถึงแม้จะมีการพัฒนาแท็บเล็ต กราฟิ กให้มีคุณ สมบัติการใช้งานที่ต อบสนองต่อความ
ต้องการของศิลปิ นดิจิทลั ได้ในระดับใกล้เคียงกับเครื่ องมือวาดภาพแบบดั้งเดิมแล้วก็ตาม แท็บเล็ต
กราฟิ กแบบไฮบริ ด ยังคงเป็ นอุปกรณ์ เสริ มหรื อหน้าจอแสดงผลที่ ตอ้ งเชื่ อมต่อกับคอมพิว เตอร์
เพื่อใช้งานคู่กบั ซอฟต์แวร์ กราฟิ กที่ ติ ด ตั้งบนคอมพิว เตอร์ จึ งเหมาะสาหรั บการทางานภายใน
สตูดิโอ มากกว่าการพกพาไปทางานนอกสถานที่ซ่ึงอาจจะไม่สะดวกเท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตาม
การได้ เ ปลี่ ย นบรรยากาศการท างานมาอยู่ใ นสถานที่ มี บ รรยากาศอัน น่ า พึ ง พอใจเอื้ อ ต่ อ
การสร้างสรรค์ผลงาน ย่อมเป็ นที่ปรารถนาของศิลปิ นส่วนใหญ่ แต่ดว้ ยข้อจากัดของเครื่ องมือที่ใช้
การทางานนอกสถานที่จึงอาจเป็ นเพียงความคิดที่มิอาจทาได้จริ ง
จนกระทัง่ การเปิ ดตัวไอแพดรุ่ นแรกของแอปเปิ้ ลที่ปฏิวตั ิวงการแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ในปี
ค.ศ. 2010 ด้วยแนวคิดที่ทาให้ผใู้ ช้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ จากการคลิกด้วยเมาส์และ
พิมพ์ดว้ ยคียบ์ อร์ดเป็ นระบบสัมผัสบนหน้าจอแบบทัชสกรี นบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Levy, 2010)
ตลอดจนเปลี่ยนวิธีการทางานและขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทาให้การทางาน
นอกสถานที่มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ : สมุดสเกตช์ ดิจทิ ัล
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) หรื อแท็บเล็ต (Tablet) คือ คอมพิวเตอร์ มือถือ
แบบพกพา หน้าจอแสดงผลแบบสี มีขนาดตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป (วัดตามแนวทแยงมุม) ซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าหน้าจอสมาร์ทโฟน ใช้ระบบจอสัมผัสด้วยนิ้ วมือหรื อสไตลัส (Stylus) แทนการคลิกด้วยเมาส์
มีระบบประมวลผลและแบตเตอรี่ ในตัว พร้อมกล้องดิจิ ทลั ขนาดเล็ก ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหว แท็บเล็ตใช้ระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสามารถเชื่อมต่อกับ
เครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ต ได้อีก ด้วย (Ogg, 2010) เอกลัก ษณ์อนั โดดเด่น ของแท็ บเล็ต ตั้งแต่ช่ว งปี
ค.ศ. 2009 เป็ นต้นมาคือหน้าจอระบบสัมผัสแบบมัลติทชั (Multi Touch Screen) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี
ทัชสกรี น ที่ พฒ
ั นาต่ อ เนื่ อ งมาจากระบบสัมผัสแบบคาแพคซิ ทีฟ (Capacitive Touch Screen)
โดยผูใ้ ช้จะต้องใช้น้ิวมือเปล่าสัมผัสที่หน้าจอทัชสกรี นเพื่อลดแรงดันไฟฟ้ าในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
บนหน้าจอที่สร้างมาจากมุมทั้งสี่ ของหน้าจอ หลังจากนั้นแผงวงจรควบคุมในแท็บเล็ตจะคานวณ
ค่าแรงดันไฟฟ้ าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นตาแหน่ งที่น้ิ วมือสัมผัสหน้าจอ ตามปกติ แล้วระบบสัมผัส
แบบคาแพคซิ ทีฟสามารถรั บค าสั่งได้ทีละจุด เท่านั้น ในขณะที่ ระบบสัมผัสแบบมัลติทชั ซึ่งเป็ น
ระบบที่ พฒ
ั นาต่ อยอดขึ้ นมาจึ ง รองรั บการสัมผัส ได้ พร้ อมกัน ที ละหลายจุ ด ทาให้เกิ ด รู ป แบบ
การป้ อนคาสัง่ ที่คล่องตัวมากขึ้นจนทดแทนการสัง่ งานด้วยการกดปุ่ มบนคียบ์ อร์ ดหรื อการใช้เมาส์
คลิกได้อย่างสมบูรณ์ (Gray, 2014)
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อีกหนึ่งนวัตกรรมดิจิทลั ที่ถกู พัฒนาควบคู่มากับระบบหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ที่ใช้บน
คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต คื อ ปากกาสไตลัส (Stylus Pen) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือรู ปร่ างคล้ายปากกาใช้
สาหรับแตะเพื่อป้ อนคาสัง่ ใช้งานลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรื อแท็บเล็ตกราฟิ ก
โดยผูใ้ ช้สามารถวาดหรื อเขี ยนลงบนหน้าจอระบบสัมผัสได้โดยตรงด้ว ยอุปกรณ์ชนิ ด นี้
(Shelly & Vermaat, 2009) เดิมที ผใู้ ช้ส่วนใหญ่ นิยมนาปากกาสไตลัสไปใช้สาหรับเล่นเกมบน
เครื่ องเกมแบบมือถือ ต่อมาปากกาสไตลัสแบบคาแพคซิทีฟ (Capacitive) ที่มีความแม่นยามากกว่า
ปากกาสไตลัส ทั่ว ไปถู ก คิ ด ค้ น ขึ้ นเพื่ อ ใช้ก ับ ระบบหน้ า จอสัม ผัส แบบมัล ติ ทัช บนแท็ บ เล็ ต
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ เช่น ไอแพด และ กาแล็กซี่ โน้ต เป็ นต้น ซึ่งแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนั สามารถอ่านค่าแรงกดจากน้ าหนักมือที่แตกต่างกันของผูใ้ ช้ปากกาสไตลัส ได้ จึงทาให้เกิด
เป็ นลายเส้นที่หนาหรื อบางไม่เท่ากัน รวมถึงค่าน้ าหนักสีที่แตกต่างกัน (Pierce, 2015)

รูปที่ 3 ผลงานภาพวาดดิจิทลั บนไอแพดด้วยปากาสไตลัสรุ่ นอินทูออสครี เอทีฟ 2 (Intuos Creative
Stylus 2) จากวาคอม (Wacom) โดยศิลปิ นดิจิทลั ชื่อ เดนนิส โจนส์ (Jones D. , 2014)
ดังนั้นเมื่อน าปากกาสไตลัสไปใช้ว าดภาพบนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ตด้ว ยแอปพลิเคชัน ที่
เหมาะสม จึ งทาให้ก ารสร้างงานศิลปะด้ว ยปากกาสไตลัส บนหน้าจอแท็บเล็ต คอมพิว เตอร์ ให้
ความรู้สึกพร้อมกับสัมผัสที่แทบไม่แตกต่างจากการใช้อุปกรณ์วาดภาพแบบดั้งเดิม และเปิ ดโอกาส
ให้ศิลปิ นสามารถสร้ างสรรค์ผลงานนอกสถานที่ ได้โดยไม่จ าเป็ นต้องกังวลกับการจัด เตรี ย ม
อุปกรณ์วาดภาพที่ยงุ่ ยากอีกด้วย (Palmer, 2016) นอกจากนี้ ยงั มีศิลปิ นดิจิทลั อีกมากมายที่เลือกใช้ไอ
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แพดซึ่งเป็ นหนึ่งในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ยอดนิยมในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะแท็บเล็ตกราฟิ ก
ส่วนใหญ่จาเป็ นต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป สายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในขณะที่ ศิลปิ น
สามารถถือไอแพดเพียงเครื่ องเดียวไปทางานที่ใดก็ได้อย่างสะดวกสบาย ราวกับมีสมุดสเกตช์พร้อม
เครื่ องมือวาดรู ปแบบดิจิทลั พกติดตัวตลอดเวลา (Jones D. , 2013)
สร้ างสรรค์ งานพาณิชย์ ศิลป์ อย่ างมืออาชีพด้ วยแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
แท็ บ เล็ต คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ นเครื่ องมื อ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ศิ ล ปิ นในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ ที่ตอบสนองทางด้านจิตใจและอารมณ์เท่านั้น ยังสามารถ
นาไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประยุกต์ศิลป์ โดยเฉพาะงานพาณิ ชย์ศิลป์ ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ทางการค้าได้อีกด้วย งานศิลปะดิจิทลั ที่มกั ปรากฎให้เห็นในงานพาณิ ชย์ศิลป์
เป็ นประจาคือ กราฟิ กส์เวคเตอร์ (Graphics Vector) หรื อ เวคเตอร์ (Vector) ซึ่งเป็ นการสร้างภาพ
ดิจิทลั ด้วยรู ปทรงเรขาคณิ ตขั้นพื้นฐานจากสมการคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ จุด เส้น เส้นโค้ง และโพลี
กอน แล้วเก็บข้อมูลไว้เฉพาะเท่าที่ จาเป็ นเท่านั้น จึงทาให้ภาพวาดแบบเวคเตอร์ มีความคมชัดแต่
ไฟล์มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับไฟล์ภาพวาดชนิ ดอื่น (Withrow & Harris, 2008, p. 12) นอกจากนี้
ภาพวาดแบบเวคเตอร์ ยงั ไม่มีขอ้ จากัดในการทางานเหมือนไฟล์รูปภาพวาดทัว่ ไป สามารถย่อขยาย
ได้อย่างไม่จากัดโดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความละเอียดของภาพ รวมถึงภาพที่มีความคมชัดเหมาะแก่
การนาไปใช้กบั สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น อินโฟกราฟิ ก โลโก้ ภาพประกอบ ตัว การ์ ตูน และ ลายตกแต่ ง
เสื้ อผ้า เป็ นต้น
ภาพวาดแบบเวคเตอร์ มีหลากหลายสไตล์และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิ ยม โดยมี
แนวทางการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปตามรสนิยมส่วนตัวของศิลปิ นซึ่งมักจะได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากผลงานศิลปะในแต่ละยุค เช่น แนวป็ อบอาร์ ต (Pop Art) แนวอาร์ ตนูโว (Art Nouveau) แนว
ฮิปปี้ (Boho) แนวย้อนยุค (Vintage) และแนวโลว์โพลีกอน (Low Polygon) เป็ นต้น
องค์ประกอบที่ สาคัญส่ ว นหนึ่ งของภาพวาดแบบเวคเตอร์ คื อ ลายเส้น ที่ เปรี ยบเสมือน
ลายมืออันเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปิ นแต่ละคนที่ยากจะเลียนแบบได้ ศิลปิ นในยุคดิจิทลั จึงพยายาม
ค้นหาเครื่ องมือที่สามารถตอบโจทย์ดงั กล่าวได้ ในช่วงทศวรรษก่อนหน้านี้ ที่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
ยังไม่แพร่ หลาย ศิลปิ นต้องอาศัยซอฟต์แวร์กราฟิ กกับแท็บเล็ตกราฟิ กเพื่อแปลงลายเส้นของตนเอง
ให้กลายเป็ นภาพวาดแบบเวคเตอร์บนคอมพิวเตอร์
แต่ ใ นปั จ จุ บัน มี ก ารพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ส าหรั บ วาดภาพแบบเวคเตอร์ บ นแท็ บ เล็ ต
คอมพิว เตอร์ ข้ ึ นมาโดยเฉพาะทาให้ศิลปิ นสามารถใช้ปากกาสไตลัสวาดภาพด้ว ยลายเส้น แบบ
เวคเตอร์ ลงบนหน้า จอได้โ ดยตรงและถ่ ายทอดเอกลัก ษณ์ ข องลายเส้น ตนเองลงบนแท็บ เล็ต
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คอมพิว เตอร์ ได้อย่างแม่นยาเหมือนกับการวาดลงบนกระดาษ แท็บเล็ต คอมพิว เตอร์ จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของศิลปิ นมืออาชีพ ที่กาลังมองหาเครื่ องมือดิจิทลั เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรู ปแบบลายเส้นเวคเตอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยากแก่การเลียนแบบ
และเหมาะแก่การนาไปประยุกต์ใช้กบั งานพาณิ ชย์ศิลป์ ได้หลากหลายรู ปแบบ

รูปที่ 4 “Dodimon: The Goldenretriever Celebration” (2559) ภาพลายเส้นเวคเตอร์ที่สร้างสรรค์
จากแอปพลิเคชัน อะโดบีไอเดีย (Adobe Idea) บนไอแพดโดย วรากร ใช้เทียมวงศ์.
สมุดสเกตช์ ดิจทิ ัลสารพัดประโยชน์
คุณสมบัติการใช้งานอีกอย่างหนึ่งของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่ศิลปิ นดิจิทลั ไม่ควรมองข้าม
คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทาให้สามารถส่งต่อผลงานศิลปะในรู ปแบบไฟล์ดิจิทลั จาก
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ผรู้ ับได้โดยตรงผ่านทางเครื อข่ายออนไลน์ และ
ช่วยให้การเผยแพร่ ไฟล์ผลงานศิลปะดิจิทลั ออกสู่สาธารณะชนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ไม่จาเป็ นต้อง
รอการผลิตซ้ าหรื อแปลงผลงานศิลปะจากภาพวาดต้นฉบับให้อยู่ในรู ปแบบไฟล์ดิจิทลั นอกจากนี้
ไฟล์ภาพที่ปรากฎบนหน้าจอของทุกคนยังเป็ นไฟล์ภาพเดียวกันกับต้นฉบับของศิลปิ นอีกด้วย จึง
แทบไม่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างภาพผลงานต้นฉบับของศิลปิ นกับภาพผลงานที่ถกู ส่ งต่อ ต่าง
จากการนาผลงานศิลปะมาผลิต ซ้ าเพื่อเผยแพร่ ดว้ ยวิธีการพิมพ์หรื อวาดขึ้นมาใหม่ ซึ่งคุณสมบัติ
ดังกล่าวสร้างประสบการณ์อนั น่าประทับใจให้กบั ศิลปิ นเป็ นอย่างมาก
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เดวิด ฮ็อคนีย ์ ศิลปิ นชื่อดังชาวอังกฤษผูม้ ีชื่อเสียงด้านการทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั มาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 ได้ให้สมั ภาษณ์ ถึงการใช้ไอแพดในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมดิจิทลั เอาไว้ว่า เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ยาก เพียงแค่ใช้ปลายนิ้ วก็สามารถวาดภาพ
ได้แล้ว และยังเป็ นนวัตกรรมใหม่สาหรับการเผยแพร่ ผลงานศิลปะผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตให้
ผูร้ ับได้ชื่นชม สะสมหรื อส่งต่อได้อย่างรวดเร็ ว พร้อมกับได้รับคาวิจารณ์ ผลงานในทันที ที่ผรู้ ับได้
ชมผลงานผ่านหน้าจอ (Gayford, 2010)

รูปที่ 5 “Yosemite I” (2012) ภาพจิตรกรรมดิจิทลั ที่วาดลงบนไอแพดโดยศิลปิ นชาวอังกฤษชื่อ
เดวิด ฮ็อคนีย ์ (Perkins, 2013)
การเชื่อมต่ อ อิน เทอร์ เน็ ต แบบไร้สายของแท็บเล็ตไม่พียงแต่ อานวยความสะดวกให้แก่
ศิลปิ นที่สร้างสรรค์งานประเภทวิจิตรศิลป์ เท่านั้น เครื อข่ายออนไลน์ยงั เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่สาคัญ
สาหรั บศิลปิ นดิ จิ ทัลที่ ทางานด้านพาณิ ชย์ศิลป์ ในการติ ด ต่ อสื่ อสารกับลูก ค้า ในชี วิต ประจ าวัน
ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานให้เป็ นที่รู้จกั ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วย
ปฏิพทั ธ์ อัศวเสนา หรื อ ”Asuka111” ศิลปิ นดิ จิ ทลั ชาวไทยผูช้ นะเลิศการประกวดวาด
การ์ตูนญี่ปุ่นจากมหกรรมอนิ เมะเฟสติวลั เอเชียจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2557 ได้กล่าวถึง
การทาให้ผลงานตนเองเป็ นที่ รู้จกั ด้วยการสร้ างสรรค์ผลงานคุ ณภาพสูงที่ โดดเด่ น มีเอกลัก ษณ์
แตกต่างจากผลงานอื่นอีกมากมายที่อยูบ่ นในโลกออนไลน์ และใช้เฟซบุ๊คเป็ นสื่อโซเชียลมีเดียหลัก
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สาหรับการเผยแพร่ ผลงานและสื่อสารกับผูต้ ิดตามผลงาน เพื่อนาผลงานศิลปะออกสู่ตลาดออนไลน์
(Flyrice, 2015)

