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ใหเห็นวาผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop an online course
by using gamiﬁcation strategies in order to raise awareness of single-use
plastic in daily life 2) to study the behavior of learners after taking gamiﬁcation
with an online course and 3) to investigate learner satisfaction toward
gamiﬁcation with an online course
The sample were selected by purposive sampling from 31 student
pilots at Flying Training School Royal Thai Air Force.
The learning outcomes by using gamiﬁcation with an online course
can be assessed according to many factors. In this study, the results showed
that 1) The most highly rated factors were the content and its media of the
course 2) In the before and after study, the result showed that t-test is 25.71
at the .01 level of signiﬁcance so behaviors of students after the lessons in
and 3) the overall participants satisfaction toward an online course was
revealed at the highest level.
Keywords: Gamiﬁcation, Consciousness, Online Learning Course, Single-use Plastic
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1. บทนํา

หนึ่งในปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยกําลังวิกฤติอยูคือ ปญหาดาน
ขยะพลาสติก เพราะเนือ่ งจากการพัฒนาใน ดานตาง ๆ อยางรวดเร็วไมวา จะเปนการพัฒนา
และการขยายตัวของชุมชนเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ สงผลใหมีการผลิตสินคา
และบรรจุภัณฑมากมาย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่เปนพลาสติกอยูใน
ประเภทใชแลวทิ้ง เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบัน พลาสติกเปนวัสดุสังเคราะหที่มีบทบาทมากในชีวิตประจําวันของมนุษย
เพราะมีตน ทุนและการผลิตตํา่ จึงถูกนํามาใชงานอยางกวางขวาง และมีแนวโนมการใชงาน
ในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะสะดวกมากกวาวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑพลาสติก
ไดแก ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑใสอาหาร ของเลนเด็ก เฟอรนิเจอร เปนตน เมื่อไมไดใชงาน
หรือไมสามารถใชประโยชนแลวจะกลายเปนขยะพลาสติก ยิ่งปจจุบันมีเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถผลิตพลาสติกใหมีคุณสมบัติตามความตองการไดอยาง
หลากหลาย แตในทางตรงกันขามสารประกอบในพลาสติกบางชนิดกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เพราะในกระบวนการผลิตพลาสติกจะมีการเพิ่มสารเติมแตง
บางชนิดลงไป เชน สารเสริมสภาพพลาสติก สารคงสภาพพลาสติก สารยับยั้งปฏิกิริยา
และสารสีตาง ๆ ดังนั้นหากมีการใชงานพลาสติกที่ไมถูกวิธีหรือใชไมเหมาะสมกับประเภท
ของพลาสติก อาจนํามาซึ่งผลกระทบตอการเกิดโรคเรื้อรังตาง ๆ นอกจากนี้การขาด
ความตระหนักและการไมใหความสําคัญในการคัดแยกขยะ ทําใหปริมาณขยะพลาสติก
มีเพิ่มมากขึ้นและเปนภาระในการจัดเก็บและการทําลาย โดยเฉพาะพลาสติกบางชนิด
มีคณ
ุ สมบัติทไี่ มสามารถนํากลับมาใชใหมได และยากตอการยอยสลาย ทําใหขยะพลาสติก
คงอยูใ นสภาพแวดลอมไดเปนเวลานานกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ เนือ่ งจากพลาสติก
ตองใชเวลาในการยอยสลายตามธรรมชาติถึง 450 ป (วิจารย, 2559)
อยางไรก็ตาม ปญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในปจจุบันยอมไมใชหนาที่ของใครคน
ใดคนหนึ่งหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งในการกําจัด หรือทําลาย หากแตเปนเรื่องที่
ทุก ๆ คนควรชวยกันลดปริมาณการใชพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยูในประเภทใชแลวทิ้งเปลี่ยนมาใชบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑที่สามารถ
นํากลับมาใชใหม
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 (1) : มกราคม - เมษายน 2565
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ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ
มีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 เรือ่ งการสรางความตระหนักรูเ กีย่ วกับสิง่ แวดลอมผานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เขาถึงผูบริโภค เพื่อเปนแนวทางในการใหความรู ความสําคัญ และแนวทางในการลดใช
พลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําไดดวยตนเอง เนื่องจากผูวิจัยพบวาบทเรียนออนไลน
มีขอดีที่นาสนใจคือ มีความยืดหยุนในการเรียนรู โดยผูเรียนสามารถเขาศึกษาเนื้อหาได
ดวยตนเอง ไมจํากัดจํานวนครั้ง ไมจํากัดสถานที่ และเวลา นอกจากนั้นยังสามารถศึกษา
เนื้อหาในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่ชวยสรางความเขาใจเนื้อหาไดโดยงาย แตถึงแมวา
บทเรียนออนไลนจะมีขอ ดีทนี่ า สนใจดังทีก่ ลาวมา ผูว จิ ยั ไดตระหนักถึงขอจํากัดในการเรียน
รูดวยบทเรียนออนไลนที่สําคัญคือ แรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากการเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนผูเรียนสามารถเขาศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเอง และไมถูกจํากัดเวลา
ในการศึกษาเนื้อหาหากบทเรียนออนไลนที่ถูกพัฒนาไมสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน
รูใหกับผูเรียนได บทเรียนออนไลนนั้นอาจจะไมประสบผลสําเร็จในการเปนเครื่องมือ
การเรียนรูของผูเรียนได ผูวิจัยไดตระหนักถึงขอจํากัดนี้จึงเลือกแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) นํามาผสานเขากับบทเรียนออนไลนเพื่อชวยสงเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรูของผูเรียน
จากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงรุกดวยรูปแบบตาง ๆ ผูวิจัยพบวา
การเรียนรูแบบเกมมิฟเคชันมีความนาสนใจมากกวาการเรียนรูเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ
เนือ่ งจากการใชเทคนิคในรูปแบบของเกม ชวยในการกระตุน และสรางแรงจูงใจในการเรียน
รู ทําใหผเู รียนมีสว นรวมในการเรียนรูด ว ยวิธกี ารทีส่ นุกสนาน ใชกลไกของเกมเปนตัวดําเนิน
การอยางไมซับซอน ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแกไข
ปญหา การนําเกมมิฟเคชันมาใชในการศึกษา (Gamiﬁcation for Education) เปนการนํา
แนวคิดของเกมที่ทําใหผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรูที่สนุก โดยใชกลไกของเกมหรือ
การแขงขันมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู (กฤษณพงศ, 2562)
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดเห็นถึงความสําคัญของปญหาและมีแนวคิดพัฒนาบทเรียนออนไลน
โดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิต
ประจําวัน เพือ่ มุง หวังจะนําเสนอใหบคุ คลทัว่ ไปทราบถึงผลกระทบใกลตวั ของการใชพลาสติก
ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน และนําเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เขาใจงาย ทุกคนสามารถ
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นําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน และไมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน
เพื่อใหทุก ๆ คนสามารถมีสวนรวมในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
เบื้องตนได และเนื่องจากรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง และการวัดผล
ของงานวิจยั ตองอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของกลุม ผูเ รียนอยางใกลชดิ ผูว จิ ยั จึงไดกาํ หนด
กลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีแบบเจาะจง เนื่องจากตองการลดโอกาสผิดพลาดในการ
เก็บขอมูล ผูว จิ ยั จึงเลือกกลุม ตัวอยางของงานวิจยั เปนนายทหารชัน้ สัญญาบัตรของโรงเรียน
การบิน ซึ่งสามารถติดตามเก็บขอมูลไดอยางใกลชิด และเนื่องจากในบริบทของขาราชการ
ทหาร กลุมนายทหารชั้นสัญญาบัตรถือเปนบุคคลที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูวิจัยมุงหวังวาหากการวิจัยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ จะทําให
กลุมตัวอยางสามารถลดใชพลาสติกในชีวิตประจําวัน และทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติตนตามได

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชันเพื่อสรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันของผูเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใช กลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการลด
ใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธ
เกมมิฟเคชันเพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงทดลอง ผูว จิ ยั ใชรปู แบบการทดลองตามแบบแผน
การทดลองขั้นตน (Pre-Experimental Design) มีการทดลองโดยใชกลุมทดลองเพียง
กลุม เดียว มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)
ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้
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พฤติกรรมหลังการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนฯ

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการทหารภายในสังกัด
โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ซึง่ เปนนายทหารชัน้ สัญญาบัตร จํานวน
298 คน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)
3.2.2 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก นายทหารชัน้ สัญญาบัตรสังกัด
โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ซึ่งเปนบุคคลที่ผานการคัดเลือกเพื่อเขาเปนศิษยการบิน
ของกองทัพอากาศ ประจําป 2563 เพื่อเขารับการฝกและศึกษาตามหลักสูตรการฝกศิษย
การบินของโรงเรียนการบิน รุน น.147-63-2 ตัง้ แต 15 มิ.ย. 2563 เปนตนไป จํานวน 31 คน
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนวิธีการสุมตัวอยาง ดังนี้
ผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนศิษยการบิน
รุน น.147-63-2 ซึง่ เปนบุคคลทีผ่ า นการคัดเลือกเพือ่ เขาเปนศิษยการบินของกองทัพอากาศ
ประจําป 2563 เพือ่ เขารับการฝก และศึกษาตามหลักสูตรการฝกศิษยการบิน ของโรงเรียน
KKUIJ 12 (1) : January - April 2022
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การบิน จํานวน 31 คน เนื่องจากรูปแบบการวิจัยเปนแบบการทดลอง และการวัดผล
ของงานวิจัยในเรื่องนี้ ตองอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของกลุมผูเรียนอยางใกลชิด ผูวิจัย
จึงไดกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีแบบเจาะจง เนื่องจากตองการลดโอกาส
ผิดพลาดในการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงเลือกศิษยการบิน รุน น.147-63-2 เปนกลุมตัวอยาง
ในงานวิจัยครั้งนี้
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
ในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลนฯ ดังนี้
3.3.1 บทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
ลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน รูปแบบของบทเรียนออนไลนคือ การจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทาง
ในการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรม การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน และผูเรียน หรือระหวาง
ผูเรียนดวยกันเอง รูปแบบของการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction
Model) ชวยใหผเู รียนไดรบั ประสบการณการเรียนรูจ ากการมีปฏิสมั พันธกบั เนือ้ หาทีไ่ ดรบั
เนนการมีปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมทั้งการให
สถานการณจาํ ลองกับผูเ รียน และอาศัยแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูเ ชิงรุก (Active Learning)
ผูวิจัยพบวาการเรียนรูแบบเกมมิฟเคชันมีความนาสนใจ เนื่องจากการใชเทคนิคในรูปแบบ
ของเกม ชวยกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียน
ออนไลน ทําใหผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรูที่สนุกสนาน โดยใชกลไกของเกมหรือ
การแขงขันมาใชเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู นอกจากนัน้ ผูว จิ ยั ยังมุง หวังวากิจกรรม
เกมมิฟเคชันจะชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดศึกษาจากภายในเนื้อหา
ของบทเรียนมาสู การปฏิบัติการลดการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันได
3.3.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน
เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน จากที่ผูวิจัยศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแบงแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนออกเปน 2 ดาน
ดังนี้ 1. แบบประเมินคุณภาพดานสื่อมัลติมีเดียของบทเรียนออนไลน 2. แบบประเมิน
คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน โดยกําหนดคาเกณฑการประเมินเปนแบบ
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 (1) : มกราคม - เมษายน 2565
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มาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Numerical Rating Scales) แบงออกเปน 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิรท (Likert) (บุญชม, 2556)
3.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
จัดทําขึน้ เพือ่ ใชสงั เกตและบันทึกผลพฤติกรรมของกลุม ตัวอยางในการใชพลาสติกครัง้ เดียว
ทิ้งในชีวิตประจําวันกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธ
เกมมิฟเคชันเพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน จากที่
ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบของการสรางเครื่องมือ และเกณฑ
ประเมินการวัดพฤติกรรมเรื่องจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ที่กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) เนื่องจากเกณฑการใหคะแนน
แบบรูบริค เปนเกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติ/ผลงาน โดยพิจารณาคุณภาพของชิ้นงาน
เปนรายองคประกอบหรือรายมิติ ที่มีการบรรยายคุณภาพลดหลั่นตามระดับคุณภาพ
นอกจากนั้นยังมีการกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนชวยใหผูสอน และผูเรียนเขาใจ
ตรงกัน เกิดความเทีย่ งในการประเมิน เพือ่ นํามาใชเปนเกณฑกาํ หนดแบบสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนกอน และหลังศึกษาบทเรียนออนไลนฯ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเ คชัน มีจติ สํานึกในการลดใชพลาสติก
ครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวันดีขนึ้ กวากอนเรียนหรือไม และจากการศึกษาเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของ
กับการสรางเครื่องมือและเกณฑประเมินแบบ Scoring Rubrics โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) ผูวิจัยไดพิจารณาแลววา
การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกในครัง้ นีค้ วรใชเกณฑการใหคะแนนแบบแยก
องคประกอบ เนือ่ งจากการศึกษาเนือ้ หาการลดใชพลาสติกสามารถแบงประเภทของพลาสติก
และแนวทางในการลดใชพลาสติกแตละประเภทไมเหมือนกันจึงควรกําหนดเกณฑในการ
ประเมินแบบแยกองคประกอบเพื่อพิจารณาคุณภาพของสิ่งที่ประเมินรายมิติหรือรายดาน
ได การกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่ดีตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางคะแนนกับ
จุดมุงหมายในการประเมิน ขอความที่ใชอธิบายในแตละระดับคะแนน ตองเปนขอความ
ทีส่ ามารถประเมินหรือสังเกตได โดยผูว จิ ยั จะกําหนดคําอธิบายในแตละระดับการใหคะแนน
โดยใชแนวทางในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันตามที่ไดศึกษามาขางตน
เปนเกณฑการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
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ของผูเ รียนเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเ รียนกอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนฯ ตอไป
3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกม
มิฟเคชันเพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติก ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยสราง
แบบประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดคาเกณฑการประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คาแบบตัวเลข (Numerical Rating Scales) แบงออกเปน 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท
(Likert) (บุญชม, 2556)
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
3.4.1 ผูว จิ ยั ติดตอทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเพือ่ ขออนุญาตผูบ ญั ชาการ
โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เพือ่ ประสานงานและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
3.4.2 เมือ่ ไดรบั อนุญาตแลว ผูว จิ ยั ติดตอประสานงานเพือ่ ดําเนินการจัดกิจกรรม
บทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้ง
เดียวทิ้งในชีวิตประจําวันกับกลุมตัวอยาง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัย
3.4.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย โดยใหผูเรียนประเมิน
พฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันของตนเองกอนเรียนดวยบทเรียน
ออนไลน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันที่ผูวิจัย
จัดทําขึ้นและบันทึกผลพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งของผูเรียน ตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3.4.4 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกม
มิฟเ คชันเพือ่ สรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวันกับกลุม ตัวอยาง
โดยแนะนําวิธีการเขาศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลนที่ผูเรียนสามารถเขาศึกษาเนื้อหา
ไดดวยตนเอง และแนะนํากฎ กติกา และวิธีการของกิจกรรมเกมมิฟเคชันที่ผูวิจัยผสาน
กับบทเรียนออนไลน เพื่อมุงหวังใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นและ
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 (1) : มกราคม - เมษายน 2565
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เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากบทเรียนออนไลนในครั้งนี้สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงในชีวิตประจําวัน
3.4.5 ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจยั ผูว จิ ยั ทําการสังเกตพฤติกรรม
การใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน
โดยผูวิจัยเปนผูทําการสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกของผูเรียนดวยตนเองโดยใช
แบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวันทีจ่ ดั ทําขึน้ เปนเครือ่ งมือ
และเนื่องจากกลุมผูเรียนในการวิจัย อยูในหลักสูตรการฝกและศึกษาของศิษยการบิน
ทําใหมีชวงเวลาสวนตัวในแตละวันคือชวงเย็นเทานั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสังเกตพฤติกรรม
ในชวงเวลา 17.00-19.00 น. ทุกวันจันทร–วันศุกร เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ณ รานคา
บริเวณตลาดภายในโรงเรียนการบิน และรานสะดวกซื้อภายในโรงเรียนการบิน
รวมระยะเวลาในการทําการสังเกตพฤติกรรมทั้งหมด 20 วัน และบันทึกผลพฤติกรรม
การใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.4.6 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนดวยบทเรียนออนไลน ผูวิจัยทําการแจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิจัย
ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดวเิ คราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรสาํ หรับการประมวล
ผลขอมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังนี้ คาเฉลี่ย เลขคณิต
(Mean) (บุญชม, 2556), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (บุญชม,
2556), สถิติที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิต
ประจําวันกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตร t-test (Dependent Samples) (บุญชม,
2556) และความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยวิธี
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefﬁcient) (ศิริชัย,
2556)
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4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเ คชัน เพือ่ สรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
ผูว จิ ยั ไดพฒ
ั นาบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเ คชัน เพือ่ สรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวัน โดยออกแบบและจัดทําบทเรียนออนไลนฯ
ดวยเว็บไซต wix.com ผลการพัฒนามีดังนี้
4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานเนื้อหา
ผลการหาคุณภาพสือ่ ดานเนือ้ หา พบวารายการประเมินทัง้ 2 ดาน ไดแก
ดานการชีแ้ จงของบทเรียน และดานเนือ้ หาสาระของบทเรียน ภาพรวมอยูใ นเกณฑคณ
ุ ภาพ
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานเนื้อหา
รายละเอียดการประเมิน
1 ดานการชี้แจงของบทเรียน
2 ดานเนื้อหาสาระของบทเรียน
รวม