รูปที่ 6 “The City” (2010) โดย ปฏิพทั ธ์ อัศวเสนา ซึ่ง ภาพนี้ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมจัดแสดงใน
งานนิทรรศการซากุระในปี 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่นและศิลปิ นได้อพั โหลดภาพขึ้นเผยแพร่ บนเฟซบุ๊ค
(อัศวเสนา, 2011)
นอกเหนือจากการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบไร้สาย ที่ช่วยให้การติดต่อสื่ อสารและรับส่ ง
ภาพผลงานศิลปะในรู ปแบบไฟล์ดิ จิทลั ผ่านเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ตระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่ างกัน
เป็ นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายออนไลน์ซ่ึงเป็ นช่องทางหลักในการ
เผยแพร่ ผลงานของศิลปิ นดิ จิ ทัล แล้ว แท็บเล็ต คอมพิว เตอร์ ยงั ได้รวมเอาคุ ณ สมบัติ ก ารทางาน
หลากหลายรู ปแบบไว้ในเครื่ องเดียว ทั้งด้านความบันเทิงและด้านการใช้งาน เช่น ดนตรี ภาพยนตร์
เกม กล้องถ่ายรู ป และแอปพลิเคชัน เป็ นต้น เพราะฉะนั้นการเรี ยกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ของศิลปิ น
ว่า “สมุดสเกตช์ดิจิทลั สารพัดประโยชน์” ก็คงจะไม่ผดิ ไปจากความจริ งเท่าใดนัก
มิตใิ หม่ของการทางานศิลปะดิจทิ ัล
จากจุ ด เริ่ มต้น ของการปฏิว ตั ิ ดิ จิ ทัลในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 20 น าไปสู่ ก ารพัฒ นาด้าน
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในยุคดิ จิทัล ส่ งผลให้ก ารเข้าถึงอุปกรณ์ค อมพิว เตอร์ เป็ นไปอย่าง
ง่ายดาย เกิดการคิดค้นนวัตกรรมมากมายที่เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทางานแบบดั้งเดิมให้กลายเป็ น
แบบดิ จิทลั หนึ่ งในนั้น คื อ แท็บเล็ตคอมพิว เตอร์ เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบสัมผัส
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แบบมัลติทชั สกรี นทาให้วิธีการป้ อนคาสัง่ ด้วยปลายนิ้วสัมผัสเข้ามาแทนที่เมาส์และคียบ์ อร์ด ผนวก
กับสไตลัสคุณภาพสูงและแอปพลิเคชันสาหรับการทางานศิลปะได้เปลี่ยนให้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
กลายเป็ นสมุด สเกตช์ดิ จิ ทัลที่ ศิลปิ นสามารถน าติ ด ตัว ไปใช้สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะดิ จิ ทัลทั้ง
ประเภทวิจิตรศิลป์ และประเภทพาณิ ชย์ศิลป์ ได้ทุกหนแห่ งโดยไม่มีขอ้ จากัด เรื่ องสถานที่ อีกต่อไป
ถ้าหากนับรวมความบันเทิงแบบพกพาและการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบไร้สายอันเป็ นคุณ สมบัติ
ที่มาพร้อมกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ทว่ั ไปด้วยแล้ว เรี ยกได้ว่าศิลปิ นแทบจะเนรมิตสตูดิโอดิจิทัล
แบบเคลื่อนที่ได้ดว้ ยแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพียงเครื่ องเดียว นับเป็ นการเปิ ดประตูสู่มิติใหม่ของการ
ทางานศิลปะดิจิทลั ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของศิลปะเชิงสร้างสรรค์แกนหลัก (Core Creative Arts) ที่มี
ส่วนสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในยุคศตวรรษที่ 21
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การนาเสนอผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นไทยผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
The presentations of the visual arts of Thai artist though modern technology media
อุษาวดี ศรี ทอง
Usawadee Srithong
คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
Usawadee.sr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ในโลกที่หมุนวนเปลี่ยนผ่านกระแสวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ที่เหนี่ยวนาสังคมไปใน
ทิศทางต่างๆ ศิลปะจึงเป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่ทาหน้าที่จดบันทึกเรื่ องราวเหล่านั้นแทนสมุด ดินสอ
และปากกกา ซึ่งพัฒนาการทางด้านรู ปแบบของศิลปะต่างมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่ต่างกัน
แต่ส่ิ งที่ ศิลปิ นทุ กยุคทุ กสมัยยังทาหน้าที่ คล้ายกันคือการถ่ายทอดสภาวะความเป็ นจริ งของสังคม
หรื อการขับเน้นเรื่ องราวภายในจิตใจของศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์ซ่ึงมีผลพวงจากสภาพสังคมต่างๆ รอบ
กาย โดยแต่เดิมงานศิลปะเหล่านี้ จะถูกแทรกอยู่ในวัด วัง กระทัง่ เคลื่อนตัวเข้าสู่ หอศิลป์ แกลเลอรี
หรื อพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็ นพื้นที่ซ่ ึงเฉพาะเจาะจงในการนาเสนอผลงานศิลปะ กระทัง่ ในปัจจุบนั เมื่อ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ศิลปิ นหลายท่านเลือกนาเสนอผลงานศิลปะ
(ทัศนศิลป์ ) ผ่านสื่ อเทคโนโลยีต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ น วิดีโอ โทรทัศน์ หรื อ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social
Network ) เช่น เว็บไซต์ (Website) หรื อ เฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางสื่ อสารซึ่ง
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กาลังให้ความสนใจ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทาการศึกษาผลงานทัศนศิลป์ ของ
ศิลปิ นไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนาเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
คาสาคัญ: ศิลปิ น, ทัศนศิลป์ , เทคโนโลยี
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
บทนา
ผลงานทัศนศิลป์ อันหมายรวมถึงผลงานจิต รกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่ อผสม
ต่างสะท้อนแนวคิ ดและทัศนคติของศิลปิ นที่มีต่ อสภาพแวดล้อมหรื อสังคมตั้งแต่ครั้ งบรรพกาล
โดยแรกเริ่ มศิลปะทาหน้าที่ในการสนองต่อการดาเนินชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อการทามา
หากินโดยใช้จิตรกรรมฝาผนังในถ้าที่ใช้สีของดิน ไขมันสัตว์ และเลือด เขียนภาพวิถีชีวิตและการล่า
สัตว์ของมนุ ษย์ยคุ หิน เช่น จิตกรรมฝาผนังภายในถ้าลาสโคซ์ ประเทศฝรั่งเศส ราว 15,000-10,000
ปี ก่อน ค.ศ. จากนั้นศิลปะทาหน้าที่สนองต่อกษัตริ ยแ์ ละศาสนาอย่างเช่น มหาวิหารนอเตรอดามใน
กรุ งปารี สซึ่งเป็ นศิลปะแบบกอทิก ช่วงปี ค.ศ. 1163 ซึ่งมีลกั ษณะสูงชะลูดเสี ยดฟ้ าอันมีนัยยะสาคัญ
ที่มนุษย์ตอ้ งการดึงความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนให้เข้าถึงพระเจ้า ความวิจิตรตระการตา
ของสถาปัตยกรรมดังกล่าวทาให้ศิลปิ นผูส้ ร้างงานซึ่งได้รับอามิสสิ นจ้างเป็ นอาหารและผลบุญ อัน
หมายรวมถึงความศรัทธาที่ศิลปิ นผูน้ ้ นั เลือกกระทาต่อศาสนา
ศาสนาและกษัต ริ ยจ์ ึ งเป็ นกลุ่มคนผูอ้ ุปถัมภ์ศิลปิ นเรื่ อยมานับตั้งแต่ 330 ปี ก่ อน ค.ศ. –
ศตวรรษที่ 18 เมื่อประชาชนเริ่ มเสื่ อมศรัทธาต่ อระบบการปกครองของกษัตริ ย แ์ ละขุนนางดังจะ
เห็นได้จากการปฏิวตั ิฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 ศิลปิ นเริ่ มออกห่างจากผูอ้ ุปถัมภ์โดยหันมาสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงถึงสัจจะที่แท้จริ งของมนุษย์ ดังนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมาที่การติดต่อค้า ขาย
ทาให้ก ลุ่ม พ่อค้าหรื อ กระฎุมพี ก ้าวขึ้ น มามีอิทธิ พลต่ อสังคมและผูอ้ ุปถัมภ์ว งการศิลปะ การจัด
แสดงผลงานศิลปะในหอศิลป์ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิ ด ของศิลปิ นจึงเกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะกล้อง
ถ่ายรู ปที่ เพิ่งถูกค้นพบในต้นศตวรรษที่ 19 กลับเข้ามาเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดภาพความจริ งของ
มนุษย์ งานจิตรกรรมที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความเหมือนจริ งของบุคคลและสภาพสังคมจึงลดบทบาท
ลง
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การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ยังนาพาเครื่ องจักรกลเข้ามาเป็ นกลไกในการผลิต
ข้าวของเครื่ องใช้ต่ างๆ เช่นเดียวกับศิลปะที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความงามของเครื่ องจักรกล
เช่น ศิลปิ นกลุ่มฟิ วเจอร์ลีส ที่ให้นิยามของศิลปะว่า “ความงามคือความเร็ ว”
ในทศวรรษที่ 1970 ศิลปิ นกลุ่มหนึ่งในนิวยอร์กเริ่ มให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร
มากขึ้น เช่น นัม จูน ไปค์ (Nam June Paik) ศิลปิ นชาวเกาหลี ที่มีผลงานวิดีโออันโดดเด่น เช่น
ผลงาน “โกลบอล กรู ฟ” ซึ่งเขาได้รับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาในการสร้างสรรค์งานเพื่อ
ส่งเสริ มข้อเรี ยกร้องหรื อการทาความเข้าใจต่อประชาชนที่ มีต่อสงครามเวียดนาม ศิลปิ นได้นาภาพ
และเสี ยงซึ่งแสดงถึงการเชื่ อมต่ อทางวัฒนธรรมลงบนจอโทรทัศน์ จานวน 21 จอ แต่ละจอภาพ
นาเสนอภาพของเหล่าเทพเจ้าต่างๆ ในรู ปแบบตัดทอนจากคลิปวิดีโอหรื อโฆษณาต่างๆ (ซิลวีย มาร์
ติน, 2552, หน้า 78)
ในปี ค.ศ 1976 (พ.ศ. 2519) สตีฟ วอซนิ แอค ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั แอปเปิ ลร่ วมกับสตีฟ จ็อบส์
จาหน่ ายแอปเปิ ลวัน (Apple I ) คอมพิวเตอร์ รุ่นแรกๆ ที่ เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นวิศวกร ตามมาด้วย
แอปเปิ ลทู ถือเป็ นคอมพิวเตอร์ รุ่นแรกที่วอซนิ แอคออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป และประสบ
ความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกับวงการศิลปะที่ศิลปิ นเริ่ มนาสื่อโซเชียลเข้ามาใช้ เช่นผลงาน
“เน็ต.อาร์ต” ซึ่งถูกพบครั้งแรกโดยบังเอิญในปี ค.ศ. 1995 โดย วุค๊ โคสิค ศิลปิ นชาวสโลวาเนีย จาก
การได้รับข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่สมบูรณ์ เน็ต.อาร์ ต จึง กลายเป็ นสมญานามใช้เรี ยก
งานศิลปะจากอินเตอร์เน็ต (วุฒิกร คงคา, 2558, หน้า12)
ศิลปะที่ห มายรวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีหรื อ อินเตอร์ เน็ต เข้ามาเกี่ยวข้องนี้ จึงถูกเรี ยก
แบบเหมารวมว่า “ศิลปะสื่อใหม่” คือการใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยเข้ามาเป็ นสื่ อนาเสนอแนวคิดของ
ศิลปิ นในผลงานศิลปะ ซึ่งอาจรวมไปถึงการเข้าไปจัดการแทรกและพัฒนาเครื อข่ายหรื อโปรแกรม
แอปพริ เคชัน่ ต่างๆ ศิลปะสื่อใหม่จึงไม่จาเป็ นต้องแสดงอยู่ในพื้นที่ศิลปะในโลกกายภาพเสมอไป
พื้นที่จดั แสดงของศิลปะสื่ อใหม่ สามารถอยูบ่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์และดารงอยูใ่ นโลกไซเบอร์ จึง
อาจสรุ ปได้ว่ า ศิ ล ปะสื่ อ ใหม่ คื อ ศิ ล ปะที่ เ กิ ด จากการใช้เ ทคโนโลยีใ นการสื่ อ สารโดยมี ก าร
ปฏิสมั พันธ์กบั เครื อข่าย ซึ่งอยูร่ ะหว่างโลกความจริ งกับโลกเสมือนจริ ง และเกิดขึ้นแบบเรี ยลไทม์
หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง (วิภาช ภูริชานนท์,2558, หน้า 12)
ทบทวนวรรณกรรม
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเจริ ญสัมพันธไมตรี
กับประเทศทางฝั่งยุโรป โดยการเสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ใน ปี พ .ศ. 2440 และ ปี พ.ศ. 24492450 ซึ่งพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ ทั้งยังทรงดาริ ให้ประติ
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มากรชาวฝรั่งเศส ในนาม จอร์ จ เซาโล (George Saul) ปั้ นพระบรมรู ปของพระองค์มาประดิษฐาน
ณ ถนนราชดาเนิ นโดยจาลองรู ปแบบมาจากถนนณ็องเซลิเซ่ ในประเทศฝรั่งเศส เบื้องหลังพระบรม
รู ปทรงม้ายังตรงกับพระที่นง่ั อนันตสมาคม สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่ งภายใน
ปรากฏผลงานจิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปี ยกเสนอเรื่ องราวพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อันเป็ นฝี มือการรังสรรค์ของ แกลิเลโอ คินี (Galileo Chini ) และคาร์โล ริ
โกลี (Carlo Rigoli) จิตรกรชาวอิตาลีที่พระองค์ทรงว่าจ้าง (ธวัชชัย สมคง, 2557,หน้า 2)
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งการศึกษา, การเลิกทาส, คมนาคม, การขนส่งและ
ไปรษณี ย ์ ฯลฯ ทาให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่มีการพัฒนาเติ บโตอย่างรวดเร็ ว เช่ นเดียวกับ
ทางด้านศิลปะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงว่าจ้างจิตรกร ประติมากร
และสถาปนิกจากอิตาลีเข้ามาสร้างศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่ดูโดดเด่นแปลกตา ดังจะเห็นได้จาก
พระที่นง่ั จักรี มหาปราสาท ที่สถาปนิกได้ดึงความเป็ นไทยเข้ามาผสมในส่ วนบนของอาคารผิดกับ
บริ เวณตัวตึกชั้น 1 ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก
การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดาริ ให้ก่อตั้งโรงเรี ยนเพาะช่าง ในปี พ.ศ. 2456 และทรงรับประติมากร
ชาวอิตาลีในนาม โคราโด เฟโรจี หรื อศิลป์ พีระศรี ผูเ้ ป็ นเสมือนเสาหลักของศิลปะสมัยใหม่ของ
ไทยจากการร่ วมก่ อ ตั้ง โรงเรี ยนประณี ต ศิ ล ปกรรม ในปี พ.ศ. 2476 ก่ อ นจะเติ บ โตขึ้ นเป็ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2486 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิ ดล รั ชกาลที่ 8 โดยเริ่ มแรกมีการจัดตั้งคณะจิ ตรกรรมและประติมากรรม (ปั จจุบนั คือ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) เป็ นคณะวิชาแรก
การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงระยะเริ่ มแรกนั้นเต็มไปด้วยความขาดแคลนใน
ด้านต่างๆ ซึ่งคงเป็ นไปได้ยากหากมหาวิทยาลัยจะเรี ยกร้องขอสิ ทธิต่ างๆ จากรัฐบาลที่ก าลังอยู่
ในช่วงสัน่ คลอนจากการสิ้นพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล รัชกาล
ที่ 8 นามาซึ่งการผลัดแผ่นดินสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่ง
ในขณะนั้นประเทศไทยเพิ่งหลับคืนสู่ความสงบสุข หลังสิ้นสุด สงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจ
ของไทยแม้ยงั ไม่ ฟ้ื นตัวดี นัก แต่ ทางด้านของศิลปะในสมัยรั ชกาลที่ 9 ได้เกิ ดความเปลี่ยนแปลง
หลายประการ ( พิพฒั น์ พงศ์รพีพร, 2540, หน้า 50)
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ที่ในขณะนั้นดารงตาแหน่งอาจารย์และคณบดี คนแรกของคณะ
จิตรกรรมและประติมากรรม ได้ทุ่มเทสัง่ สอนลูกศิษย์ตลอดชีวิตของท่านโดยอาศัยองค์ความรู้และ
การฝึ กฝนที่ ผสมผสานความเป็ นสากลแต่ ไม่ท้ิ งรากหรื อมรดกด้านศิลปะโบราณของไทย ทั้งยัง
สนับสนุ นลูก ศิ ษ ย์เช่ น เฟื้ อ หิ ริ พิทักษ์ ชลูด นิ่ มเสมอ ประหยัด พงษ์ดา ฯลฯ ให้ไปศึกษาต่ อยัง
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ต่างประเทศเพื่อนาองค์ความรู้กลับมาพัฒนาวงการศึกษาศิลปะของไทย การมองการณ์ ไกลของ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังสะท้อนผ่านความคิดริ เริ่ มในการจัดแสดงศิลปกรรมแห่ งชาติ เพื่อเป็ น
เวทีให้ศิษย์ศิลป์ มีพลังและกาลังใจในการสร้างงานและขับเคลื่อนวงการศิลปะสื บไป โดยอาจารย์
ศิลป์ ยังได้ดารงตาแหน่ งทั้งคณะกรรมการและผูเ้ ขียนบทความเผยแพร่ ความรู้ดา้ นศิลปะในสูจิบตั ร
การแสดงศิลปกรรมแห่ งชาติครั้งที่ 1-13 (สุรศักดิ์ เจริ ญวงศ์, 2542, หน้า 9)
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยงั เป็ นเสมือนการกระตุน้ ให้ศิลปิ นสร้างสรรค์ผลงานและมี
สนามประลองฝี มือ มีก ารแบ่งประเภทผลงานออกเป็ นหลายสาขา บางประเภทพัฒนาออกเป็ น
เอกเทศ เช่นสาขาภาพพิมพ์ แยกออกจากสาขาเอกรงค์ บางครั้งถึงกับแยกประเภทผลงานออกเป็ น
หมวดย่อยๆ เช่นในการแสดงศิลปกรรมแห่ งชาติครั้งที่ 4 ได้เกิดสาขาจิตรกรรมแบบสยาม ในการ
ประกวดศิลปกรรมแห่ งชาติ ครั้ งที่ 6 เกิ ดสาขาจิตรกรรมแบบไทยและจิตรกรรมสมัยใหม่ การ
แสดงศิลปกรรมแห่ งชาติ ค รั้งที่ 10 เกิ ดจิต รกรรมและประติ มากรรมแบบไทยประเพณี (สุ รศัก ดิ์
เจริ ญวงศ์, 2542) การเพิ่มและลดประเภทผลงานยังเป็ นสื่ อสะท้อนถึงความนิ ยมในการสร้างงาน
ศิลปะหรื อรู ปแบบ แนวความคิดของศิลปิ นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยนักวิชาการได้พยายามหาคา
จากัดความต่อผลงานที่เปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้จากสูจิบตั ิการแสดงศิลปกรรมแห่ งชาติครั้งที่ 1013 ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พูดถึง Contemporary Art หรื อศิลปะร่ วมสมัย ที่จะใช้ระบุถึงยุค
ของการสร้างงานศิลปะ โดยมี สุ ธี คุณาวิชยานนท์ ได้รวบรวมข้อเขียนหรื อการตีความศิลปะร่ วม
สมัยออกมาในหนังสือ เข้ านอกออกใน ที่เขาเขียนขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเนื้ อหาใจความตอนหนึ่ง
ระบุว่า
... ศิลปะร่ วมสมัยของศิ ลป์ พี ระศรี และ เขี ยน ยิม้ ศิริ มีจุด มุ่งหมายที่ จ ะ
หมายถึงศิลปะแนวใหม่ ที่ไม่ ใช่ แนวประเพณี เป็ นผลงานของศิลปิ นใน
ยุคปั จจุบัน ณ ขณะนั้นของคนร่ วมยุคร่ วมสมัยกับทั้งสองคน ซึ่ งบางครั้ ง
ก็ใช้ คาว่ า “ศิลปะสมัยใหม่ ” แทนที่เหมือนกัน
หลังการมรณกรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พลังของงานประกวดก็เริ่ มเสื่ อม
ลงพร้ อ มๆ กับ การที่ ศิ ล ปิ นไทยหั ว ก้า วหน้ า ที่ ก าลัง ศึ ก ษาหรื อส าเร็ จการศึ ก ษาจาก
สหรัฐอเมริ กาได้พบรู ปแบบผลงานและเวทีในการจัดแสดงผลงานศิลปะหรื อแง่คิดทางศิลปะ
ในรู ปแบบที่หลากหลาย รวมถึงผูส้ นใจศิลปะกลุ่มใหม่ๆ ที่ได้นาระบบการจัดการทางศิลปะ
ระบบธุ ร กิ จ และกลุ่ มผูบ้ ริ โภคกลุ่ มใหม่ ที่ มี แนวคิ ด และรสนิ ย มเฉพาะตน พวกเขาต่ า ง
แสวงหาความตื่ นตาและมี ระบบความคิด แบบรู ปธรรม คนกลุ่มนี้ มีกาลังทางเศรษฐกิ จสู ง
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พึ่งพาข้อมูล ใฝ่ หาข้อเท็จ จริ ง เป็ นยุค ที่ส่ิ งพิมพ์เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ บทความเชิ ง
วิชาการ ปั ญ ญาชนหั น มาถกเถี ย งปรั ชญาศิล ปะ หนึ่ งในนั้น คื อ อารี สุ ทธิ พนั ธุ์ ที่ สาเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโทสาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในปี พ.ศ. 2504 โดยอารี ยไ์ ด้กลับมาเป็ นอาจารย์และผลักดันวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร เปิ ดสอนในระดับการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาขึ้นเป็ นแห่ งแรกของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2511 ซึ่ งอารี ยย์ งั ได้เขียนต ารา บทความศิลปะและประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไว้ด ้ว ย
เช่นกัน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2529, หน้า 21)
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กาลังเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมและประเพณี นิยมสู่
สัง คมอุต สาหกรรมซึ่ งยึด โยงกับ เศรษฐกิ จ และปั จ จัย การเงิ น เป็ นส าคัญ เพื่ อน าประเทศไปสู่
ความก้าวหน้า รัฐบาลเร่ งพัฒนาและปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า ประปา ถนน เขื่อน มหาวิทยาลัย ฯลฯ
ข้าราชการและคนหนุ่มสาวที่เคยได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษายังต่างประเทศเพื่อนาวิทยาการจาก
ตะวันตกเริ่ มกลับเข้ามาพัฒนาประเทศไทย เช่นเดียวกับศิลปะที่ศิลปิ นไทยซึ่ งได้เดินทางไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศได้กลับเข้ามามีบทบาทต่อวงการศิลปะของไทยอย่างมาก เห็นได้ชดั จากกรณี ของ
ชลูด นิ่มเสมอ ที่สาเร็ จการศึกษาจากประเทศอิตาลี และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส
และสหรัฐอเมริ กา ก่อนจะกลับมาก่อตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2508
เช่ น เดี ย วกับ อภิ นัน ท์ โปษยานนท์ ซึ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาเอกสาขา
ประวัติศาสตร์ศิลป์ จาก Cornell University สหรัฐอเมริ กา ในปี พ.ศ. 2528 อภินันท์ได้กลับมาจัด
แสดงนิ ทรรศการศิลปะ สอนศิลป์ ให้ไก่กรุ ง ขึ้นที่หอศิลป์ พีระศรี ผลงานศิลปะของอภินนั ท์ปรากฏ
โฉมในหลายรู ปลัก ษณ์ ทั้งภาพพิ มพ์ซิลค์สกรี น ประติ มากรรมสื่ อผสม ศิลปะการจัด วาง ผ่าน
โทรทัศน์ วิดี โ อ เครื่ องบัน ทึ ก เสี ย ง และศิลปะการแสดงสด นิ ทรรศการครั้ งนี้ อภิ นัน ท์ต ้องการ
สะท้อนถึงประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่ที่ยงั ห่ างไกลจากความเข้าใจและเข้าถึงสุ น ทรี ยภาพทาง
ศิลปะ สิ่ งเหล่านั้นสะท้อนผ่านตัวละครในวิดีโอที่พยายามสอนเรื่ องศิลปะให้กบั ไก่และลูกเจี๊ยบที่ว่ิง
วนอยูร่ อบๆ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2529, หน้า24)
เศรษฐกิจของไทยที่ดีข้ ึนในช่วงปี พ.ศ. 2529 -2538 ทาให้วงการศิลปะไม่ว่าจะเป็ นสถาบัน
สอนศิลปะ ศิลปิ น หรื อผูอ้ ุปถัมภ์ทางศิลปะเกิด การตื่น ตัว ศิลปะในช่ วงเวลานี้ ถึงจุด ที่ ศิลปิ นจะ
แสดงออกถึงเนื้ อหา ความหลากหลายทางแนวคิดและเทคนิ คกระบวนการ เห็นได้จากการเติบโต
ของศิลปะแนวสื่อผสม, ศิลปะการจัดวาง , ศิลปะการแสดงสด, คอมพิวเตอร์ และวิดีโออาร์ ต หรื อ
ศิลปะมัลติมีเดีย ของ จุมพล อภิสุข , กมล เผ่าสวัสดิ์, สุ รสี ห์ กุศลวงษ์, จักรพันธ์ วิลาสิ นีกุล, สาคริ
นทร์ เครื ออ่อน, สุธี คุณาวิชยานนท์ และ มณเฑียร บุญมา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็ นอาจารย์สอนศิลปะ
และศิลปิ นร่ วมสมัยที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
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ศิลปะมัลติมีเดี ย คือ ลักษณะการสร้างสรรค์ที่เป็ นงานประเภททัศนศิลป์ เช่นจิตรกรรม
ประติมากรรม ผสมผสานกับรู ปแบบของศาสตร์แขนงอื่น เช่น วรรณกรรม ดนตรี นาฏกรรม มาใช้
ในผลงานเดียวกัน หรื อที่กาลังเป็ นที่นิยมมากคือการนาสื่ อใหม่ซ่ึ งใช้เทคโนโลยีข้ นั สูง เช่น วิดีโอ
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน่ แสง เสี ยง หรื อภาพถ่าย มาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างผลงานที่สื่อความหมาย อาจ
เป็ นงานในแนวศิลปะการจัดวางหรื องานศิลปะ ที่ใช้กบั พื้นที่ เวลา หรื อการปฏิสมั พันธ์จากผูด้ ู ใน
งานของศิลปิ นบางคนผูช้ มอาจกลายเป็ นส่วนหนึ่งของผลงานด้วย ศิลปิ นบางคนใช้สื่อเทคโนโลยี
สร้างงานศิลปะในรู ปแบบวิดีโอเกม ศิลปะในรู ปแบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ ที่ผดู้ ูตอ้ ง
มีส่วนร่ วมกับผลงาน ด้วยการเปิ ดโปรแกรมในรู ปแบบดังกล่าวเพื่อที่จะได้ดูภาพ ได้ยนิ สียง และได้
กดแป้ นคอมพิ ว เตอร์ ท างานร่ วมกับ สิ่ ง ที่ ศิ ล ปิ นน าเสนอ สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ว นต้อ งใช้เ วลาในการ
เคลื่ อนไหวไปพร้ อ มๆ กัน (สมพร รอดบุ ญ ,2552, หน้า 144-145) ดังจะเห็ น ได้จ ากผลงาน
“International Artists?” ของ วันทนีย ์ ศิริพฒั นานันทกูร ที่สร้างสรรค์ข้ ึนในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งวันทนีย ์
ได้ต้งั คาถามต่อภาพลักษณ์ของศิลปิ นไทยที่ดงั ไกลในต่างประเทศว่าควรมีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติ
อย่างไร คาตอบหนึ่งที่ได้รับจากผลงานของเธอคือการที่ศิลปิ นเหล่านั้นใช้คาหรื อภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสาร เช่น ในเว็บไซต์หรื อสูจิบตั ร ที่มกั ปรากฏภาษาอังกฤษร่ วมด้วยเสมอ เช่นเดียวกับ
วันทนียท์ ี่มกั เคลือบแฝงประเด็นของการโกอินเตอร์ของศิลปิ นไทยด้วยการใช้คาหรื อภาษาอังกฤษ
ในการนาเสนอประวัติ ผลงาน บทความ เว็บไซต์ ที่ท้งั หมดล้วนเป็ นผลงานศิลปะของเธอ การสร้าง
ภาพลักษณ์ ด ังกล่าวกลับเป็ นเสมือนการประชดประชัน ให้ค นไทยหันมายอมรั บหรื อเรี ยนรู้ ใน
ข้อเท็จจริ งว่าในท้ายที่สุดแล้วคนที่เข้ามาดูงานศิลปะในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ไม่แคล้วจะเป็ นคนไทย
มากกว่าชาวต่างชาติ และเหตุใดเราจึงพยายามสร้างภาพลัก ษณ์ ของตนด้ว ยการกลบเกลื่อนหรื อ
ละเลยภาษาไทยซึ่ งเป็ นภาษาแม่ ดังนั้นวัน ทนี ยจ์ ึ งได้น าเสนอแนวคิ ด ดังกล่าวผ่านเกมที่ ผเู้ ล่น
สามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์ ซึ่งจะเจอกับคาถามและคาตอบที่ผเู้ ล่นเกมหรื อผูช้ มงานศิลปะของเธอ
จะต้องตอบคาถามเพื่อข้ามไปในด่านต่อไป ซึ่งจะเจอกับตัวละครที่ให้ผชู้ มเลือกที่จะเติมแต่งเครื่ อง
แต่งกายของตัวละครเหล่านั้นซึ่งล้วนแต่เป็ นศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศไทยและระดับสากล
ด้ว ยกั น ทั้ง สิ้ น ผู้ที่ เ ข้า มาเล่ น เกมของวัน ทนี ย ์จึ ง เท่ า กับ ว่ า คุ ณ ได้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งในผลงาน
“International Artists?” ของศิลปิ นด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์ วันทนีย ์ ศิริวฒั นานันทกูร, 28 กรกฎาคม
2557) ซึ่งศิลปะมัลติมีเดียมีส่วนสาคัญในการสลายเส้นแบ่งที่ขีดขั้นระหว่างศิลปะกับประชาชนและ
การเปลี่ยนทัศนคติของผูช้ มที่เคยรู ้สึกว่าศิลปะเป็ นสิ่ งที่เข้าใจยากให้หมดสิ้ นไป (สมพร รอดบุญ
,2552, หน้า 148)
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ในปี พ.ศ. 2547 เฟสบุ๊ ค ซึ่ งถือกาเนิ ดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ ก าและยังเป็ นสื่ อในการ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เฟสบุ๊คกลายเป็ นพื้นที่ซ่ึ งประชาชนต่างใช้เป็ นทางเลือก
ในการแสดงออกซึ่ งชี วิต และทัศนคติ ของตน โดยเฉพาะในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2559 ที่
ป ร ะ ช า ช น ก ว่ า 4 1 ล้ า น ค น ไ ด้ ใ ช้ เ ฟ ส บุ๊ ค ก ว่ า วั 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/) จากสถิติด ังกล่าวได้แสดงให้
เห็นว่าคนไทยให้ความความสาคัญกับเฟสบุ๊คในการติดต่อสื่ อสารและแสดงความคิดหรื อทัศนคติ
ของตนมากเป็ นอัน ดับ 8 ของโลก เช่ น เดี ยวกับวงการศิลปะ(ทัศนศิลป์ ) ที่ ศิลปิ น นัก ข่ าว และ
ภัณ ฑารั ก ษ์ป ระจ าหอศิ ล ป์ หรื อแกลเลอรี ต่ า งๆ ใช้พ้ืน ที่ ด ัง กล่ า วในการน าเสนอผลงานและ
นิ ทรรศการศิลปะ ศิ ลปิ นทัศนศิลป์ ของไทยหลายคนจึ งเลือกใช้พ้ืนที่ ดงั กล่าวในการเสนอภาพ
ผลงานศิลปะของตนและยังใช้พ้นื ที่ของเฟสบุ๊คในการติดต่อกับผูช้ มและนักสะสมงานศิลปะอีกด้วย
ดังจะเห็ นได้จาก ปรางค์ จรเขต, ณเรศ จึง, ภูว ณัฐ ขุน ภาษี ร์ ศิลปิ นรุ่ น ใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมไทยร่ วมสมัยและนาเสนอผลงานและกระบวนการรังสรรค์ผา่ นเฟสบุ๊คอยูเ่ สมอ เฟสบุ๊คจึง
เป็ นอีก หนึ่ งช่ องทางการติ ตต่อสื่ อสารจากกลไกหรื อวิวฒั นาการของเทคโนโลยีซ่ึงส่ งผลต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ในทุกสาขาอาชีพเช่นเดียวกับวงการศิลปะและศิลปิ น
การดาเนินการวิจยั
งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาผลงานทัศ นศิ ล ป์ ของศิ ล ปิ นผ่า นสื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาศัยฐานข้อมูลจากนิ ทรรศการศิลปะ รวมถึงเอกสารและการสัมภาษณ์
ศิลปิ น ภัณฑารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษา
เฟสบุ๊ค กลายเป็ นพื้นเปิ ดที่ ซ่ึงศิลปิ นได้ใช้ติด ต่อสื่ อสารกับผูช้ ม โดยศิลปิ นยังใช้พ้ื นที่ ของ
เฟสบุ๊คในการบอกเล่าแนวความคิด ทัศนคติ และผลงานของตนเองผ่านพื้นที่ดงั กล่าว เห็นได้ชดั
จากศิลปิ นที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่แต่เดิมต้องในพื้นที่เช่นหอ
ศิลป์ หรื อแกลเลอรี ในการนาเสนอผลงาน แต่ในปั จจุบนั ศิลปิ นหลายคนกลับเลือกนาเสนอผลงาน
และกระบวนการรังสรรค์ ผ่านเฟสบุ๊ค ก่อนที่ผชู้ มซึ่ งรวมถึงนักสะสมงานศิลปะจะสนใจและขอ
ติดต่อดูผลงานจริ งกับตัวศิลปิ นเองในภายหลัง
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อภิปรายผล
พื้นที่ของโซเชียลเน็ตเวิร์คเช่น เว็บไซต์หรื อเฟสบุ๊ค เป็ นอีกหนึ่ งพื้นที่ที่ศิลปิ นรุ่ นใหม่ใช้
ในการติ ดต่อกับผูช้ ม ซึ่งในแง่ดี สามารถทาให้ผชู้ ม นัก สะสมงานศิลปะ หรื อภัณ ฑารักษ์ ได้เห็ น
ความต่อเนื่ องในแนวคิดและผลงานของศิลปิ น ร่ ว มถึงการที่ ผชู้ มสามารถแสดงความคิดเห็นต่ อ
ผลงานชิ้นนั้นๆ อันจะส่ งผลต่อการคิดพัฒนาต่อยอดผลงานชิ้นหรื อชุดต่อไปของศิลปิ น แต่ท้งั นี้ การ
รับชมผลงานศิลปะผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อหน้าจอโทรศัพท์อาจทาให้ผชู้ มรับรู้ในสุ นทรี ยะ
ของงานชิ้นนั้นๆ ได้ไม่ครบถ้วน เนื่ องด้วยงานศิลปะไม่ว่าจะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ หรื อสื่ อผสมฯลฯ งานเหล่านั้นต้องอาศัยผัสสะทางกายและใจที่ผชู้ มจะมีต่อผลงานจริ งได้
ดีกว่าเสมอ
สรุปผลการวิจยั
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการนาเสนอผลงานของศิลปิ น รวมถึงการสะสมผลงาน
ของนักสะสม และการรับชมผลงานของประชาชนทัว่ ไปในช่วงเวลาที่ผา่ นมา จึงเป็ นสื่ อสะท้อนให้
เห็นว่าปัจจุบนั นอกจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีผลต่อการสร้างงานศิลปะของศิลปิ นดังเช่นงาน
วิดีโออาร์ต หรื อมัลติมีเดียอาร์ตแล้ว งานจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ที่ยงั อยู่ในขนบของ
ผูส้ ร้างสรรค์ ศิลปิ นก็ยงั ดึงสื่อสมัยใหม่ เช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค เข้ามาใช้ในการนาเสนอผลงานศิลปะ
ของศิลปิ นต่อผูช้ มได้อีกทางหนึ่ ง ดังนั้น สื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่จึ งถือเป็ นอีกหนึ่ งเครื่ องมือและ
ช่ องทางสาคัญ ในยุค ปั จ จุ บัน ที่ ศิ ลปิ นซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของสังคมก าลังบ่ งชี้ ให้เห็ น ว่ามนุ ษ ย์ใ น
ปัจจุบนั นั้นให้ความสาคัญและจมดิ่งอยูใ่ นโลกเสมือนมากเพียงใด
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บทคัดย่อ
อิฐเสนาะ เป็ นส่ ว นต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้สาหรับ เสริ ม การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
ดนตรี ทาให้ผเู้ ล่นเกิดความสนุ กสนานและเกิดความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับดนตรี เพิ่มมากขึ้ น
ระบบนี้เป็ นการนาชุดของเล่นตัวต่อพลาสติกที่สามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพงและเป็ นของเล่นที่
เด็กคุน้ เคยมาประยุกต์เข้ากับการประมวลผลภาพและการสร้างเสี ยงดนตรี สังเคราะห์ พฒั นาเป็ น
ระบบอิฐเสนาะขึ้น ผูใ้ ช้สามารถนาตัวต่อพลาสติกที่มีขนาดและสี ต่างๆ มาวางเรี ยงบนแผ่นรองตัว
ต่อตามรู ปแบบที่ กาหนดเพื่ อสร้ างเป็ นเพลงขึ้ นมา สี ของตัวต่ อจะใช้ก าหนดระดับเสี ยงของโน้ต
ดนตรี ในขณะที่ขนาดของตัวต่อจะใช้กาหนดความยาวของเสียง เมื่อผูใ้ ช้เรี ยงตัวต่อจนเป็ นที่พอใจ
แล้วอิฐเสนาะจะบัน ทึกภาพของตัวต่อที่ ผใู้ ช้สร้างขึ้นแล้วทาการประมวลผลภาพ และสร้างเสี ย ง
สังเคราะห์เพื่อเล่นเสียงโน้ตดนตรี ออกมาตามลาดับเป็ นเพลงที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
คาสาคัญ: โน้ตดนตรี การแต่งเพลง ส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ ตัวต่อพลาสติก 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. บทนา

การเรี ยนรู้ทฤษฎีดนตรี นอกจากการลงมือปฏิบตั ิโดยการเล่นดนตรี แล้วยังมีส่วนที่ เกี่ยวกับ
ทฤษฎี เช่น การเรี ยนรู้เรื่ องระดับเสี ยงและความยาวของเสี ยงโน้ตดนตรี ซึ่งอาจจะส่ งผลให้ผเู้ รี ยน
เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนุกกับการเรี ยนโน้ตดนตรี โดยเฉพาะในผูเ้ รี ยนระดับเริ่ มต้นเช่นในเด็ก ทา
ให้ไม่มีแรงจูงใจที่จ ะเรี ยนรู้ เกี่ยวกับดนตรี ในระดับ ที่สูงขึ้ น ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นประโยชน์ ของการใช้
เทคโนโลยีส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ (Tangible User Interface: TUI) ที่มีศกั ยภาพใน
การส่ งเสริ มให้เด็กมีการเรี ยนรู้พร้อมกับการเล่น ทาให้เกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยนรู้ (Price,
Rogers, Scaife, Stanton, & Neale, 2003) จึงได้ประยุกต์เทคโนโลยีดงั กล่าวพัฒนาเป็ นระบบอิฐ
เสนาะซึ่งเป็ นระบบต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้เพื่อเสริ มสร้างความสนุกสนานในการเรี ยนรู้
ดนตรี สาหรั บผูเ้ ริ่ มต้น ระบบนี้ ใช้ตวั ต่อพลาสติก เช่น ชุดตัว ต่อเลโก้ ซึ่ งเป็ นชุดของเล่นที่ มีสีสัน
สวยงาม สามารถหาได้ง่าย และเด็กๆ คุน้ เคยในการเล่น นามาประยุกต์เป็ นส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
ผูเ้ ล่นสามารถเลือกสี และขนาดของตัวต่อพลาสติก นามาเรี ยงต่อกันบนแผ่นรองตัวต่อ จากนั้นส่ วน
รับภาพของระบบซึ่งเป็ นกล้องเว็บแคมที่หาได้ง่ายและราคาถูกจะบันทึกภาพตัวต่อพลาสติก บน
แผ่นรองทั้งหมด ทาการประมวลผลภาพเพื่อแปลความหมายจากการเรี ยงตัวต่อ สี และขนาดของตัว
ต่อ แล้วสังเคราะห์เป็ นเสี ยงดนตรี ตามลาดับตัวโน้ตที่ผเู้ ล่นทาการเรี ยงไว้บนแผ่นรอง บทความนี้
นาเสนอต้นแบบระบบอิฐเสนาะดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ นระบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างความ
สนุกสนานในการเรี ยนรู้ดา้ นดนตรี โดยใช้วสั ดุที่มีอยูแ่ ล้วและหาได้ง่ายเป็ นส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
แบบที่จบั ต้องได้ อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ตวั ต่อของเล่น เป็ นส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับ
ต้องได้น้ ันไม่ได้จากัดแค่ การใช้ส่งเสริ มการเรี ยนรู้โน้ตดนตรี แต่ยงั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานอื่นได้ เช่น การทาต้นแบบแบบรวดเร็ ว (rapid prototyping) (Gohlke, Hlatky, & de Jong, 2015)
หรื อการทาข้อมูลจินตทัศน์ (data visualization) (Wilson, 2012) (Schneider, 2015) เป็ นต้น
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2. ทบทวนวรรณกรรม