X

4.20
4.40
4.33

S.D.
0.43
0.48
0.30

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

พิจารณาแยกตามดานการประเมินดังนี้ ดานการชี้แจงของบทเรียน
พบวา รายการประเมินอยูในเกณฑคุณภาพระดับมาก เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมา
จัดลําดับ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การชี้แจงวัตถุประสงคมีความชัดเจน
รองลงมา ไดแก การชี้แจงวิธีการใชงานบทเรียนออนไลนมีความชัดเจน และการชี้แจงวิธี
การเขารวมกิจกรรมมีความชัดเจน
ดานเนื้อหาสาระของบทเรียน พบวา รายการประเมินอยูในเกณฑ
คุณภาพระดับมากที่สุด เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมาจัดลําดับ 3 ลําดับ พบวา รายการ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และเนื้อหามีความถูกตอง
มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา ไดแก เนื้อหามีการลําดับเนื้อหาที่เหมาะสม และเนื้อหา
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มีการอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจน เขาใจงาย และเนื้อหามีความถูกตองของสํานวน ภาษามีคา
เฉลี่ยเทากัน
4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานมัลติมีเดีย
ผลการหาคุณภาพสื่อดานมัลติมีเดีย พบวารายการประเมินทั้ง 4 ดาน
ไดแก ดานการใชงาน ดานตัวอักษรและสี ดานภาพนิ่ง แอนิเมชัน เสียง และดานเทคนิค
การนําเสนอ ภาพรวมอยูในเกณฑคุณภาพระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานมัลติมีเดีย
รายละเอียดการประเมิน
1
2
3
4

ดานการใชงาน
ดานตัวอักษรและสี
ดานภาพนิ่ง แอนิเมชัน เสียง
ดานเทคนิคการนําเสนอ
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.30
4.55
4.57
4.30
4.45