อิฐเสนาะเป็ นระบบต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ (Tangible User Interface : TUI)
โดยผูเ้ ล่นนาตัวต่อพลาสติกมาต่อเรี ยงประกอบกันเพื่อเล่นเป็ นเสี ยงเพลง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษา
งานวิจ ัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบติ ด ต่ อ ผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ในการสนับสนุ น การเรี ยนรู้ ด ้านดนตรี
Costanza และคณะ (Costanza, Shelley, & Robinson, 2003) นาเสนอระบบติดต่อผูใ้ ช้แบบจับต้อง
ได้สาหรับสร้างเสี ยงดนตรี ซึ่งวัต ถุที่ใช้จะมีสัญลักษณ์ (marker) กากับเพื่อให้อลั กอริ ทึมในการ
ตรวจจับตาแหน่ งของสัญลักษณ์สามารถระบุตาแหน่งของวัตถุได้ ข้อจากัดของระบบนี้ คือระบบนี้
ใช้สญ
ั ลักษณ์เฉพาะ และสัญลักษณ์มีขนาดใหญ่ เมื่อนาไปประกอบเป็ นรู ปร่ างสัญลักษณ์โน้ตดนตรี
ทาให้ใช้โน้ตได้จานวนน้อย Sergi Jordà (Jordà, 2010) เสนออุปกรณ์และขั้นตอนวิธีผสมเสียงดนตรี
โดยใช้อุปกรณ์เป็ นโต๊ะทรงกลม และใช้วตั ถุที่ติดสัญลักษณ์วางเรี ยงบนผิวโต๊ะเพื่อสร้างเสี ยงดนตรี
โดยจังหวะและเสี ยงจะคานวณจากตาแหน่ ง มุมและระยะห่ างระหว่างวัตถุบนโต๊ะ งานวิจยั ของ
รัฐภูมิ อริ ญชย์ และจีราภา (Waranusast, Bang-ngoen, & Thipakorn, 2013) ได้พฒั นาต้นแบบระบบ
ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้เพื่อช่วยในการเรี ยนรู้พ้ืนฐานโน้ตดนตรี ซึ่งต้นแบบดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ นโต๊ะที่มีการแสดงผลภาพบรรทัดห้าเส้น (staff) สาหรับแต่งเพลงบนพื้นโต๊ะด้วยเครื่ อง
ฉายภาพ ผูเ้ ล่นสามารถแต่งเพลงได้โดยการนาสัญลักษณ์โน้ตดนตรี พลาสติกวางลงบนบรรทัดห้า
เส้นเป็ นเพลงตามต้องการ ระบบนี้ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทลั ประมวลผลภาพจากกล้องที่
ติดไว้ที่ใต้โต๊ะและใช้เทคนิคการเรี ยนรู้ของเครื่ องจักรในการจาแนกรู ปร่ างของตัวโน้ตชนิ ดต่างๆ
Gohlke และคณะ (Gohlke et al., 2015) เสนอการใช้ตวั ต่อพลาสติกเลโก้เป็ นส่ วนต่อประสานกับ
ผูใ้ ช้เนื่องจากตัวต่อพลาสติกมีขอ้ ดีที่หาได้ง่าย สามารถวางตัวต่อได้ในลักษณะเป็ นตาตาราง (grid)
โดยได้สร้างตัวอย่างกรณี ศึกษาเป็ นอุปกรณ์สาหรับสร้างและผสมเสี ยงกรอง และใช้กล้องในการ
บันทึกภาพและใช้การประมวลผลภาพในการแปลความหมายของส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
ระบบอิฐเสนาะที่ นาเสนอในบทความนี้ ใช้ตวั ต่ อพลาสติก คล้ายกับงานของ Gohlk และ
คณะ (Gohlke et al., 2015) เนื่องจากข้อดีของตัวต่อพลาสติกที่หาได้ง่าย ผูใ้ ช้คุน้ เคย มีสีสันสวยงาม
และมีการจัดเรี ยงเป็ นตาราง สาหรับวิธีการใช้งานเพื่อแต่งเป็ นเพลงนั้นมีความแตกต่างจากงานอื่นๆ
ข้างต้นคือไม่ใช้ตาแหน่งสัญลักษณ์แทนระดับเสียงและรู ปทรงสัญลักษณ์แทนความยาวเสียงเหมือน
ในบรรทัดห้าเส้นที่พบในงานวิจยั ของรัฐภูมิและคณะ (Waranusast et al., 2013) และงานวิจยั ของ
Sergi Jordà (Jordà, 2010) แต่ใช้สีและขนาดของตัวต่อที่ต่างกันในการสื่ อความหมายของตัวโน้ต
ดนตรี แต่ละตัว
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3. รู ปแบบและการใช้ งานอิฐเสนาะ

อิฐเสนาะเป็ นระบบต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ (TUI) ที่ผใู้ ช้สามารถแต่งทานอง
ดนตรี หรื อเพลงได้จากการเรี ยงตัวต่อพลาสติกขนาดและสี ต่างๆ กันตามรู ปแบบที่กาหนดบนแผ่น
รองแทนการใช้โน้ตดนตรี บนบรรทัดห้าเส้น (musical notes and staff) รู ปที่ 1(ก) เป็ นภาพจาลอง
การใช้งานของระบบอิฐเสนาะ โดยเมื่อผูใ้ ช้เรี ยงตัวต่อเสร็ จแล้ว ระบบจะทาการรับภาพตัวต่อเข้าไป
ประมวลผล โดยเริ่ มจากการหาส่ วนของแผ่นรองตัวต่อ จากนั้นปรับรู ปภาพรับเข้าให้ตรงด้วยมุมทั้ง
4 ของแผ่นรองตัวต่ อ ทาการหาส่ วนของตัวต่อโดยแยกส่ วนของตัวต่อออกจากส่ วนของพื้นหลัง
เมื่อได้ส่วนของตัวต่อแล้วทาการเรี ยงลาดับตัวต่อตามแถวและหลักเพื่อใช้ในการเรี ยงลาดับการเล่น
เสียงเพลง ตรวจจับและคัดแยกสีของตัวต่อออกเป็ น 8 สี และกาหนดเสียงให้กบั ตัวต่อ และขั้นตอน
สุดท้ายระบบจะทาการเล่นเสียงโน้ตดนตรี ออกมาทางลาโพง ซึ่งลาดับการทางานของระบบแสดง
ดังรู ปที่ 1(ข)
ส่ วนรับภาพ
ผูใ้ ช้

ตัวต่อพลาสติก

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) ตัวอย่างการใช้งานระบบอิฐเสนาะ (ข) ลาดับการทางานของระบบ
3.1. แผ่นรองตัวต่อพลาสติก (baseplate)
งานวิจยั นี้ ใช้แผ่นรองตัวต่อพลาสติก เปรี ยบเสมือน (metaphor) กระดาษที่มีบรรทัดห้าเส้น
โดยผูเ้ ล่นจะต้องนาตัวต่อพลาสติกที่เปรี ยบเสมือนโน้ตดนตรี แต่ละชนิ ด วางเรี ยงลงไปบนแผ่นรอง
ตามรู ปแบบที่กาหนด เพื่อให้ระบบสามารถเล่นทานองดนตรี ตามที่ผเู้ ล่นต้องการ ซึ่งแผ่นรองตัวต่อ
ที่ใช้มีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 32x32 ช่อง ดังรู ปที่ 2
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แผ่นรองตัวต่อพลาสติก ขนาด 32x32

ตัวต่อพลาสติก
ขนาด 2x2

ขนาด 1x2

ขนาด 2x1 ขนาด 1x1

รูปที่ 2 ตัวต่อพลาสติกและแผ่นรองที่ใช้กบั อิฐเสนาะ
3.2. ตัวต่อพลาสติก (bricks)
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบการแทนเสี ยงดนตรี โดยการนาตัวต่ อพลาสติก ขนาดต่ างๆ มา
ประกอบกันเพื่อใช้แทนโน้ตดนตรี 1 ตัว ซึ่งขนาดของตัวต่ อพลาสติกที่ ใช้สาหรับงานวิจยั นี้ มี 3
ขนาด คือ ตัวต่อพลาสติกขนาด 2x2 ช่อง 1x2 ช่อง 2x1 ช่อง และ 1x1 ช่องดังแสดงรู ปที่ 2 ผูเ้ ล่น
สามารถน าตัวต่ อพลาสติ ก ขนาดต่ างๆ มาประกอบให้เป็ นโน้ต ดนตรี ได้หลายรู ปแบบขึ้ นอยู่ก ับ
ระดับความสูงต่าของเสียงตัวโน้ต (pitch) และความยาวของเสียงตัวโน้ต (duration) การประกอบตัว
ต่อพลาสติกให้เป็ นโน้ตดนตรี ที่มีระดับและความยาวเสียงต่างๆ สามารถประกอบได้ดงั รู ปที่ 3
อ็อกเทฟ (octave)
ระดับเสี ยงโน้ตดนตรี (pitch)

ความยาวเสี ยงโน้ตดนตรี (duration)

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของการประกอบตัวต่อพลาสติกให้เป็ นโน้ตดนตรี 1 ตัว
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3.2.1. ระดับเสียงโน้ตดนตรี (pitch)
ตัวต่อพลาสติกขนาด 2x2 และ 2x1 เปรี ยบเสมือนส่วนของโน้ตดนตรี หลัก เพื่อใช้ระบุแทน
ระดับเสียงของโน้ตดนตรี โดย 1 ช่องในแนวตั้ง (column) ใช้แทนเสี ยงดนตรี ½ จังหวะ และใช้สี
แทนระดับเสียงทั้งหมด 8 สี
 สีแดง
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “โด” (Do, C) ขนาด 1 จังหวะ
 สีสม้
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “เร” (Re, D) ขนาด 1 จังหวะ
 สีเหลือง
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “มี” (Mi, E) ขนาด 1 จังหวะ
 สีเขียว
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “ฟา” (Fa, F) ขนาด 1 จังหวะ
 สี น้ าเงิน
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “ซอล” (Sol, G) ขนาด 1 จังหวะ
 สีเทา
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “ลา” (La, A) ขนาด 1 จังหวะ
 สีขาว
ใช้แทนโน้ตดนตรี ระดับเสียง “ที” (Si, B) ขนาด 1 จังหวะ
 สีดา
ใช้แทนตัวหยุด (rest) มีความหมายคือ การหยุดเสียง 1 จังหวะ
3.2.2. อ็อกเทฟ (octave)
ตัวต่อพลาสติกขนาด 1x2 และขนาด 1x1 สามารถนามาประกอบที่ดา้ นบนของตัวต่อระดับ
เสี ยงโน้ตดนตรี เพื่อใช้ระบุแทนอ็อกเทฟของเสี ยงโน้ตดนตรี ซึ่งอิฐเสนาะสามารถเล่นเสี ยงโน้ต
ดนตรี ได้ 7 อ็อกเทฟโดยใช้ท้งั หมด 7 สี
 สีแดง
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 1
 สีสม้
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 2
 สีเหลือง
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 3
 สีเขียว
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 4
 สี น้ าเงิน
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 5
 สีเทา
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 6
 สีขาว
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 7
 ไม่ใส่
ใช้แทนระดับเสียงอ็อกเทฟที่ 4 (default)
3.2.3. ความยาวเสียงโน้ตดนตรี (duration)
อิฐเสนาะได้ถกู ออกแบบให้สามารถเล่นเสียงโน้ตดนตรี ได้ความยาวตั้งแต่ ½ ถึง 4 จังหวะ
หรื อโน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น (eighth note) จนถึงโน้ตตัวกลม (whole note) ตัวต่อพลาสติกขนาด 2x1
ช่องแทนความยาว ½ จังหวะ และ 2x2 ช่องแทนความยาว 1 จังหวะ ดังนั้นถ้าต้องการเล่นเสี ยงโน้ต
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ดนตรี ที่มีความยาวหลายจังหวะมากขึ้น ผูเ้ ล่นสามารถทาได้โดยการนาตัวต่อโน้ตดนตรี วางเรี ยงต่อ
กันได้ตามความยาวที่ตอ้ งการ ซึ่งสามารถต่อได้ยาวที่สุด 4 จังหวะ การเขียนสัญลักษณ์โน้ตดนตรี
ให้เป็ นความยาวต่างๆ สามารถเขียนได้ ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจัดวางตัวต่อพลาสติกให้เป็ นโน้ตดนตรี ในความยาวเสียงต่างๆ
จังหวะเสียง

โน้ตดนตรี

การจัดวางตัวต่อพลาสติก
0.

½ จังหวะ

1 จังหวะ
2 จังหวะ
3 จังหวะ
4 จังหวะ
3.3. รู ปแบบการจัดวางตัวต่อพลาสติกบนแผ่นรองตัวต่อ
การนาตัวต่อพลาสติกมาเรี ยงประกอบกันให้เป็ นทานองเพลงนั้น ผูใ้ ช้จะต้องวางตัวต่อไว้
บนแผ่นรองตัวต่อ และมีตาแหน่งการจัดวางตามที่กาหนด ลาดับการเล่นเสียงเพลงของอิฐเสนาะจะ
เรี ยงลาดับจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างคล้ายการเขียนโน้ตดนตรี ลงบนบรรทัดห้าเส้น โดย
ตาแหน่งการจัดวางตัวต่อพลาสติกมีรูปแบบดังนี้
3.3.1. การจัดวางตัวต่อขนาด 2x2 หรื อ 2x1 ซึ่งแทนระดับเสี ยงโน้ตดนตรี จะเริ่ มต้นจาก
ตาแหน่งบนซ้ายของแผ่นรอง ดังรู ปที่ 4 (ก) จากภาพ คือ การวางโน้ต ตัวดา (1 จังหวะ) เสี ยง “โด”
(สีแดงขนาด 2x2 ช่อง) บนแผ่นรอง
3.3.2. การจัดวางตัวต่อขนาด 1x2 และ 1x1 ซึ่งแทนอ็อกเทฟของตัวโน้ตดนตรี หลัก อิฐ
เสนาะกาหนดให้วางไว้ที่ตาแหน่งด้านบนของโน้ตดนตรี หลัก รู ปที่ 4 (ก) แสดงการวางโน้ตตัวแรก
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ด้านบนซ้ายเป็ นโน้ตตัวขาว (2 จังหวะ) เสียง “โด” (สีแดงขนาด 2x2 ช่องจานวน 2 บล็อก) และอยู่
ในอ็อกเทฟที่ 3 (สีเหลืองด้านบน) และความยาวของตัวโน้ตจะต้องเท่ากับขนาดของระดับเสียงโน้ต
ดนตรี เสมอ จากรู ปที่ 4 (ก) โน้ตตัวถัดไปคือโน้ตตัวขาวประจุด (สี แดงขนาด 2x2 ช่องจานวน 3
บล็อก) ในอ็อกเทฟที่ 3 (สีเหลืองด้านบน) เป็ นต้น
3.3.3. การเว้นช่ องว่างระหว่างตัวต่อพลาสติกแต่ละตัวถือเป็ นเริ่ มเสี ยงของโน้ตดนตรี ตวั
ใหม่ทุกครั้ง โดยการเว้นช่ องว่างระหว่างตัวต่อแต่ละตัวจะต้องมีขนาดความกว้างเท่ากับตัวตัวต่อ
ขนาด 2x2 เสมอ ดังรู ป 4 (ก)

(ก)

(ข)

รูปที่ 4 (ก) การวางตาแหน่งของตัวต่อโน้ตเสียงโดอ็อกเทฟ 3 ที่ความยาวต่างๆ กัน
(ข) การเรี ยงลาดับการเล่นโน้ตดนตรี จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
รู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างการเขียนโน้ตดนตรี บนบรรทัดห้าเส้นที่มีกุญแจซอลเป็ นกุญแจประจา
หลัก ดังนั้นจากภาพระดับของเสี ยงส่ วนใหญ่บนบรรทัดห้าเส้น จะอยู่ที่ระดับเสี ยงในอ็อกเทฟที่ 4
ซึ่งผูใ้ ช้สามารถวางตัวต่อพลาสติกให้เป็ นเสียงโน้ตดนตรี ต่างๆ ตามที่ตอ้ งการได้
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อ็อกเทฟที่ 4

อ็อกเทฟที่ 5

รูปที่ 5 การวางตัวต่อพลาสติกให้เป็ นเสียงโน้ตดนตรี
3.4. ลาดับการเล่นโน้ตดนตรี
การเรี ยงลาดับการเล่นโน้ตดนตรี ของอิฐเสนาะนั้นจะทาการเล่นจากตัวโน้ตเป็ นบรรทัดจาก
ด้านบนลงด้านล่าง และเล่นโน้ตทีละตัวจากซ้ายไปขวาดังแสดงในรู ปที่ 4 (ข)
3.5 ตัวอย่างการเล่นทานองเพลงจริ ง
รู ปที่ 6 (ก) แสดงรู ปจริ งของการเรี ยงตัวต่อเป็ นเพลง “สุ ขสันวันเกิด” (Happy Birthday to
You) และเป็ นภาพที่ได้จากกล้องในระบบอิฐเสนาะและรู ปที่ 6 (ข) แสดงรู ปจริ งของการเรี ยงตัวต่อ
เป็ นเพลง “หากพวกเรากาลังสบาย” (If You Are Happy and You Know It)

(ก)

(ข)

รูปที่ 6 (ก) ตัวอย่างเพลงสุขสันต์วนั เกิด (Happy Birthday to You)
(ข) ตัวอย่างการเพลง “หากพวกเรากาลังสบาย” (If You Are Happy and You Know It)
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4. การทดลองและผลการทดลอง

ผูว้ ิจยั ได้ทดลองสร้ างระบบต้นแบบอิฐเสนาะขึ้นโดยที่ระบบต้นแบบถูกพัฒนาบนเครื่ อง
คอมพิว เตอร์ ร ะบบปฏิบตั ิ การวิน โดวส์ 10 และใช้ก ล้องเว็บแคมที่หาได้ทว่ั ไปเป็ นส่ วนรับภาพ
ซอฟต์แวร์ของอิฐเสนาะจะรับภาพตัวต่อพลาสติกเลโก้เข้ามาผ่านทางกล้อง แล้วทาการประมวลผล
ภาพเพื่อรู้จาตัวต่อขนาดและสีต่างๆ เพื่อแปลความหมายเป็ นเสี ยงดนตรี ระบบประมวลผลภาพใช้
ไลบรารี โอเพ่นซีวี (OpenCV) (Bradski, 2000) ในการพัฒนา ส่ วนของการสังเคราะห์เสี ยงแบบมิดิ
(MIDI) ใช้ไลบรารี บนไมโครซอฟต์วินโดวส์ รู ปที่ 7 แสดงตัว อย่างระบบต้น แบบอิฐเสนาะที่
พัฒนาขึ้นจริ ง

กล้องเว็บแคม

คอมพิวเตอร์

ตัวต่อพลาสติก

รูปที่ 7 ต้นแบบอิฐเสนาะที่พฒั นาขึ้น
ผูว้ ิจยั ทาการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ล่น เบื้องต้น โดยผูเ้ ข้ารับการทดลองเป็ นนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 10 คน อายุระหว่าง 19-21 ปี โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไป
ด้วย ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน ความรู้ดา้ นดนตรี ที่ได้รับ และวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ด้วยแบบสอบถามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 5 ระดับ ได้ผลความน่ าสนใจเฉลี่ยที่ 4.0 ความ
สนุ กสนานเฉลี่ยที่ 4.2 และความรู้ที่ได้เฉลี่ยที่ 4.1 ซึ่งจากผลการประเมิน เบื้องต้นสรุ ปได้ว่า อิฐ
เสนาะเป็ นระที่สร้ างความสนุ กสนานให้กบั ผูเ้ ล่น และช่วยส่ งเสริ ม ให้ผเู้ ล่นมีก ารเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีดา้ นดนตรี มากยิง่ ขึ้น
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบอิฐเสนาะซึ่งเป็ นส่ วนประสานกับผูใ้ ช้แบบ
จับต้องได้ข้ ึนจากชุดของเล่นตัวต่อพลาสติกที่มีสีสนั สดใสและน่าสนใจ มาประยุกต์กบั เทคโนโลยี
การประมวลผลภาพและการสังเคราะห์เสียงดนตรี เพื่อใช้เป็ นสื่อเสริ มสร้างความสนุ กสนานในการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐานโน้ตดนตรี อิฐเสนาะสามารถเล่นเสียงโน้ตดนตรี ได้โดยผูใ้ ช้ควบคุมการเล่นเสี ยงได้
จากขนาด สี และการเรี ยงต่อกันของตัวต่อ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของอิฐเสนาะเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สอน
ดนตรี ให้กบั ผูเ้ รี ยนระดับเริ่ มต้นซึ่งส่วนมากจะเป็ นเด็ก ผลการทดลองเบื้องต้นที่ทาให้กลุ่มคนวัยรุ่ น
ตอนปลายอาจไม่สะท้อนผลการศึกษาในเด็กนัก ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการทดลองในกลุ่มเด็กเพื่อ
วัดความพึงพอใจและวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนรู้ทฤษฎีดนตรี ก่อนและหลังการใช้งานอิฐเสนาะ
อีกทั้งผูว้ ิจยั ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้ผใู้ ช้สามารถวางตัวต่อให้มีการเหลื่อมตาแหน่ งความสูงต่าบน
แผ่น รองให้มีลกั ษณะคล้ายกับการวางต าแหน่ ง โน้ต ดนตรี บนบรรทัด ห้าเส้น มากยิ่งขึ้ น เพื่อให้
ใกล้เคียงกับการกาหนดตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นจริ งๆ ซึ่งจะทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจการอ่านและการ
เขียนบรรทัดห้าเส้นมากขึ้น นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั คาดว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถเล่นเสี ยง
ของเครื่ องดนตรี ชนิดอื่นๆ ได้ รวมทั้งการพัฒนาให้ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กลงเพื่อให้เป็ น
อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และราคาถูก เหมาะสาหรับการใช้งานทัว่ ไป
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การสร้ างหุ่ น ยนต์มาใช้เพื่อควบคุม หุ่ นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ ให้ทางานตามที่ ผูใ้ ช้ต ้องการ
โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกสี และขนาดของตัว ต่ อพลาสติ ก มาจัด วางบนบอร์ ด เพื่อออกแบบให้เป็ น
ชุดคาสัง่ จากนั้นอิฐสนุกจะทาการบันทึกภาพและประมวลผลชุดคาสัง่ เพื่อส่งชุดคาสัง่ ไปยังหุ่นยนต์
ผ่านบลูทูธ และหุ่นยนต์ก็จะแสดงพฤติกรรมตามคาสัง่ ที่ได้รับ เช่น การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ การควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟของหุ่นยนต์ และคาสัง่ การทางานแบบวนซ้ า เป็ นต้น
คาสาคัญ: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ ตัวต่อพลาสติก
หุ่นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ 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

568

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. บทนา

ในสายงานของนักพัฒนา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็ นหัวใจสาคัญ และปั จจุบนั ก็
มีงานวิจ ัย ผลิต ภัณ ฑ์ หรื อนวัต กรรมใหม่ที่ น่ าสนใจ ซึ่ งโดยส่ ว นมากแล้ว จะมี เรื่ อ งการเขี ย น
โปรแกรมเข้ามามีบทบาทด้วยเสมอ และสาหรับผูท้ ี่ สนใจหรื อผูท้ ี่ ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรม ที่ไม่มีพ้นื ฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน จะมีความรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเป็ นเรื่ องที่
ยาก หรื อแม้แต่นกั เรี ยน นักศึกษา หรื อบุคคลทางาน ที่ ศึกษาและทางานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ก็มีหลายคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ดีพอ เนื่องจากการ
เรี ยนเขี ยนโปรแกรมเป็ นเรื่ องที่ น่ าเบื่ อ ซับซ้อน เข้าใจยาก ทาให้ก ารเรี ยนระดับเริ่ มต้น นั้น ไม่
ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้นได้ ผูว้ ิจยั จึงได้นา
ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ (Tangible User Interface) มาประยุกต์และ
พัฒ นาร่ วมกับ ชุ ด ของเล่ น ตัว ต่ อ พลาสติ ก เป็ นอุ ป กรณ์ อิ ฐ สนุ ก ส าหรั บ สอนทัก ษะการเขี ย น
โปรแกรมในระดับเริ่ มต้น เพื่อใช้ควบคุมการทางานของหุ่นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ โดยผูใ้ ช้จะ
ทาการเลือกสี และขนาดของตัวต่ อมาจัด วางบนบอร์ ดตามรู ปแบบที่ก าหนด จากนั้นหุ่ นยนต์จ ะ
ทางานตามคาสั่งที่ ผใู ้ ช้ได้จดั เรี ยงลงบนบอร์ ดตามลาดับ เช่น การเดินไปข้างหน้า การเดินไปถอย
หลัง การหมุนซ้าย 45 องศา การหมุนขวา 45 องศา หรื อการควบคุมให้หุ่นยนต์ทางานวนซ้ าเพื่อ
ย้อนกลับไปทางานคาสัง่ เดิ ม เป็ นต้น ซึ่งตัวต่อพลาสติก หนึ่ งตัว เปรี ยบเสมือนคาสัง่ ที่ ใช้ในการ
สัง่ งานหุ่ นยนต์หนึ่ งคาสั่ง ซึ่งอิฐสนุ กจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนุ ก สนาน และสามารถมองเห็น
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ภาพของระบบเพื่อวิเคราะห์ลาดับของการเขี ยนโปรแกรม ทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจหลัก การ
ทางานและเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ทบทวนวรรณกรรม

อิฐสนุกเป็ นระบบต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ โดยนาชุดตัวต่อพลาสติกมาจัดวางเรี ยง
บนบอร์ ดเพื่อควบคุมการทางานของหุ่ นยนต์แบบเคลื่อนที่ดว้ ยล้อ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้า
งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบจับต้องได้ ที่ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุ นการควบคุม
หุ่นยนต์ และด้านการเขียนโปรแกรม โดยมีงานวิจยั ของ Christensen และคณะ (Christensen, Fogh
& Lund , 2014) ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Playte เป็ นหุ่ นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้
ตอบสนองคาสั่งของผูเ้ ล่นซึ่ งมีอายุ 6 ปี ขึ้ นไป Playte สร้างมาจากตัวต่ อเลโก้และเซนเตอร์ ต่างๆ
ประกอบกันเป็ นบอร์ ดควบคุมและหุ่ นยนต์ การทางานคือเมื่อผูใ้ ช้นาตัวควบคุมที่มีลกั ษณะคล้าย
ลูกบาศก์ วางลงบนบอร์ดควบคุมในตาแหน่งที่กาหนด หุ่นยนต์เลโก้ จะแสดงท่าทางตามตัวควบคุม
นั้น ๆ เช่ น การเต้น การแสดงอารมณ์ต่ างๆ เป็ นต้น ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถฝึ กท่ าทางใหม่เพื่อควบคุ ม
หุ่นยนต์ได้ Kwon และคณะ (Kwon, Kim, Shim & Lee, 2012) ได้พฒั นาเครื่ องมือสาหรับการเขียน
โปรแกรมแบบจับต้องได้ เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กๆสามารถเรี ยนรู้ข้นั ตอนการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
ซึ่งเครื่ องมือดังกล่าวมีชื่อว่า A-Brick ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เรี ยนรู้ ในเรื่ องพื้นฐานต่างๆ เช่น ลาดับ
การวนซ้ า เงื่อนไข ฟังก์ชน่ั ตัวแปร เป็ นต้น Wyeth (Wyeth, 2001) ได้พฒั นาบล็อกอิเล็กโทรนิค เพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับเด็ก ที่มีอายุต้ งั แต่ 4-6 ปี ภายในของบล็อกจะมี
วงจรและเซนเซอร์ ที่ถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์จากเด็ก ซึ่งเด็กจะสามารถนาบล็อกมาประกอบกัน
สร้างเป็ นหุ่นยนต์ เพื่อเป็ นรี โมทสาหรับควบคุมรถของเล่นและแสงไฟได้ Scharf และคณะ (Scharf,
Winkler & Herczeg, 2008) ได้พฒั นาอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Tangicons ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นตัวต่อลูกบาศก์
และประยุกต์ให้เป็ นเกมที่จบั ต้องได้ เพื่อช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้การเขียนโปรแกรมสาหรับเด็กก่อน
เรี ยนและเด็กเริ่ มเรี ยนที่กาลังอยูใ่ นช่วงของการสังเกตและการเล่นของเล่นต่างๆได้
3. รู ปแบบการทางานของอิฐสนุก

อิฐสนุกเป็ นอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ดว้ ยล้อให้สามารถทางานได้แบบอัตโนมัติ
โดยผูใ้ ช้ทาการเลือกตัวควบคุมที่มีสีสันและขนาดต่างๆ และนาตัวควบคุมมาจัดวางลงบนบอร์ ด
ควบคุมตามรู ปแบบที่กาหนด กล้องเว็บแคมจะทาการรับภาพของส่วนควบคุมเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทาการประมวลผล วิเคราะห์และเรี ยงลาดับชุดคาสัง่ จากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทาการส่ งชุดคาสั่งที่ได้
ไปยังหุ่นยนต์ผา่ นสัญญาณบลูทูธ ด้านฝั่งหุ่นยนต์เมื่อได้รับชุดคาสัง่ แล้วก็จะทาการประมวลผลและ
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ทาตามคาสัง่ ที่ได้รับ เช่น การเดินไปด้านหน้า การเดินถอยหลัง การหมุนไปด้านซ้าย การหมุนไป
ด้านขวา การเปิ ดไฟสีแดงหรื อสีเขียว เป็ นต้น ดังรู ปที่ 1
กล้ องเว็บแคม

หุ่นยนต์

คอมพิวเตอร์

บอร์ ดควบคุมหุ่นยนต์

ตัวควบคุมหุ่นยนต์

รูปที่ 1 ภาพการทางานของอิฐสนุก
ส่วนการทางานด้านซอฟต์แวร์ ของระบบอิฐสนุก อธิบายได้ดงั รู ปที่ 2 คือเมื่อผูใ้ ช้จดั วางตัว
ควบคุมลงบนบอร์ดควบคุมแล้ว ระบบจะทาการรับภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล เริ่ มต้น
จากหาส่ ว นของบอร์ ด ควบคุ มและปรั บภาพของบอร์ ดควบคุมให้ต รง จากนั้น แยกส่ ว นของตัว
ควบคุมออกจากบอร์ดควบคุม ทาการเรี ยงลาดับตัวควบคุม ตรวจจับ สี ของตัวควบคุมเพื่อกาหนด
ชนิดคาสัง่ ให้กบั ตัวควบคุม และส่ งคาสัง่ ควบคุมที่ได้ผา่ นบลูทูธเพื่อควบคุมหุ่นยนต์
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รูปที่ 2 การทางานด้านซอฟต์แวร์ของระบบอิฐสนุก
3.1. ส่ วนควบคุม
ส่วนควบคุมเป็ นส่วนสาคัญในการควบคุมหุ่ นยนต์ให้ทางานตามที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ โดยส่ วน
ควบคุมจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของบอร์ดควบคุม และส่วนของตัวควบคุม ดังรู ปที่ 3
บอร์ ดควบคุม
ตัวควบคุม
ส่ วนควบคุมรอง
ส่ วนควบคุมหลัก