0.44
0.59
0.43
0.63
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

พิจารณาแยกตามดานการประเมินดังนี้ ดานการใชงาน พบวา รายการ
ประเมินอยูในเกณฑคณ
ุ ภาพระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ นําผลการประเมินทีไ่ ดมาจัดลําดับ 3 ลําดับ
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรวดเร็วของการเขาใชงาน รองลงมา ไดแก
ความเหมาะสมของรูปแบบการเขาใชงานความสะดวกของการเขาใชงาน ความเหมาะสม
ของการเชื่อมโยงลิงกภายในบทเรียนมีคาเฉลี่ยเทากันและความมีปฏิสัมพันธระหวางของ
ผูสอนและผูเรียน
ดานตัวอักษรและสี พบวา รายการประเมินอยูในเกณฑคุณภาพระดับ
มากที่สุด เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมาจัดลําดับ 3 ลําดับ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนงตัวอักษร รองลงมา ไดแก ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษรและสีพื้นหลัง และความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
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ดานภาพนิง่ แอนิเมชัน เสียง พบวา รายการประเมินอยูใ นเกณฑคณ
ุ ภาพ
ระดับมากที่สุด เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมาจัดลําดับ 3 ลําดับ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความชัดเจนของภาพนิ่ง รองลงมา ไดแก ความหมายของภาพนิ่งสอดคลอง
กับเนื้อหา และความเหมาะสมของขนาดภาพนิ่ง ความเหมาะสมของสื่อแอนิเมชัน
ความชัดเจนของแอนนิเมชันมีคาเฉลี่ยเทากัน
ดานเทคนิคการนําเสนอ พบวา รายการประเมินอยูในเกณฑคุณภาพ
ระดับมากที่สุด เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมาจัดลําดับ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความนาสนใจของกลยุทธการถายทอดเนื้อหา และความเหมาะสมของการประยุกต
ใชกลยุทธเกมมิฟเคชันกับบทเรียนออนไลน รองลงมา
4.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
ของผูเ รียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเ คชันเพือ่ สรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิต
ประจําวันของผูเรียนกอนและหลังการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน ผูวิจัยไดทําการสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนกอนและหลังการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนจากกลุมตัวอยาง
31 คน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวันทีไ่ ดพฒ
ั นาขึน้
ผลการสังเกตพฤติกรรมกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนวเิ คราะหขอ มูล
โดยนําคะแนนทัง้ หมดจากแตละสวนของแบบสังเกตพฤติกรรมฯ มารวมกันจากนัน้ วิเคราะห
ผลและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันของผูเรียน
พบวา คะแนนพฤติกรรมกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.45 จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน
และมีสว นเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 5.29 และคะแนนพฤติกรรมหลังเรียนมีคา เฉลีย่ เทากับ
20.90 จากคะแนนเต็ม 27 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.12
นําขอมูลคะแนนพฤติกรรมกอนเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนมาเปรียบเทียบ
โดยใชสถิติการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (T-test dependent
samples) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันของ
ผูเ รียนกอนและหลังการเรียนรูด ว ยบทเรียนออนไลน พบวาคา t ทีค่ าํ นวณได เทากับ 13.99
ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการ
ใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันสูงขึ้นกวากอนเรียน
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ตารางที่ 3 ผลการสังเกตพฤติกรรม กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
คะแนนพฤติกรรม
N
S.D.
t
sig
X
กอนเรียน
หลังเรียน

31
31

13.45
20.90

5.29
7.12

13.99

0.00**

4.3 ผลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธ
เกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนฯ พบวา
รายการประเมินทัง้ 4 ดาน ไดแก ดานเนือ้ หาและสาระการเรียนรู ดานภาพ ภาษาและเสียง
ดานตัวอักษรและสี และดานการใชงานบทเรียน ภาพรวมความพึงพอใจอยูในเกณฑ
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน
1
2
3
4

รายละเอียดการประเมิน

X

S.D.

แปลผล

ดานเนื้อหาและสาระการเรียนรู
ดานภาพ ภาษา และเสียง
ดานตัวอักษร และสี
ดานการใชงานบทเรียน
รวม

4.55
4.57
4.68
4.53
4.57

0.50
0.52
0.46
0.60
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

พิจารณาแยกตามดานการประเมินดังนี้ ดานเนื้อหาและสาระการเรียนรู
พบวา รายการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑระดับมากที่สุด พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บทเรียนออนไลนมีระยะเวลาในการนําเสนอที่ความเหมาะสม และบทเรียน
ออนไลนชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหา
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ดานภาพ ภาษาและเสียง พบวา รายการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑ
ระดับมากที่สุด เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมาจัดลําดับ 3 ลําดับ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก ขนาดของภาพ
ที่ใชประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม และภาษาที่ใชในบทเรียนมีความเหมาะสม
ดานตัวอักษรและสี พบวา รายการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑ
ระดับมากที่สุด พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ใชการนําเสนอ
มีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอมีความเหมาะสม
และสีของตัวอักษรและพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม
ดานการใชงานบทเรียน พบวา รายการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑ
ระดับมากที่สุด เมื่อนําผลการประเมินที่ไดมาจัดลําดับ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การใชงานของบทเรียนออนไลน งาย และสะดวก รองลงมา สามารถนําความรูที่ไดศึกษา
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได และบทเรียนออนไลนฯ ชวยเราความสนใจของผูเรียน