รูปที่ 3 ส่วนควบคุมหุ่นยนต์ดว้ ยชุดตัวต่อพลาสติก
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3.1.1. บอร์ดควบคุม
ผูว้ ิจ ัยได้น าชุ ด ตัว ต่ อพลาสติ ก มาประยุก ต์เพื่อใช้ค วบคุ มการทางานของหุ่ น ยนต์
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเรี ยกชื่อบอร์ดที่ใช้สาหรับประกอบตัวต่อพลาสติกว่า “บอร์ดควบคุม” โดยจากรู ปที่ 3
บอร์ดควบคุมที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้น้ นั เป็ นบอร์ดสีน้ าเงิน ขนาด 10x10 นิ้ว ซึ่งสามารถใช้บอร์ดควบคุมสี
อะไรก็ได้ ที่สีของบอร์ดควบคุมจะต้องไม่เหมือนหรื อคล้ายกับสีของตัวควบคุมมากเกินไป
3.1.2. ตัวควบคุม
ตัวควบคุมหลัก ขนาด 2x2 หน่วย ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทาตามคาสั่ง
ของผูใ้ ช้ได้ เช่น การเดิน การเปิ ดปิ ดไฟ การทางานวนซ้ า เป็ นต้น ตัวควบคุมหลักจะใช้สีในการ
กาหนดคาสัง่ ต่างๆ ดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวควบคุมหลักขนาด 2x2
- ตัวควบคุมหลักสี เขียว แทนคาสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ ของหุ่ นยนต์ โดยจะทางาน
ควบคู่กบั ตัวควบคุมรองสี ขาวเท่านั้น เช่น ถ้าผูใ้ ช้จดั วางตัวควบคุมหลักสี เขียวลงบนบอร์ ดควบคุม
หุ่นยนต์จะไม่เคลื่อนที่จนกว่าผูใ้ ช้จะระบุทิศทางการเคลื่อนที่ดว้ ยตัวควบคุมรองสีขาว
- ตัวควบคุมหลักสี เหลือง แทนคาสั่งควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟของหุ่ นยนต์โดยตัว
ควบคุมหลักสี เหลืองจะทางานควบคู่กบั ตัวควบคุมรองสีแดงและสีเขียวเท่านั้น
- ตัวควบคุมหลักสีสม้ แทนจุดเริ่ มต้นการทางานวนซ้ าของหุ่นยนต์ โดยผูใ้ ช้จะต้องนา
ตัวควบคุมหลักสี สม้ ไปวางไว้ที่หน้าคาสัง่ ต่างๆ ที่ผใู้ ช้ตอ้ งการให้หุ่นยนต์ทางานวนซ้ า จากนั้นตัว
ควบคุมหลักสี เทาจะเป็ นตัวดาเนิ นการเพื่อเรี ยกการทางานวนซ้ าไปยังตัวควบคุมหลักสี ส้มที่เป็ น
จุดเริ่ มต้น
- ตัวควบคุมหลักสี เทา แทนคาสัง่ ดาเนินการวนซ้ าของหุ่นยนต์ ซึ่งจานวนของการวน
ซ้ าจะขึ้นอยูก่ บั จานวนของตัวควบคุมรองสีสม้
ตัวควบคุมรอง ขนาด 1x2 หน่วย เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ควบคู่กบั ตัวควบคุมหลักเสมอ โดยจะ
ทาหน้าที่สง่ั งานในคาสัง่ ที่มีความละเอียดมากขึ้น เช่น ถ้าตัวควบคุมหลัก สี เขียวแทนคาสั่งการเดิน
ของหุ่นยนต์แล้ว ตัวควบคุมรองสีขาวจะทาหน้าที่ควบคุมทิศทางในการเดิน เช่น การเดินหน้า การ
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เดินถอยหลัง การหมุนซ้าย 45 องศา และการหมุนขวา 45 องศา เป็ นต้น ซึ่งตัวควบคุมรองจะใช้สีใน
การระบุคาสัง่ ย่อย ดังรู ปที่ 5

รูปที่ 5 ตัวควบคุมรองขนาด 1x2
- ตัวควบคุมรองสี ขาว แทนคาสัง่ ควบคุมทิศทางของหุ่ นยนต์ ซึ่งตาแหน่ งการจัดวาง
ของตัวควบคุมรองสีขาว จะบอกถึงทิศทางของการเคลื่อนที่ ดังนั้น ตัวควบคุมรองสีขาวที่วางควบคู่
กับตัวควบคุมหลักสี เขี ยว เปรี ยบเสมือนลูก ศรที่ มีหัว ลูกศรเป็ นตัว ควบคุมรองสี ข าว โดยถ้าตัว
ควบคุมรองมีขาวอยูต่ าแหน่งด้านบนดังรู ปที่ 6 (ก) และด้านล่างดังรู ปที่ 6 (ง) ของตัวควบคุมหลักสี
เขียว หมายถึง คาสัง่ การเดินหน้าและถอยหลังของหุ่นยนต์ตามลาดับ และถ้าตัวควบคุมรองมีขาวอยู่
ตาแหน่งด้านซ้ายดังรู ปที่ 6 (ข) และขวาดังรู ปที่ 6 (ค) ของตัวควบคุมหลักสีเขียว หมายถึง คาสัง่ การ
หมุนไปด้านซ้ายและด้านขวาเป็ นมุม 45 องศาตามลาดับ ดังรู ปที่ 7
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

รูปที่ 6 รู ปแบบการการจัดวางตัวควบคุมลักษณะต่างๆ

คาสั่งเดินหน้า
คาสั่ งหมุนซ้ าย 45 องศา

คาสั่งหมุนขวา 45 องศา

คาสั่งถอยหลัง
รูปที่ 7 รู ปแบบการควบคุมทิศทางการเดินและการหมุนของหุ่นยนต์
- ตัวควบคุ มรองสี แดง แทนคาสั่งควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟสี แดงของหุ่ นยนต์ ซึ่ง
ตาแหน่งการจัดวางของตัวควบคุมรองสีแดง จะต้องจัดวางควบคู่กบั ตัวควบคุมหลักสี เหลือง แต่ถา้
ตาแหน่งของตัวควบคุมรองสีแดงวางอยูต่ าแหน่งด้านบนของตัวควบคุมหลักสี เหลือง หมายถึงการ
เปิ ดไฟสีแดง แต่ในทางตรงกับข้าม ถ้าตัวควบคุมรองสี แดงวางอยู่ตาแหน่ งด้านล่างของตัวควบคุม
หลักสีเหลือง หมายถึงการปิ ดไฟสีแดง ดังรู ปที่ 6 (จ) และ รู ปที่ 6 (ฉ)
- ตัวควบคุมรองสี เขียว แทนคาสั่งควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟสี เขียวของหุ่ นยนต์ ซึ่ง
ตาแหน่งการจัดวางของตัวควบคุมรองสี เขียว จะต้องจัดวางควบคู่กบั ตัวควบคุมหลักสี เหลือง แต่ถา้
ตาแหน่งของตัวควบคุมรองสี เขียววางอยูต่ าแหน่งด้านบนของตัวควบคุมหลักสีเหลือง หมายถึงการ
เปิ ดไฟสี เขียว แต่ในทางตรงกับข้าม ถ้าตัวควบคุมรองสี เขียววางอยูต่ าแหน่งด้านล่างของตัวควบคุม
หลักสี เหลืองหมายถึงการปิ ดไฟสีเขียว ดังรู ปที่ 6 (ช) และ รู ปที่ 6 (ซ)
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- ตัวควบคุมรองสี ส้ม แทนจานวนการทางานวนซ้ าของหุ่ นยนต์ โดยจะต้องจัดวาง
ควบคู่กบั ตัวควบคุมหลักสีเทาเท่ านั้น โดยทาการจัดวางตัวควบคุมรองสี ส้มไว้ที่ตาแหน่ งด้านขวา
ของตัวควบคุมหลักสี เทาไปเรื่ อยๆ โดยตัวควบคุมรองสี ส้มจานวน 1 ตัวแทนการทางานวนซ้ า 1
รอบ ซึ่งหุ่นยนต์จะเริ่ มต้นการทางานวนซ้ า ณ ตาแหน่งของตัวควบคุมหลักสี ส้มที่ใกล้ที่สุด รู ปที่ 8
แสดงตัวอย่างการจัดวางตัวควบคุมเพื่อสัง่ ให้หุ่นยนต์หมุนไปด้านหลังโดยใช้คาสัง่ หมุนไปด้านขวา
1 ครั้ งเป็ นมุม 45 องศาตามด้วยคาสั่งวนซ้ าอีก 3 ครั้ ง และรู ปที่ 9 เป็ นการจาลองการหมุน ของ
หุ่นยนต์ไปด้านหลังทีละขั้นตอน ตามการจัดวางตัวควบคุมในรู ปที่ 8
จุดเริ่มต้ นวนซ้า หมุนขวา 45 องศา

ตัวดาเนินการวนซ้า

วนซ้ารอบที่ 1
วนซ้ารอบที่ 2
วนซ้ารอบที่ 3

รูปที่ 8 การจัดวางตัวควบคุมให้หุ่นยนต์หมุนไปด้านหลัง

ทิศทางเริ่มต้ น

หมุนขวา 45 องศา

วนซ้ารอบที่ 1

วนซ้ารอบที่ 2

วนซ้ารอบที่ 3

รูปที่ 9 การจาลองการหมุนไปด้านหลังของหุ่นยนต์ตามคาสัง่ ในรู ปที่ 8
3.1.2. การเรี ยงลาดับและการเว้นช่องว่างระหว่างคาสัง่
การนาตัวควบคุมมาจัดวางบนบอร์ดควบคุมจะต้องจัดวางให้ถูกต้องเพื่อควบคุมให้
หุ่นยนต์ทาตามคาสัง่ ที่ตอ้ งการโดยลาดับของการควบคุมจะถูก เรี ยงจากซ้ายไปขวา และจากบนลง
ล่าง ดังนั้นตัวควบคุ มที่ อยู่ดา้ นซ้ายจะถูกทางานก่อนตัวควบคุมที่อยู่ดา้ นขวา และตัวควบคุมที่อยู่
ด้านบนจะถูกทางานก่อนตัวควบคุมที่อยูด่ า้ นล่างเสมอ และนอกจากนั้นการเว้นช่องว่างระหว่างตัว
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ควบคุ มแต่ละตัว และระหว่างแถวแต่ละแถว จะต้องเว้นช่ องว่างให้มีขนาดความกว้างเท่ากับตัว
ควบคุมขนาด 2x2 หน่อย ดังรู ปที่ 10
ช่องว่างระหว่างตัวควบคุม

รูปที่ 10 ลาดับการควบคุมและการเว้นช่องว่างของตัวควบคุม
3.2. หุ่นยนต์ แบบขับเคลือ่ นด้ วยล้ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการเลือกสี และขนาดของตัวควบคุมเพื่อสร้างเป็ นชุดคาสั่งสาหรับควบคุม
หุ่นยนต์ เช่น ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในทิศทางต่างๆ การเปิ ดหรื อปิ ดไฟ และการทางาน
วนซ้ า ดังนั้น ผูว้ ิ จยั จึ งได้เลือกใช้หุ่นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อที่ มีข นาดเล็ก เหมาะสาหรับการ
ทดลอง ดังรู ปที่ 11 โดยหลังจากที่คอมพิวเตอร์ ประมวลผล วิเคราะห์และเรี ยงลาดับ ชุดคาสั่งต่างๆ
เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะทาการส่งชุดคาสัง่ ดังกล่าวเพื่อมาควบคุมหุ่นยนต์ผา่ นบลูทูธ

รูปที่ 11 หุ่นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ
โดยการออกแบบและพัฒนาหุ่ นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ แสดงดังรู ปที่ 12 โดยวงจร
ประกอบไปด้วยดีซีมอเตอร์หรื อมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสงตรงจานวน 2 ตัว เชื่อมต่อเข้ากับโมดูลขับ
มอเตอร์ หรื อ Motor Drive Shield L293D ซึ่ งระบบสามารถรั บค าสั่งผ่านบลูทู ธด้ว ยบอร์ ด
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ และมีเพาเวอร์แบงค์ในการจ่ายไฟให้กบั วงจร

รูปที่ 12 วงจรหุ่นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ
4. การทดลองและผลการศึกษา

ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและสร้างระบบสนุกอิฐโดยใช้กล้องเว็บแคมทาการบันทึกภาพด้านบน
ของส่ วนควบคุม จากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทาการประมวลผลภาพดิจิตอลโดยใช้ไลบรารี โอเพนซีวี
(OpenCV) และเขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษาซี พลัสพลัส (C++) บนระบบปฏิบัติ ก ารวิน โดว์ 10
(Windows 10) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานซึ่งเป็ นนิ สิตระดับปริ ญญาตรี
จ านวน 10 คน ที่ มี ช่ ว งอายุอ ยู่ระหว่ า ง 19-22 ปี ส าหรั บ การทดลองใช้ง านระบบอิ ฐ สนุ ก
เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เบื้ องต้น เช่น ความน่ าสนใจและความสนุ กสนาน ความ
ง่ายต่อการใช้งาน ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังการใช้งาน ความสนใจศึกษาการเขียนโปรแกรม
มากขึ้นจากเดิม เป็ นต้น โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ
ความพึงพอใจระดับ 1 หมายถึง น้อยมาก
ความพึงพอใจระดับ 2 หมายถึง น้อย
ความพึงพอใจระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ความพึงพอใจระดับ 4 หมายถึง มาก
ความพึงพอใจระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ซึ่งผลการประเมินของผูใ้ ช้งานทั้ง 10 คน สามารถสรุ ปได้เป็ น 4 ด้านคือ ความน่ าสนใจและ
ความสนุ ก สนาน มีค วามพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ความง่ายต่ อการใช้งาน 4.7 ความรู้ ความเข้าใจ
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ด้านการเขียนโปรแกรมเมื่อได้ใช้งาน 4.1 ความสนใจศึกษาการเขียนโปรแกรมมากขึ้นจากเดิม 4.6
และจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทั้ง 4 ด้าน ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจกับอุปกรณ์อิฐสนุกเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.52
สรุ ปได้ว่าผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
5. อภิปรายผลการทดลอง
จากการประเมินความพึงพอใจสรุ ปได้ว่าผูท้ ดลองใช้งานอุปกรณ์ อิฐสนุ กที่มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 19 - 22 ปี มีความพึงพอใจมาก เนื่ องจากอิฐสนุ กเป็ นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ มีสีสันสดใสช่วย
ในการจดจาและใช้งานได้ง่าย โดยผูใ้ ช้สามารถออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์ได้ตามต้องการ ส่ งผล
ให้ผใู้ ช้เกิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับการฝึ กเขียนโปรแกรมและออกแบบโปรแกรม
ด้วยตนเอง
6. สรุปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์อิฐสนุก เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการช่วยฝึ ก
ทัก ษะการเขี ย นโปรแกรมเบื้ องต้น โดยน าชุ ด ของเล่น ตัว ต่ อพลาสติ ก ที่ มีสีสัน สดใส และผูใ้ ช้
สามารถจับต้องได้ โดยนาตัวต่อพลาสติกที่เปรี ยบเสมือนตัวควบคุม มาจัดวางลงบนบอร์ ดควบคุม
ตามรู ปแบบต่างๆ ที่ผวู้ ิจยั กาหนด เพื่อควบคุมการทางานของหุ่ นยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยล้อ เช่ น
การเดินหน้า การถอยหลัง การเปิ ดไฟ การทางานวนซ้ า เป็ นต้น และปั ญหาพบในการทดลองคือ ถ้า
ตัวควบคุมมีสีที่คล้ายกับสีของบอร์ดควบคุม ก็จะทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ชนิ ดของคาสัง่ นั้นๆได้
หรื อวิเคราะห์คาสัง่ ผิด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกสี ของตัวควบคุมให้มีความแตกต่างจากบอร์ ดความคุม
เพื่อลดปั ญหาที่เกิดขึ้น และในอนาคตผูว้ ิจยั อาจมีการทดลองกับผูใ้ ช้เพื่อวัดความพึงพอใจในการใช้
งานระบบอิฐสนุ กให้มากขึ้น อีกทั้งพัฒนาอุปกรณ์ อิฐสนุ กให้มีความสามารถรองรับคาสั่งควบคุม
หุ่นยนต์ให้มากขึ้น และนาอิฐสนุกไปประยุกต์ใช้กบั หุ่นยนต์ที่มีความฉลาดมากขึ้น
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บทคัดย่อ: ระบบฝึ กภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์ไคเนคพัฒนาขึ้นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กการใช้ท่าทาง
ในภาษามื อไทย เพื่ อช่ ว ยให้ผฝู้ ึ กมี ก ารเคลื่ อนไหวของมือ และแขนได้ถูก ต้องตามท่ าทางของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมากยิง่ ขึ้น การทางานของระบบประกอบด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากเซนเซอร์
ของไคเนค การรู้ จ าท่ า ทางภาษามือต่ อ เนื่ องโดยประยุก ต์ใช้จ ากหลัก การ SOFM Tf-Idf และ
Bayesian และแสดงผลเป็ นแอนนิ เมชันสามมิติเปรี ยบเทียบระหว่างผูฝ้ ึ กและผูเ้ ชี่ ยวชาญพร้ อม
คะแนนเพื่อประเมินความถูกต้องในการแสดงท่าทาง การทดลองขั้นต้นพบว่ามีความถูกต้องในการ
รู้จาท่าทาง 64.81% สามารถรู้จาท่าทางเมื่อแสดงท่าทางภาษามือไทยแบบต่อเนื่ อง ให้คะแนนความ
ถูกต้องในการแสดงท่าทางภาษามือไทยของผูฝ้ ึ ก และแสดงผลเป็ นสามมิติได้
คาสาคัญ: 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. บทนา

ในการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาทางการได้ยินในประเทศไทย พบว่า
แต่ละท้องถิ่นมีการใช้งานเฉพาะกลุ่ม การใช้ท่าทางในการสื่ อความหมายที่ต่างกันนี้ อาจทาให้เกิด
ความไม่ เข้าใจกันระหว่างการสื่ อสารได้ การก าหนดภาษามือไทยจึ งเป็ นสิ่ งจ าเป็ น โดย กสทช.
(2555) ได้พฒั นาพจนานุ กรมอิเล็กทรอนิ กส์ภาษามือไทยตามพื้นฐานธรรมชาติภาษามือไทย โดย
รวบรวมค าที่ใช้สื่อสารในชี วิตประจ าวัน เพื่อช่ว ยให้มีการใช้ท่าทางการสื่ อสารภาษามือไทยที่
ตรงกัน
เพื่อที่จะสามารถสื่อสารภาษามือไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ตอ้ งมีการเรี ยนรู้ท่าทาง
ภาษามือไทยที่ตรงกัน สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู้การใช้ท่าทางภาษามือไทย ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ี่เคยใช้
ภาษามือมาก่อนหรื อผูท้ ี่เริ่ มต้นฝึ กก็ตาม พบว่ามีปัญหาสาคัญที่อาจเกิดขึ้น คือความกังวลเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของร่ างกายเพื่อแสดงท่าทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็ นอีกความท้าทายหนึ่ งที่ผวู้ ิจยั ให้ความ
สนใจ โดยผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการพัฒนาระบบฝึ กภาษามือไทย เพื่อช่วยประเมินความถูกต้องของผู้
ฝึ กในการใช้มือและแขนเคลื่อนไหวท่าทางในการสร้างคาเพื่อสื่อความหมาย ผูว้ ิจยั ได้นาเทคโนโลยี
ของอุปกรณ์ ไ คเนคมาช่ ว ยตรวจจับความเคลื่ อนไหว โดยระบบต้น แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น จะทาการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผูฝ้ ึ กโดยอัตโนมัติ รู้จาท่าทางของภาษามือไทย ให้คะแนนความถูกต้อง
ในท่าทางของผูฝ้ ึ กเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ และแสดงผลออกมาเป็ นแอนนิ เมชัน
สามมิติ
2. ทบทวนวรรณกรรม

ในการศึก ษาระบบที่ เกี่ ย วข้องกับภาษามือ พบว่ ามีก ารใช้อุ ปกรณ์ เพื่อรั บข้อมูลหลาย
ประเภท เช่น การแปลภาษามือโดยใช้ถุงมืออิเล็คทรอนิ คส์ (Kau et al., 2008) ข้อดี ของการใช้
อุปกรณ์นาเข้านี้คือสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของนิ้วได้ ทาให้การจาแนกท่าทางที่แตกต่าง
กันเพียงการแสดงนิ้ ว มือ สามารถทาได้ดี อย่างไรก็ตามถุงมือนั้นมัก เป็ นอุปกรณ์ที่พฒั นาเฉพาะ
ขึ้นมา ทาให้การนาอุปกรณ์น้ ีไปใช้จริ งได้ยากกว่าอุปกรณ์นาเข้าอื่น ดังนั้นจึงมีงานวิจยั ที่นาเสนอ
การรู้จาภาษามือโดยใช้กล้องถ่ายภาพ (Kumarage et al., 2011) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่มีอยู่ทว่ั ไป โดย
ข้อมูลที่นาเข้านั้นมีท้งั เป็ นภาพนิ่งและภาพต่อเนื่อง ข้อเสียของอุปกรณ์ประเภทนี้ คือการนาข้อมูลไป
ประมวลผลเพื่อหาการเคลื่อนไหวในเชิงลึกทาได้ยาก การรู้จาภาษามือด้วยไคเนค (Tiwari et al.,
2015) ซึ่งเป็ นกล้องที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวในเชิงลึกได้ จึงเป็ นอุปกรณ์หนึ่ งในปั จจุบนั ที่
นิยมนามาใช้ในการรู ้จาท่าทาง ไม่เฉพาะเพียงภาษามือเท่านั้น เช่น การรู้จาท่าทางเพื่อใช้ในระบบ
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การฝึ กเต้นบัลเล่ (Kyan et al, 2015) ระบบช่วยฟื้ นฟูการเคลื่อนไหวของผูป้ ่ วย (Shapi et al., 2015)
เป็ นต้น
3. การดาเนินการวิจยั

3.1. อุปกรณ์ ไคเนค
ไคเนค (Microsoft, 2016) เป็ นอุปกรณ์ประเภทกล้องที่ พฒั นาโดยบริ ษทั ไมโครซอฟต์
ภายในไคเนคประกอบด้ว ยอุปกรณ์ ฉ ายแสงอิน ฟาเรด กล้องวัด ความลึก ของภาพ กล้องวีดี โอ
ไมโครโฟน และเซนเซอร์ประมวลผล เซนเซอร์ ของไคเนคสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของ
ผูใ้ ช้และแสดงผลเป็ นการเคลื่อนไหวของข้อต่อของมนุ ษย์ในลักษณะของโครงกระดูก (Skeleton)
ซึ่งปัจจุบนั ไคเนคเวอร์ชนั 2 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและแสดงผลผ่านข้อต่อละเอียดถึง
25 ข้อต่อ และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 8 ขึ้นไปผ่าน USB 3.0 รู ปที่ 1 แสดง
อุปกรณ์ไคเนค

รูปที่ 1 อุปกรณ์ไคเนคเวอร์ชนั 2 (Microsoft, 2016)
3.2. กรอบแนวคิดของระบบ
ระบบฝึ กภาษามื อไทยด้ว ยอุป กรณ์ ไ คเนคได้รับ ข้อ มูล น าเข้า เป็ นลัก ษณะข้อ มูล แบบ
เวคเตอร์ ซ่ ึงระบุตาแหน่ งของข้อต่อ 25 ส่วน จากนั้นระบบจะใช้ขอ้ มูลเพื่อคาดการณ์ท่าทางภาษามือ
ของผูใ้ ช้ผ่านกระบวนการรู้ จ าท่ าทาง โดยใช้ขอ้ มูลท่ าทางภาษามือของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ จ ัด เก็บใน
ฐานข้อมูล สุดท้ายระบบประเมินความถูกต้องของการทาท่าทาง โดยเปรี ยบเทียบท่าทางภาษามือ
ระหว่างผูใ้ ช้และผูเ้ ชี่ ยวชาญ สรุ ปผลเป็ นคะแนนและแสดงผลผ่านแอนนิ เ มชัน สามมิติ กรอบ
แนวคิดของระบบแสดงดังรู ปที่ 2

583

Normalization

Gesture Assessment

Vector Quantization
Teacher

Sample

Student
81.10

Gesture Histogram
Database
Hello

Thank you

sorry

Gesture Histogram
Construction
Gesture Histogram
Matching

Gesture Recognition

Visualization

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบ
3.3. การตรวจจับการเคลือ่ นไหวของผู้ใช้
การตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้ ใช้ขอ้ มูลตาแหน่ งของข้อต่อทั้ง 25 ส่ วน ในแกน x y
และ z ที่ประมวลผลมาจากเซนเซอร์ของไคเนค โดยระบบจะเก็บข้อมูลตาแหน่งที่เปลี่ยนไปของแต่
ละข้อต่อตามการเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้ เพื่อนาไปวิเคราะห์ในกระบวนการต่อไป ข้อต่อทั้ง 25 ส่ วน
ของไคเนคเวอร์ชนั 2 แสดงในรู ปที่ 3

รูปที่ 3 ข้อต่อ 25 ส่วนในไคเนคเวอร์ชนั 2 (Microsoft, 2016)
3.4. การรู้ จาท่ าทางภาษามือ
3.4.1. Normalization
ขณะผูใ้ ช้แสดงท่ าทางของภาษามือ ระบบจะเก็บข้อมูลต าแหน่ งของข้อต่ อทั้ง 25
ส่วนต่อเฟรม จากเริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้นการทาท่าทาง จากนั้นนาข้อมูลผ่านกระบวนการ Normalization
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โดยให้ข ้อต่ อส่ ว นฐานกระดู กสัน หลัง (Spine Base) เป็ นตาแหน่ งอ้างอิง เพื่อนาไปใช้ในการ
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการรู้จา ข้อมูลตาแหน่งต่อเฟรม จัดเก็บในรู ปแบบเวคเตอร์ในสมการที่ 1

x  xi , i  1,...,75

โดย

xi

(1)

คือตาแหน่งของข้อต่อ โดยจัดเก็บทั้ง 2 5 ข้อต่อในแกน x y และ z

3.4.2. Vector Quantization
ในกระบวนการ Vector Quantization ผูว้ ิจยั สร้างคลาสของข้อมูลโดยใช้หลักการ
SOFM (Self-Organizing Feature Maps) จากอัลกอริ ทึมของ Bashir (2006) โดย SOFM จะเรี ยนรู้
ผ่านชุดข้อมูลการแสดงท่าทางภาษามือของผูเ้ ชี่ยวชาญ และกาหนดคลาส (นิ วรอน) ของค่าที่สาคัญ
ของข้อมูลที่ เกิ ด ขึ้นในท่ าทางภาษามือ จากนั้นทาการ Vector Quantization โดยเลือกคลาสจาก
SOFM ที่เหมาะสมกับข้อมูล และสร้างชุดลาดับคลาสสาหรับแต่ละท่าทางของภาษามือ โดย S c คือ
ชุดลาดับคลาสสาหรับท่าทางภาษามือที่ c ดังสมการที่ 2
S c  ni , i  1,..., f c 

(2)

เมื่อ ni คือ คลาสที่เฟรม i โดยแต่ละท่าทางภาษามือมีจานวน

fc

เฟรม

3.4.3. Gesture Histogram Construction
ชุดลาดับคลาสที่ได้จากกระบวนการก่อนหน้า จะนามาสร้างเป็ นฮิสโตแกรม โดย
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งวิธีการสร้างออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
1. BoW : ใช้หลักการของ bag-of-words โดยนับความถี่ของแต่ละคลาสที่เกิดขึ้น
ฮิสโตแกรมของ BoW แสดงดังสมการที่ 3 โดย H c,n คือ จานวนความถี่ของคลาสที่ n ในท่าทาง
ภาษามือที่ c
BoWc  H c,n ,1  n  N

(3)

2. Sparse Code (SC) : คล้ายวิธีการแบบ BoW แต่จะใช้การพิจารณาการเกิดขึ้น
ของคลาส BoW โดยฮิสโตแกรมของ SC แสดงดังสมการที่ 5 ซึ่งใช้ค่า H c,n เช่นเดียวกับสมการที่ 3

585

1, if H c ,n  0
Cc ,n  
0, otherwise

(4)

SCc  Cc,n ,1  n  N

(5)

3. Transition (T) : ใช้หลักการ bag-of-segments โดยพิจารณาความถี่ของการ
ส่งผ่านของคลาส จากชุดลาดับคลาสในเฟรมที่ i ไป j ฮิสโตแกรมของ T แสดงดังสมการที่ 6 โดย
H c,n (i  j ) คือ จานวนความถี่ของคลาสที่ n ในท่าทางภาษามือที่ c จากชุดลาดับคลาสในเฟรมที่ i
ไป j
Tc  H c,n(i j ) , 1  n  N , 1  i  j  f c

(6)

4. Transition Sparse Code (TSC) : คล้ายวิธีการแบบ T แต่จะใช้การพิจารณาการ
เกิดขึ้นของการส่ งผ่านของคลาส ฮิ สโตแกรมของ TSC แสดงในสมการที่ 8 ซึ่งใช้ค่า H c,n(i j )
เช่นเดียวกับสมการที่ 6
1, if H c ,n (i  j )  0
TS c ,n (i  j )  
0, otherwise

(7)

TSCc  TSc,n(i j ) , 1  n  N , 1  i  j  f c

(8)

อย่างไรก็ตามในการทดสอบที่ 4.3 พบว่าท่าทางภาษามือที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันจะ
มีค่าคลาสในฮิสโตแกรมที่คล้ายกัน ผูว้ ิจยั จึงประยุกต์ใช้หลักการ Tf-Idf (term frequency–inverse
document frequency) เพื่อให้น้ าหนักค่าของคลาสที่สาคัญที่ปรากฎในแต่ละฮิสโตแกรม ซึ่งสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการรู ้จาท่าทางโดยรวมได้ดีข้ ึน
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3.4.4. Gesture Histogram Matching
กระบวนการจับคู่ฮิสโตแกรมเป็ นขั้นตอนสุดท้ายของการรู้จาท่าทางภาษามือ เมื่อได้
ฮิสโตแกรมของท่าทางภาษามือที่ผใู้ ช้ให้ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวผ่านไคเนค จากกระบวนการก่อน
หน้าแล้ว ระบบจะใช้วิธีการ Histogram Intersection ดังสมการที่ 9 และคานวณค่าความน่ าจะเป็ น
จากหลักการ Bayesian ดังสมการที่ 10 เพื่อคาดการณ์ท่าทางภาษามือของผูใ้ ช้ เทียบกับฐานข้อมูลฮิส
โตแกรมที่สร้างจากท่าทางภาษามือของผูเ้ ชี่ยวชาญ
HI (hs , hc )   min hs ,n , hc,n 

(9)

n

เมื่อ hs คือ ฮิสโตแกรมของผูใ้ ช้ hc คือฮิสโตแกรมของผูเ้ ชี่ยวชาญในท่าทางภาษา
มือที่ c และ n คือ ค่าของคลาสที่ n ตามวิธีการสร้างฮิสโตแกรมในหัวข้อ 3.4.3
Pt c | hs  

ที่ c

Pt hs | c Pt c 
 Pt hs | c Pt c 

(10)

เมื่อ Pt c | hs  คือ ความน่าจะเป็ นที่ฮิสโตแกรมของผูใ้ ช้ hs จะเป็ นท่าทางภาษามือ
โดย Pt hs | c  และ Pt c  คานวณจากสมการที่ 11 และ 12
Pt hs | c   HI (hs , hc )

1
if t  t 0
 K
Pt c    P c | h   HI h , h 
t 1
s
s
c
otherwise




|
,
P
c
h
HI
h

s
s hc 
 K t 1

(11)
(12)

ในขั้นต้นระบบจะเลือกท่าทางภาษามือที่มีค่าความน่าจะเป็ นมากที่สุด
3.5. การแสดงผลและประเมินผลท่าทางภาษามือ
ท่ า ทางภาษามื อ จะแสดงผลเป็ นแอนนิ เ มชัน สามมิ ติ โดยแสดงท่ า ทางภาษามื อ ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ระบบได้คาดการณ์ในกระบวนการรู้จา และท่าทางภาษามือของผูฝ้ ึ กที่ได้ให้ขอ้ มูลผ่าน
ไคเนค โดยจะแสดงผลเปรี ยบเทียบกันพร้อมค่าคะแนนความถูกต้องในการแสดงท่าทางของผูฝ้ ึ ก
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การประเมินความถูกต้องในการแสดงท่าทางของผูฝ้ ึ กใช้การความแตกต่างตาแหน่งของข้อ
ต่อทั้ง 25 ส่ วนต่อเวลา ระหว่างผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูฝ้ ึ ก โดยในขั้นต้นให้เวลาในการแสดงท่าทางของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูฝ้ ึ กมีค่าเท่ากัน
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

4.1. ท่ าทางภาษามือไทย
ท่าทางภาษามือที่ น ามาทดสอบ ผูว้ ิจ ัยเลือกภาษามือที่ แสดงความหมายของค าหรื อวลี
จานวน 9 ท่าทาง ที่มีการเคลื่อนไหวไม่ซบั ซ้อนมากนัก ได้แก่ 1.สวัสดี 2.ขอบคุณ 3.ขอโทษ 4.บอก
ลา 5.โชคดี 6.ไม่เป็ นไร 7.คิด 8.เข้าใจ และ 9.ฉลาด
4.2. ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
ในการสร้าง SOFM และฐานข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลท่าทางภาษามือจากผูเ้ ชี่ยวชาญหนึ่ ง
ท่าน จานวนสิ บชุด ข้อมูลในแต่ละท่าทางภาษามือ โดยในข้อมูลหนึ่ งชุด จะให้ผเู้ ชี่ยวชาญยืนอยู่
ด้านหน้าอุปกรณ์ไคเนคระยะ 1.5 และ 2 เมตร โดยยืนในมุม 45 90 และ 135 องศากับอุปกรณ์
ส่ วนข้อมูลที่ นามาทดสอบ มาจากการรับข้อมูลผ่านไคเนคของสองผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้ละหนึ่ งชุ ด
ข้อมูลในแต่ละท่าทางในการทดสอบ 4.3 และหนึ่งผูใ้ ช้ จานวนหนึ่ งชุดข้อมูลแสดงท่าทางต่อเนื่ อง
จานวนเก้าท่าทาง ซึ่งทดสอบภายในห้องปฏิบตั ิการที่มีแสงเพียงพอ
4.3. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการรู้ จาท่ าทาง
เพื่อหาประสิทธิภาพในการรู้จาท่าทางภาษามือ ได้ทาการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดง
ท่าทางภาษามือตามที่กาหนดไว้ 9 ท่าทางและเปรี ยบเทียบผลกับการสร้างฮิสโตแกรมทั้ง 4 แบบคือ
Bag-of-Words Sparse Code Transition และTransition Sparse Code ระบบจะคาดการณ์ท่าทาง
ภาษามือ โดยเลือกจากท่าทางที่มีค่า HI ที่คานวณในสมการที่ 9 มากที่สุด ผลลัพธ์ของความถูกต้อง
ในการรู้จาท่าทางแสดงดังตารางที่ 1
ค่ าเฉลี่ยความถูกต้องในการรู้จาประสิ ทธิภาพทั้งหมด 9 ท่าทาง พบว่าวิธีการแบบ BoW
และ TSC มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 68.52% ส่วนวิธีการแบบ T และ SC มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง
เท่ากับ 62.96% และ 53.70% ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับเมื่อใช้หลักการ Tf-Idf ในตารางที่ 2 พบว่า
วิธีการแบบ BoW และ TSC ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความถูกต้องแต่ละท่าทางภาษามือ พบว่าท่าทาง “โชคดี ” มีค่าความ
ถูกต้องที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากมีตาแหน่ งในการเคลื่อนไหวของมือใกล้เคียงกับคาว่า “บอกลา”
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แสดงดังรู ปที่ 4 นอกจากนี้ท่าทาง “คิด” “เข้าใจ” และ “ฉลาด” มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย เนื่องจาก
ทั้ง 3 ท่าทาง มีการเคลื่อนไหวของมือไม่มาก และลักษณะการเคลื่อนค่อนข้างใกล้เคียงกัน อย่างไร
ก็ตามเมื่อได้เพิ่มหลักการ Tf-Idf เพื่อให้ค่าน้ าหนักของคลาสในฮิสโตแกรม พบว่าสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพการรู ้ จ าในท่ าทางที่ ใกล้เคี ยงกัน มากขึ้ น โดยสามารถรู้ จ าท่ าทางของ “คิ ด ” และ
“ฉลาด” ได้เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการรู้จาท่าทางภาษามือ
ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องในการรู้ จาท่ าทางภาษามือ (%)
ท่ าทางภาษามือ
BoW
SC
T
TSC
รวมทั้งหมด
1.สวัสดี
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.ไม่เป็ นไร
83.33
50
83.33
83.33
75
7.คิด
100
66.67
16.67
16.67
50
8.เข้าใจ
16.67
33.33
66.67
83.33
50
9.ฉลาด
16.67
33.33
50
83.33
45.83
68.52
53.70
62.96
68.52
63.43
รวมทั้งหมด

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการรู้จาท่าทางภาษามือเมื่อใช้ Tf-Idf
ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องในการรู้ จาท่ าทางภาษามือ (%)
ท่ าทางภาษามือ
BoW
SC
T
TSC
รวมทั้งหมด
1.สวัสดี
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.ไม่เป็ นไร
7.คิด
8.เข้าใจ
9.ฉลาด
รวมทั้งหมด