5. สรุปและอภิปรายผล

5.1 อภิปรายผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสราง
จิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
คุณภาพของบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันโดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ โดยผล
การวิจัยในครั้งนี้พบวา คุณภาพดานเนื้อหาผลการวิจัยอยูในระดับมากที่สุด และคุณภาพ
ดานสื่อมัลติมีเดียผลการวิจัยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
ในสวนของเนื้อหา ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญที่ทํางานอยูในสายงาน
ของดานสิ่งแวดลอมในสวนงานตาง ๆ พบวา เนื้อหาที่นํามาพัฒนาเปนบทเรียนออนไลน
เปนเนือ้ หาทีช่ ว ยนําเสนอรายละเอียดของพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวันไดครบถวน
ทั้งความหมายของพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single use plastic ความสําคัญของการลด
ใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันรวมถึงแนวทางการลดใชพลาสติกครั้งเดียว
ที่ในชีวิตประจําวันที่สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของตนเองได สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิราวรรณ (2561) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการ
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ขยะที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเชิงทองเที่ยวอยางยั่งยืน สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอเกาะสมุย โดยใชการสอนแบบทีมผลการวิจยั พบวา สภาพปจจุบนั ของการบริหาร
จัดการขยะโดยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 โรงแรม และชุมชนในอําเภอเกาะสมุย พบวาดานปริมาณขยะตอวัน
ที่มากที่สุดคือขยะอินทรีย การบริหารจัดการขยะ แตละหนวยงานจะใชวิธีการลดการใช
(Reduce) กับขยะประเภททั่วไปมากที่สุด ใชวิธีการใชซํ้า (Reuse) กับขยะประเภทขยะ
รีไซเคิลมากที่สุดและใชวิธีการนํากลับมาใชใหม (Recycle) กับขยะประเภทขยะอินทรีย
มากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนกลุม ตัวอยางหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน คะแนนเฉลี่ยความชื่นชอบกิจกรรมของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด และ
มีคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในผลงานอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ผูว จิ ยั ยังไดรวบรวม
แนวทางในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันและจัดทําในรูปแบบของ
อินโฟกราฟกเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาไดโดยงาย เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามไดจริง
ในชีวิตประจําวันเพื่อเปนแนวทางในการลดใชพลาสติก ฐิตินันท (2562) กลาวถึงแนวทาง
การลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน ไวในบทความ Plastic Diary : เมื่อคน
เมืองพยายามลดใช ‘พลาสติกชีวิตเดียว’ สรุปไดดังนี้ 1. ใชถุงผา เพื่อลดการใชถุงพลาสติก
เวลาซื้อสินคาที่ซูเปอรมารเก็ต 2. ใชกระติกหรือแกวนํ้าสวนตัวเมื่อออกนอกบาน เพื่อลด
การใชขวดนํ้าพลาสติก 3. ใชชอนสอมสวนตัวเมื่อรับประทานอาหาร ทดแทนการใชชอน
สอมพลาสติก 4. ใชกลองบรรจุอาหาร ทดแทนการใสถุงพลาสติกเมื่อซื้ออาหารจากราน
อาหาร และ 5. งดใชหลอดพลาสติกเมือ่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ หรือใชหลอดทีส่ ามารถลางทําความสะอาด
และนํากลับมาใชใหมได
ในสวนของบทเรียนออนไลน หรือการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางในการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรม
จากการศึกษาคนควาผูวิจัยเลือกดําเนินการออกแบบบทเรียนออนไลนตามรูปแบบของ
ADDIE Model เนื่องจากเปนหลักการออกแบบกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางเปน
ระบบที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกตามแนวคิดของ Steven J. McGriff (2008) (ปรียะดา,
2559) ซึ่งชวยใหผูวิจัยสามารถออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลนไดอยางเปนระบบ
โดยอาศัยกระบวนการ 5 ขั้นตอนของ ADDIE Model เปนแนวทางในการดําเนินการ
วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา การนําไปใชและประเมินผลบทเรียนออนไลนเพื่อใหบทเรียน
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ออนไลนมีความนาสนใจ เปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดย
การจัดการเรียนการสอนคํานึงถึงประโยชนของผูเ รียนเปนหลัก ผูเ รียนสามารถเขาถึงเนือ้ หา
ไดโดยงาย ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่ได
รับและสามารถนําความรูที่ไดรับจากเนื้อหาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของผูเรียน
สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา (2560) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
สคริปออนไลน รูปแบบการเรียนรูสคริปออนไลน (SCRIP Online) เปนรูปแบบการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อสังเคราะหรูปแบบ