83.33
66.67
16.67
83.33
70.37

83.33
66.67
16.67
66.67
53.70

83.33
66.67
33.33
66.67
64.81

100
66.67
50
66.67
70.37

87.5
66.67
29.17
70.84
64.81

รูปที่ 4 ท่าทาง “โชคดี” (ด้านซ้าย) และ “บอกลา” (ด้านขวา)
4.4. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการรู้ จาท่ าทางต่อเนื่อง
การทาท่าทางต่อเนื่อง ระบบจะคาดการณ์ท่าทางภาษามือทันทีเมื่อผูใ้ ช้เริ่ มต้นให้ขอ้ มูลการ
เคลื่อนไหวผ่านทางไคเนค ทาการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงท่าทางภาษามือตามที่กาหนดไว้
9 ท่ าทางต่ อเนื่ องกัน และเปรี ย บเทียบผลกับการสร้ างฮิ สโตแกรมทั้ง 4 แบบคื อ Bag-of-Words
Sparse Code Transition และTransition Sparse Code เช่นเดียวกัน ระบบจะคาดการณ์ท่าทางภาษา
มือ โดยเลือกจากท่าทางที่มีค่า ความน่าจะเป็ นที่คานวณในสมการที่ 10 มากที่สุด ค่าความน่าจะเป็ น
ของท่ าทางภาษามือทั้ง 9 ท่าทางของวิธีก ารแบบ BoW แสดงดัง รู ปที่ 5 และผลลัพธ์ของการรู้จ า
ท่าทางแสดงดังรู ปที่ 6
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รูปที่ 5 ค่าความน่าจะเป็ นของทั้ง 9 ท่าทาง แบบ BoW

(ก)

(ข)
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(ค)

(ง)
รูปที่ 6 ผลลัพธ์ของการรู้จาท่าทางของวิธีการ 4 แบบ
ผลลัพธ์ข องการรู ้ จาท่ าทางภาษามือทั้ง 4 แบบ พบว่าระบบมีแนวโน้มว่าจะคาดการณ์
ท่าทาง “โชคดี” “คิด” “เข้าใจ” และ “ฉลาด” ยังไม่ถกู ต้อง เนื่องจากระบบยังไม่สามารถแยกท่าทาง
ที่มีก ารเคลื่ อนไหวที่ ใกล้เคี ย งกัน อย่างไรก็ต ามเมื่อเพิ่มหลัก การ Tf-Idf พบว่าระบบสามารถ
คาดการณ์ ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยสามารถคาดการณ์ท่าทาง “ฉลาด” ได้ดีข้ ึนในการสร้าง
ฮิสโตแกรมแบบ Bag-of-Words Sparse Code และ Transition
5. สรุปผลการวิจยั
ระบบฝึ กภาษามื อไทยด้ว ยอุป กรณ์ ไคเนคที่ ได้พฒ
ั นาขึ้ น สามารถรู้ จ าท่ าทางภาษามือ ที่
แตกต่ างกัน ได้ อย่างไรก็ต ามในท่ าทางที่ มีก ารเคลื่อ นไหวน้อยและลัก ษณะการเคลื่ อนไหวที่
ใกล้เ คี ย งกั น ยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรู้ จ าต่ า ในงานวิ จ ัย ขั้น ถัด ไปจะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการรู้จา รวมถึงการแสดงผลผ่านแอนนิ เมชันสามมิติ และการประเมินความถูกต้อง
ของผูใ้ ช้ในการแสดงท่าทางภาษามือ
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โปรแกรมจำลองลำยเซ็นต์เพือ่ แสดงผลผ่ำนระบบเครือข่ ำยไร้ สำยบนจอแอลอีดที รงกลม
Application for Wireless Simulating Signature on Spherical LED
สุ ขุม สวนขวัญ
ธีมปาร์คอินเทอร์แอคทีฟ
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บทคัดย่อ: โดยทัว่ ไปแล้วในการจัดการประชุม สัมมนา หรื อพิธีมอบรางวัลในโอกาสต่างๆ ทาง
ฝ่ ายผูจ้ ัดงาน (organizer) จะต้องเตรี ยมสมุดและปากกาให้ผทู้ ี่ มาร่ ว มงานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐานการเข้าร่ วมงาน เพื่อเก็บเป็ นสถิติหรื อส่งมอบต่อให้กบั ผูว้ ่าจ้าง ซึ่งบางครั้ งก็อาจเกิดปั ญหา
ทาเอกสารลงทะเบี ยนชารุ ด หรื อสู ญหาย ทาให้ไม่ได้สถิติ ผเู้ ข้าร่ ว มงานที่ ถูก ต้องและครบถ้ว น
บทความนี้ได้นาเสนอผลการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
ไร้สาย (Wireless Network) ผสมกับการนาเสนอข้อมูลผ่านสื่ ออินเทอร์ แอคทีฟ แอลอีดี ทรงกลม
(Interactive Spherical LED) เพื่อแก้ไขปั ญหาการลงทะเบี ยนเข้าร่ ว มงาน และเพื่อให้เกิ ดความ
น่าสนใจและแปลกใหม่แก่ผทู้ ี่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน
คำสำคัญ: ลายเซ็นต์, 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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บทนำ
ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์ แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media) เข้ามา
ประยุกต์ใช้กบั การจัดงานประชุม สัมมนา งานแสดงนิ ทรรศการ หรื อพิธีมอบรางวัลต่างๆ ซึ่งเป็ น
การสร้างความน่าสนใจให้กบั ตัวงาน และเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพบรรยากาศไปสาหรับ
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์งานได้ ซึ่งที่ผา่ นมา ทางผูจ้ ดั งานมักจะนาสื่ออินเทอร์ แอคทีฟมาใช้เพื่อการ
นาเสนอผลงาน วิดีโอ หรื อทาเป็ นเกมเพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมงานได้ทดลองเล่น แต่ยงั ไม่ค่ อยมีงานอิน
เทอร์ แอคทีฟที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเข้าร่ วมงานเท่าใดนัก
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้นาเอาปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่ วมงานของผูจ้ ดั งานมาปรับปรุ งแก้ไข
ใหม่ จากเดิมที่ผเู้ ข้าร่ วมงานจะต้องมาเซ็นต์ชื่อลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีปัญหาเวลามี
ผูเ้ ข้าร่ วมงานจานวนมาก ทาให้ตอ้ งต่อคิวลงทะเบียนกันเป็ นเวลานาน บางครั้งก็เกิดความเสี ยหาย
กับเอกสาร หรื อเอกสารการลงทะเบียนสูญหายหลังจากจบงาน
ทางผูว้ ิ จ ัย ได้น าปั ญ หานี้ มาพัฒ นาเป็ นโปรแกรมประยุก ต์เพื่ อช่ ว ยในการลงทะเบี ย น
ผูร้ ่ วมงาน โดยนาเอาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless Network) มาผสม
เข้ากับการนาเสนอข้อมูลผ่านสื่ ออินเทอร์ แอคทีฟ เพื่อเก็บลายเซ็นต์ของผูเ้ ข้าร่ วมงานที่เซ็นต์ผ่าน
iPad แล้วนาไปแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบั งาน
ทบทวนวรรณกรรม
ระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless Network) คือระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุเพื่อรับ
และส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การส่ งข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปยังระบบอินเทอร์
เน็ท (Internet) และจากระบบอินเทอร์ เน็ทส่งข้อมูลต่อไปสู่คอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องหนึ่ ง หรื อการเข้า
เว็บไซต์ (Website) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น (What Is a Wireless Network?: The Basics, 2016)
การรับและส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายไร้สาย มีความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูล มากกว่า
ระบบเครื อข่ายแบบมีสาย เพราะผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ ก็สามารถส่ งข้อมูลผ่าน
ระบบเครื อข่ายไร้สายได้ เพียงแค่มีสญ
ั ญาณอินเทอร์ เน็ทก็สามารถรับส่ งข้อมูลจากที่ไหนในโลกก็
ได้ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณด้วย
ในการวิจยั นี้ โปรแกรมที่พฒั นาขึ้น ถูกพัฒนาหลักการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
ไร้สายมาจากไคลเอนต์-เซอร์ เวอร์ โมเดล (Client-Server Model) ซึ่งเป็ นโครงสร้างของการรับส่ ง
ข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย โดยมีคอมพิวเตอร์กลางที่ทาหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเรี ยกว่าเครื่ องเซอร์
เวอร์ (Server) และมีเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องลูกที่ทาหน้าที่ในการร้องขอและส่งข้อมูลไปยังเครื่ อง
เซอร์เวอร์เรี ยกว่าเครื่ องไคลเอนต์ (Client)
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กำรดำเนินกำรวิจยั
การดาเนิ นงานวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซอร์เวอร์ เพื่อกาหนดโปรโตคอล (Protocol) ในการรับและส่ ง
ข้อมูลระหว่างเครื่ องไคลเอนต์และเครื่ องเซอร์เวอร์
2. การพัฒนาโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ โดยส่ วนนี้ จะทาหน้าที่ควบคุมส่ วนหน้าจอการใช้
งานเพื่อรับลายเซ็นต์จากผูร้ ่ วมงาน และส่งต่อข้อมูลที่ได้ไปยังเครื่ องเซอร์เวอร์อีกที
3. การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม โดยโปรแกรมนี้ ทาหน้าที่รับข้อมูล
มาจากเครื่ องเซอร์ เวอร์ แล้ว นาข้อมูลที่ ได้มาประมวลผลสร้างเป็ นลายเซ็นต์บนจอ
LED ทรงกลม

รูปที่ 1 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรม
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กำรพัฒนำโปรแกรมฝั่งเซอร์ เวอร์
ที่ เ ครื่ องเซอร์ เ วอร์ จ ะมี ก ารก าหนดข้อ ตกลง (protocol) ในการรั บ ส่ ง ข้อ มูล ไว้ด ัง นี้
(ServerSocket – AS3,2016)
ตำรำงที่ 1 ข้อตกลงในการรับและส่งข้อมูลจากเซอร์เวอร์
รหัสข้อมูล
CID

ความหมาย
หมายเลขเครื่ องไคลเอนต์

CONNECTED

เชื่อมต่อระหว่างไคลเอนต์และเซอร์เวอร์สาเร็ จ

START

พิกดั เริ่ มต้นของลายเซ็นต์

MOVE

พิกดั ขณะที่กาลังเซ็นต์ลายเซ็นต์

DONE

เซ็นต์ลายเซ็นต์เรี ยบร้อยแล้ว

UNDO

ยกเลิกลายเซ็นต์ (กรณี เขียนผิด)

CLEAR_SCREEN

ล้างข้อมูลรอการเซ็นต์ใหม่

#

จบคาสัง่

ตัวอย่างชุดคาสัง่ ที่ส่งมาที่เครื่ องเซอร์เวอร์
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#
เมื่อเครื่ องเซอร์ เวอร์ ได้รั บชุ ดค าสั่งมาจากไคลเอนต์ ก็จะทาการประมวลผลพิก ัดที่รับเข้ามาแล้ว
สร้างเป็ นรู ปภาพลายเซ็นต์เพื่อส่งไปแสดงผลที่หน้าจอ LED ทรงกลม
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กำรพัฒนำโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์
โปรแกรมฝั่งไคลเอนต์จะมีหน้าที่ในการรับลายเซ็นต์จากผูเ้ ข้าร่ วมงานแล้วแปลงลายเซ็นต์
ที่รับเข้ามาให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถส่งต่อไปยังเครื่ องเซอร์เวอร์เพื่อประมวลผลได้
โดยโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ส่วนหน้า Login จะทาหน้าที่ในการกาหนดว่าจะเชื่อมต่อไปที่เครื่ องเซอร์ เวอร์ เครื่ อง
ไหน และโปรแกรมนี้ มีรหัสประจาตัว (ID) อะไร

รูปที่ 2 หน้าเชื่อมต่อกับเซอร์เวอร์
2. เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่ องเซอร์ เวอร์ เรี ยบร้อยแล้ว จะเข้ามาสู่หน้าให้ผเู้ ข้าร่ วมงานเซ็น ต์
ลายเซ็นต์ และส่งข้อมูลลายเซ็นต์ไปที่เครื่ องเซอร์เวอร์
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รูปที่ 3 หน้าสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมงานเซ็นต์ลายเซ็นต์
กำรพัฒนำโปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม
โปรแกรมแสดงผลบนหน้าจอ LED ทรงกลม จะรับข้อมูลจากเครื่ องเซอร์ เวอร์ แล้วนามา
สร้างเป็ นรู ปภาพเวคเตอร์ ลายเซ็นต์เพื่อแสดงผลบนหน้าจอ โดยที่ลายเซ็นต์แต่ละรู ปจะแสดงผลบน
หน้าจอเป็ นระยะเวลา 10-20 วิน าที แล้ว จะค่ อยๆ เลื่ อนขึ้ น และจางหายไปจากหน้าจอ เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมงานได้ถ่ายรู ปพร้อมกับลายเซ็นต์ตนเองที่อยูบ่ นจอ LED ทรงกลม และรอให้ผเู้ ข้าร่ วมงาน
ท่านอื่นได้เซ็นต์ลายเซ็นต์ต่อไป
ถ้าหากโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ไม่มีผเู้ ข้าร่ วมงานมาเซ็นต์ลายเซ็นต์เป็ นระยะเวลานานเกิน 5
นาที โปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลมจะทาการสุ่มเลือกเอาลายเซ็นต์อนั เก่าขึ้นมาแสดง เพื่อ
เป็ นการพักหน้าจอ
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รูปที่ 4 โปรแกรมแสดงผลบนจอ LED ทรงกลม

รูปที่ 5 บรรยากาศของผูเ้ ข้าร่ วมงานขณะเซ็นต์ลายเซ็นต์
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รูปที่ 6 บรรยากาศของผูเ้ ข้าร่ วมงานขณะเซ็นต์ลายเซ็นต์
ผลกำรวิจยั
จากการทดลองใช้งานโปรแกรมจาลองลายเซ็นต์น้ ี กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ทาเนี ยบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต่างให้ความสนใจกับระบบการลงทะเบียนเข้า
งานรู ปแบบใหม่น้ ี และทางทีมผูจ้ ดั งานก็สามารถได้สถิติผเู้ ข้าร่ วมงานได้ทนั ทีที่งานจบ
อภิปรำยผล
เนื่ องจากโปรแกรมจ าลองลายเซ็นต์น้ ี ตอ้ งทางานบนระบบเครื อข่ายไร้สาย เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันปัญหาสัญญาณอินเทอร์ เน็ทไม่เสถียรขณะที่มีผมู้ าร่ วมงานจานวนมาก จึงควรติดตั้งระบบ
เครื อข่ายไร้สายส่วนตัวเอง จะทาให้ระบบมีความเสถียรมากยิง่ ขึ้น
สรุปผลกำรวิจยั
จากผลการวิจยั สามารถเห็นได้ว่าผูท้ ี่มาเข้าร่ วมประชุมมีความรู้สึกสนใจและอยากที่จะมา
ทดลองเซ็นต์ชื่อเข้าร่ วมงานด้วยตนเอง ผูเ้ ข้าร่ วมงานบางส่วนนอกจากที่จะเซ็นต์ชื่อเข้าร่ วมงานแล้ว
ยังยืน ถ่ ายรู ปคู่ ก ับ ลายเซ็น ต์ข องตนเองที่ ปรากฎอยู่ในจอ LED ทรงกลมด้ว ย ซึ่ งถื อได้ว่ าจุ ด
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ลงทะเบี ยนนี้ ก ลายเป็ นจุ ดสนใจของงานอีกจุด หนึ่ งทัน ที อีก ทั้งทางผูจ้ ดั งานก็สามารถดูร ายงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ทนั ทีหลังงานจบด้วย
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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 M AP
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 X n from set X
find all distance

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 64  1 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 Pt (c | h) is composed
of prior Pt (c) and likelihood Pt (h | c) according to the
following:
Pt (c | h) 

from X n to all Wm

Pt (h | c) Pt (c)
 Pt (h | c) Pt (c)

Pt (h | c)  HI (h)

find wining node using
update all nodes and update parameters
until nodes cannot be moved;

1

if t  t 0
,

K
Pt (c)  
(c | h).HI (h)
 Pt 1
otherwise
  Pt 1 (c | h).HI (h)

HI (h)   min[ h]

(1)

(2)

(3)

(4)

In (1)-(4),
is the histogram intersection between and
the histogram vector of the -th class. is the total number of
class.
Histogram intersection HI (h) 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 HI (h) is, the
more likelihood could be. Prior is equal 1 / K 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.
Figure 1 Standing yoga poses [10]

algorithm 2: Posture recognition
input: posture sequence
output: max Pt (c | h)
initialize t  0
repeat
calculate the likelihood Pt (h | c) using Equation (2)
calculate the prior Pt (c) using Equation (3)
calculate the probability Pt (c | h) for all c using Equation (1)
if max Pt (c | h) > Threshold

t 0
Figure 2 Neuron updating in SOM
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reset prior P (c)  1
t

K

t

recalculate Pt (c | h)

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.
score 1  d t
N

dt  
i 1

(5)

 Trainer   Tester
max  Tester  min  Tester

(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
Mountain
5-pointed star
Upward salute

Accuracy
100%
100%
10%

Crescent
moon
Chair
Tree
Goddess Squat

100%

Triangle

20%

Warrior

80%

100%
100%
70%

Note

Mostly detected as Chair
Posture
Must focus on elbow
skeleton
Must focus on knee skeleton
Sometimes detect as
5-pointed star
Mostly undetected
Left-hand is unstable
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.
9. REFERENCES
[1] M. Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture
Practice. Oxford University Press, 2010, p. 25-34.
[2] Microsoft. (2015, Oct.). Tracking Users with Kinect Skeleton
Tracking. [Online]. Available:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131025.aspx
[3] Unity. (2015, Oct.). Unity Documentation. [Online]. Available:
http://docs.unity3d.com/Manual
[4] B. A. Olshausen and D. J. Field, "Sparse coding of sensory
inputs," Current Opinion in Neurobiology, pp. 481-487, 2004.
[5] B. Magomedov. (2006). Self-organizing Feature Maps (Kohonen
Maps). [Online]. Available:
http://www.codeproject.com/Articles/16273/Self-OrganizingFeature-Maps-Kohonen-maps

[6] A. Kar, "Skeleton tracking using Microsoft Kinect."
Methodology, 2010, p. 1-11.
[7] M. Kyan, G. Sun, H. Li, L. Zhong, P. Muneesawang, N. Dong,
B. elder, and L. Guan, "An approach to ballet dance training
through MS Kinect and visualization in a CAVE virtual reality
environment," Special Issue on Visual Understanding with RGBD Sensors. Intelligent Systems, Technology, 2014.
[8] C. Chye and T. Nakajima, "Game based approach to learn
martial arts for beginners," in 2012 IEEE International
Conference on Embedded and Real-time Computing Systems and
Applications, pp. 482-485.
[9] B. Wu, C. Hsieh, and C. Lee, "A distance computer vision
assisted yoga learning system," Journal of Computers. Vol. 6,
No. 11, 2011, p. 2382-2388.
[10] C. Bay. (2014). Standing Yoga Poses. [Online]. Available:
http://www.yogajournal.com/category/poses/types/standing/

22