การเรียนรูสคริปออนไลน 2. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซตสคริปออนไลนตามรูปแบบการเรียน
รูสคริปออนไลน 3. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนตามรูปแบบการเรียนรูสคริปออนไลน
4. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบสคริปออนไลน
วิชาหลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร 5. เพื่อหาคาดัชนี ประสิทธิผลของการเรียนรูตาม
รูปแบบสคริปออนไลน 6. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
ตามรูปแบบสคริปออนไลนและ 7. เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ เรียนดวย
รูปแบบการเรียนรูสคริปออนไลน นอกจากนั้นผูวิจัยออกแบบเนื้อหาใหสามารถเขาถึง
ผูเรียนไดงาย โดยการนําเสนอกลวิธีของเกมมิฟเคชันเขามาผสานกับบทเรียนออนไลน
กฤษณพงศ (2562) เนื่องจากการใชเทคนิคในรูปแบบของเกมชวยในการกระตุนและสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยวิธีการที่สนุกสนานใชกลไก
ของเกมเปนตัวดําเนินการอยางไมซบั ซอน ทําใหผเู รียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ
หาวิธกี ารแกไขปญหา การนําเกมมิฟเ คชันมาใชในการศึกษา (Gamiﬁcation for Education)
เปนการนําแนวคิดของเกมที่ทําใหผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรูที่สนุก โดยใชกลไก
ของเกมหรือการแขงขันมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สกุณา (2562) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาอีเลิรนนิงแบบเกมมิฟเคชัน เพื่อสงเสริม
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อ
1. เพื่อพัฒนาอีเลิรนนิงแบบเกมมิฟเคชันเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยอีเลิรนนิงแบบเกมมิฟเคชัน กอนเรียนและหลังเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1. อีเลิรนนิงแบบเกมมิฟเคชัน เพื่อสงเสริม
การคิดวิเคระห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 2. แบบประเมินคุณภาพอีเลิรนนิง
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แบบเกมมิฟช นั 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอ นเรียนและหลังเรียน
เรื่องเซลล
จากผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดา นเนือ้ หาและดานมัลติมเี ดีย
จากผูเ ชีย่ วชาญพบวาบทเรียนออนไลนมคี ณ
ุ ภาพอยูใ นระดับมาก ทําใหทราบวาสือ่ ทีผ่ วู จิ ยั
พัฒนานี้เปนตัวแปรที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูเรียนได
และชวยใหการเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่ Guskasama (2018) กลาวถึง
การตรวจสอบคุณภาพสื่อ/นวัตกรรมไววา การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมที่สําคัญคือ
การหาวานวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสม ถูกตอง หรือสอดคลองกับปญหา เนื้อหา
จุดประสงค หรือไม วิธีการตรวจสอบสามารถกระทําไดโดยใหผูเชี่ยวชาญ (Expert) หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณในเรื่องนั้น อยางนอยที่สุด 3 คน ตรวจสอบวา สื่อ/
นวัตกรรมนั้น ดี เหมาะสม ใชไดหรือไม สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือตามเจตนาของ
ผูสรางหรือไมขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งตัวชี้วัดคุณคาของสื่อหรือนวัตกรรม
อยูที่เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนหลักวามีคุณภาพหรือไม
5.2 อภิปรายผลการสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ ประจําวัน
ของผูเ รียน หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเ คชันเพือ่ สรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชพลาสติก
ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันของผูเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติการทดสอบคาที
ผลทีไ่ ดแสดงใหเห็นวาผูเ รียนมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคในการใชพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ในชีวติ
ประจําวันสูงขึ้นกวากอนเรียน อาจเนื่องมาจากผูเรียนไดรับความรู มีความเขาใจ ตระหนัก
รูถึงปญหาขยะพลาสติกที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และชวยใหผูเรียนรูสึก
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นดวยการมีจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
ในชีวิตประจําวัน จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับจิตสํานึก ผูวิจัยไดสรุปความหมายของ
จิตสํานึกตามที่ไดศึกษาคือ ความตระหนักในการรับรู รูสึกตัว และการตอบสนองตอ
สถานการณตาง ๆ ของบุคคลที่มีติดตัวมาตั้งแตเกิด แตสามารถพัฒนาและอบมรม
กลอมเกลาไดโดยการปลูกฝงทางวัฒนธรรมหรือการเรียนรูจากครอบครัว โรงเรียน สังคม
หรือสิ่งแวดลอม การสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับบุคคลหรือนักเรียนจะชวยปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมใหอยูในวิถีทางที่ถูกที่ควรเกิดความรูสึกผิดชอบและการแสดงความสนใจที่จะมี
KKUIJ 12 (1) : January - April 2022

การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติก
ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน สําหรับศิษยการบิน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

81

สวนรวม ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชันเพื่อสรางจิตสํานึก
ในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันเพื่อเปนสื่อในการนําเสนอเนื้อหา
ทีม่ งุ หวังใหผเู รียนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ความตระหนักในการรับรู และกอใหเกิดเปน
จิตสํานึก ดังที่ ดารารัตน (2560) ไดใหความหมายของความตระหนักรูวาหมายถึง
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งโดยมีเหตุการณ
สภาพแวดลอมในสังคม หรือสิ่งเราภายนอกเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดการตระหนัก
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิต
ประจําวันของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนฯ เพื่อทําการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของผูเรียน ตามที่ไดศึกษาเอกสารเรื่องวิธีการและเครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรม
จิตพิสัยของปรีชา และสมพงษ (2558) ที่กลาวไววา การสังเกต (Observation) เปนวิธีการ
หนึง่ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผูเ รียน ทัง้ ในหองเรียนและนอกหองเรียน
เครือ่ งมือชนิดนีใ้ ชครูหรือตัวบุคคลทําหนาทีใ่ นการวัดโดยใชประสาทสัมผัสทัง้ หาโดยเฉพาะ
ทางตาและหูเปนสําคัญ ลักษณะของการสังเกตจะปลอยใหสภาพการณตาง ๆ ดําเนินไป
ตามธรรมชาติ การสังเกตทําใหครูทราบขอมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียน
ซึ่งเห็นไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาและบันทึกดวยแบบสังเกตตาง ๆ โดยผูวิจัยศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรูปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมที่หลากหลาย
ผูวิจัยเลือกพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาศัยวิธีการของเกณฑประเมินแบบ Scoring
Rubrics เปนแนวทางในการออกแบบแบบสังเกตพฤติกรรม จากการศึกษาประเภทของ
เกณฑการใหคะแนนแบบ Scoring Rubrics ตามแนวคิดของ Nitko (2007) ผูวิจัยเลือก
ประเภทการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบเจาะจง (task-speciﬁc rubrics) เนือ่ งจากเกณฑ
การใหคะแนนที่ผูวิจัยตองการสรางเปนลักษณะที่มีความเจาะจงในเรื่องใดเรื่องนึง
มีความเฉพาะตัว นอกจากนั้นผูวิจัยยังเล็งเห็นวาเกณฑการใหคะแนนแบบเจาะจงสามารถ
บรรยายคุณภาพหรือคุณลักษณะของการปฏิบัติงานตามที่ผูวิจัยวางแผนไว และชวยให
การตรวจใหคะแนนทําไดงาย รวดเร็ว และมีความเที่ยง และพิจารณาจากการศึกษาเกณฑ
การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic scoring rubrics) ซึ่งเปนเกณฑการให
คะแนนที่แยกสวนหรือองคประกอบคุณลักษณะของผลงานหรือกระบวนการเหมาะสม
กับรูปแบบที่ผูวิจัยวางแผนในการจัดทําแบบสังเกตพฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
ของผูเรียนตอไป ผูวิจัยไดกําหนดระดับคะแนนสรางเปนเกณฑในการใชพลาสติกประเภท
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ตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันของผูเ รียนและนําแบบสังเกตนีไ้ ปใชสงั เกตพฤติกรรมกอนและหลัง
ของผูเรียนตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวรรณ (2561) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลการจัดการสอนแบบทีมตอการสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีผลการวิจัยพบวา จากแบบสํารวจ
พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนกอนและหลังการจัดการสอนแบบทีม พบวาพฤติกรรม
ในการจัดการขยะของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียนในทุกดาน และงานวิจัย
ของ นํ้าผึ้ง (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝงทะเลของประชาชนในชุมชนวัดชองลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล
และ 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล
ของประชาชนในชุมชนวัดชองลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผลการศึกษา พบวา
กลุม ตัวอยางมีความรูเ รือ่ งระบบนิเวศชายฝง ทะเลในระดับดีมาก มีความตระหนักในคุณคา
ของการสงเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก
5.3 อภิปรายผลความพึงพอใจของผูเ รียนทีม่ ตี อ บทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธ
เกมมิฟเคชันเพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบประเมินความพึงพอใจเปนเครื่องมือวัด
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนฯ พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนออนไลนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากกลุมผูเรียน
มีความพึงพอใจในการศึกษาเนื้อหาตาง ๆ ดวยสื่อมัลติมีเดีย เชน รูปภาพ วิดีโอ
อินโฟกราฟฟกผานบทเรียนออนไลนมากกวาเนื้อหาที่เปนเฉพาะตัวอักษรหรือเนื้อหา
ที่เปนเลมหนังสือเทานั้น ซึ่งบทเรียนออนไลนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้นประกอบดวยสื่อ
มัลติมีเดียตาง ๆ เชน ภาพอินโฟกราฟก สื่อวิดีโอ รูปภาพ ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
กระตุนความสนใจของผูเรียน นอกจากนั้นผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาไดจากทุกที่
ทุกเวลาทีต่ อ งการได สอดคลองกับงานวิจยั ของ ทรงภพ (2563) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเชิงรุกในรายวิชาการสรุปความ การวิจัยครั้งนี้เปนการนํากิจกรรมการเรียนรู
เชิงรุก มาใชในการจัดการเรียนรูรายวิชาการสรุปความของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 38 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํากิจกรรม
การเรียนรูเชิงรุกมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนิสิตเกิดความกระตือรือรนและเกิด
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ความสนุกสนานในการเรียนการสอนและเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกในรายวิชาการสรุปความผลการวิจัยพบวา
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร จํานวน 38 คน นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวม
ในการเรียนการสอนจากระบบงานทะเบียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และนิสิตมี
ความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ ชิงรุกในรายวิชาการสรุปความ มีคา เฉลีย่
เทากับ 4.82 สะทอนใหเห็นวาการใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก ชวยใหนิสิตไดเกิด
ความสนใจที่จะเรียนรูและสามารถบูรณาการองคความรูกับกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
นําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

6. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

6.1 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน
ของผูเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติ การทดสอบคาทีผลที่ไดแสดงใหเห็นวาผูเรียน
มีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันสูงขึ้นกวา
กอนเรียน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้เปนนําเสนอวิธีการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิต
ประจําวันเปนหลัก เพื่อมุงหวังใหผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน
เมือ่ ผูเ รียนทราบถึงวิธกี ารปฏิบตั ติ นเพือ่ ลดใชพลาสติกแลว ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน
เรือ่ งของการคัดแยกขยะ การนําขยะกลับไปใชซาํ้ หรือความรูเ รือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ ง
ของสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับเรื่อง
การลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งตอไป
6.2 ผลการศึกษาพบวา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชัน
เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดใชพลาสติก ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวันเปนสื่อกลางในการ
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการลดใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจําวัน คุณภาพของบท
เรียนออนไลนโดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ พบวา คุณภาพดานเนื้อหาผลการวิจยั อยูใน
ระดับมากที่สุด และคุณภาพดานสื่อมัลติมีเดียผลการวิจัยอยูในระดับมากที่สุด ควรมี
การพัฒนาเนือ้ หาเรือ่ งการลดใชพลาสติกในรูปแบบของสือ่ ประเภทอืน่ เพือ่ ใหเขาถึงบุคคล
ทั่วไป หรือคนที่สนใจศึกษาเรื่องการลดใชพลาสติกมากยิ่งขึ้น
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