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โดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และ
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สารจากอธิการบดี
เนื่อ งดว ยสมเด็จพระเจา อยูห ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัช กาลที ่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายดา น
การศึก ษ าผา นอ ง คมน ต รี ใจคว ามต อนหนึ ่ง วา ใหแ นะนํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหทํา งานใหเ ขา เปา ในการยกระดับ การศึกษา
และพัฒ นาทอ งถิ ่นในทอ งที ่ต น นอกจากนั ้นทรงรับ สั ่ง ผา นรัฐ บาล
ใหนอ มนํา และปฏิบัต ิต ามศาสตรพระราชาแหง พระบรมชนกนาถ
จากพระบรมราโชบายของ รัช การที ่ 10 และวิส ัย ทัศ นข อง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมที ่จ ะมุ ง มั ่น ที ่จ ะเปน องคก รแหง
การเรีย นรู  ผลิต บัณ ฑิต ที ่ม ีศ ัก ยภาพพรอ มทํ า งานในประชาคม
อาเซีย นเปน ศูน ยก ลางการเรีย นรู อ ารยธรรมทวารวดี และเปน
คํ า ตอบของทอ งถิ ่น ในการสรา งภูม ิคุ ม กัน ตอ การเปลี ่ย นแปลง
เพื่อที่จะพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามพระบรมราโชบาย และการผลิต
บัณฑิต ใหมีคุ ณภาพ การสร างองคความรูจ ากงานวิจัยเพื่ อตอบโจทย
ป ญ หาในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น งานวิ จั ย จะเป น แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของตนให มี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
และผลที่จะตามมาคือองคความรูที่ไดจากงานวิจัย ซึ่งนําไปสูเ วทีสากล งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่สําคัญตามพระบรมราโชบายคือ “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน” และจัดงานในระหวางวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการของอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาผูสนใจมานําเสนอผลงานที่เปนปจจุบัน
และแลกเปลี่ยนความรูสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนตอไป
ทายสุดนี้ ผมขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
โรงพยาบาลนครปฐม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม คณาจารย คณะผูจ ัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และสถาบัน
วิจัยและพัฒนา ที่ดําเนินการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการจะเปน
การนําเสนอผลงานวิจัยทีจ่ ะเปนอีกกาวหนึ่งที่เปดโอกาส ใหกับอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจทุกทานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนเครือขายการสรางสรรค
งานวิจัย นอมนําศาสตรพระราชา และสามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจยั ไปประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
อยางแทจริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สารจากรองอธิการบดี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต
แนวคิด “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน” ในระหวาง
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตความรวมมือของ
สํา นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เครือข า ยสหวิ ทยาการแห ง ราชบั ณฑิต ยสภา
ในพระราชูป ถั มภ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี คณะกรรมการ
สหวิ ท ยาการเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา สํ า นั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา กรมการศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ ด มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุ รี
ศูนยมานุษยวิ ทยา สิรินธร (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
โรงพยาบาลนครปฐม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
เวทีแลกเปลีย่ นทางวิชาการระหวางคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนผลงานทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster
Presentation) ซึ่งถูกกลั่นกรอง และคัดเลือกโดยผูท รงคุณวุฒใิ นสาขานั้น ๆ จํานวน 2 ทาน โดยมีผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความภายนอก 1 ทาน และภายใน 1 ทาน บทความที่ไดรับคัดเลือกในการนําเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้
บทคัดยอจะไดรับการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Abstract Proceedings Book) พรอมบทความ
ฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟลออนไลน และจะสงใหหองสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะคัดเลือกบทความดีเดน (Best Paper) ในแตละสาขาซึ่งถูกกลั่นกรองและคัดเลือก
โดยผูทรงคุณวุฒิ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนี้ มีการแบงสาขาของการนําเสนอ
บทความเปน 6 กลุมสาขาวิชาการหลัก คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตร มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร พยาบาลศาสตร และวิทยาการจัดการ โดยมีการนําเสนอบทความจํานวน 19 สาขา และมีบทความ
ที่สงเขารวมทั้งหมด 291 เรื่อง ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอบทความจํานวน 259 เรื่อง แบงเปนการนําเสนอผลงาน
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 187 เรื่อง การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 72 เรื่อง
โดยมีบทความวิจัยและวิชาการจากหนวยงานภายนอก 45 หนวยงาน และในงานประชุมวิชาการครั้งนีย้ ังไดรับเกียรติจาก
ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนองคปาฐกบรรยายเรื่อง “ศาสตรพระราชา
เพื่อการวิจัยและพัฒนาอยางยัง่ ยืน” และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
กรรมการมหาเถรสมาคม เปนองคปาฐกบรรยายเรื่อง “ศาสตรพระราชา”
ทายนี้ ในฐานะผูจัดโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณ
หนวยงานเจาภาพรวมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณาจารย และคณะผูจัดงานประชุมวิชาการที่ไดรวมกันสนับสนุน
และจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ หวังวาการรวมมือกันในครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนในการสรางเครือขาย
การวิจัยในสาขาตาง ๆ ใหกวางขวางตอไปในอนาคต มีการเชื่อมโยง และสรางประโยชนใหผูที่สนใจ นําความรูไปประยุกตใช
ในการศึกษาวิจัย พัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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18. รองศาสตราจารย ดร.ลัญจกร วุฒสิ ิทธิกุลกิจ
19. รองศาสตราจารย ดร.จีรนุช เสงีย่ มศักดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

20. รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร วรจิตตานนท
21. รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต
22. รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ
23. รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ โกทันย
24. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ โชติบาง
25. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูย ืนยง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยศาสตราจารยการุณย ดานประดิษฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย
อาจารยชยั ยุธ มณีรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
ศาสตราจารย ดร.ประยงค แสนบุราณ

26. รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ เพชรภา

กรรมการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

27. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสจั

กรรมการ

28. รองศาสตราจารย ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ
29. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ
30. รองศาสตราจารย ดร.กําจร หลุยยะพงศ
31. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน
32. รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ
33. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

34. รองศาสตราจารย ดร.ศิษฐธวัช มั่นเศรษฐวิทย
35. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
36. รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
37. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท
38. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
39. รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
40. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

41. รองศาสตราจารยชลีรตั น พยอมแยม
42. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลคุ ธรรมไพโรจน
43. รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน
44. ดร.มติ หอประทุม
45. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
NECTEC
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

46. นายจิรันดร บูฮวดใช
47. นางสาวพิมลพร แซเหลีย่ ว
48. นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี
49. นางสาวลัดดา เข็มนาค

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปรัชญาศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

พยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตร และสุขภาพ
อาเซียนศึกษา

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

สาขาที่นําเสนอ
บริหารการศึกษา

“การจัดการความปลอดภัย
ในยุคประชาคมอาเซียน”
“หลักศาสนาในศาสตรพระราชา”

“นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น อยางยัง่ ยืน และการประยุกตใช”
“เขาใจ เขาถึง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล”

นายมานัส ทารัตนใจ

พันตํารวจเอกปรีชา ทิมหอม

อ.ดร.ปนนเรศ กาศอุดม

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา

วันที่ 29 มีนาคม 2561
หัวขอเรื่องที่บรรยาย
ชื่อผูบรรยาย
“Dynamic Educational Administration ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
in a Changing World”
“5th generation mobile networks (5G)” รศ.ดร.ชัชวิทย อาภรณเทวัญ

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

13.00-14.00 น.

เวลาที่บรรยาย
13.00-14.00 น.

ตารางนําเสนอผูท รงคุณวุฒิรบั เชิญ (Invited Speaker)
สถานที่บรรยาย
หอง LI 3
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
หอง LI 2
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
หอง LI 5
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
หองยอย NU 311
อาคารคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 3
หอง LI 1
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
หองประชุมปนเกลียว
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2

การทองเที่ยว

วิทยาศาสตรกายภาพ

สาขาที่นําเสนอ
คอมพิวเตอรศึกษา

“Magnetic Nanoparticles and
Nanocomposite”
“การพัฒนาทองเที่ยวทองถิ่นอยางยั่งยืน”
อ.ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินจิ สุนทร

วันที่ 30 มีนาคม 2561
หัวขอเรื่องที่บรรยาย
ชื่อผูบรรยาย
“คอมพิวเตอรศึกษากับการศึกษาไทย 4.0”
ศ.ดร.มนตชัย เทียนทอง

09.00-10.00 น.

09.00-10.00 น.

เวลาที่บรรยาย
09.00-10.00 น.

สถานที่บรรยาย
หองประชุมปนเกลียว
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
หองประชุม 508
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
หอง LI 1
อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The 10th NPRU National Academic Conference
“นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”
“Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development”
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา

สถานที่ : อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.

กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.10 - 09.20 น.

กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ผูช วยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.20 - 09.30 น.

กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.30 - 10.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร บทความดีเดน (Best Paper Awards), ประธานสาขา (Session Chair)

10.00 - 11.00 น.

การปาฐกถาขององคปาฐก เรื่อง “ศาสตรพระราชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาอยางยั่งยืน”
โดย ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

11.00 - 12.00 น.

การปาฐกถาขององคปาฐก เรื่อง “ศาสตรพระราชา”
โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

12.00 - 13.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

13.00 - 14.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร

13.00 - 18.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย

วันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา

กิจกรรม

09.00 - 12.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย

12.00 - 13.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม

13.00 - 15.00 น.

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย (ตอ)

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร
Chairperson : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง SC103 อาคารศูนยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
AGR 1
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเมี่ยงคํา
สําเร็จรูป โดย เลอลักษณ เสถียรรัตน อาภัสรา กวีวังโส และพารถร ศรีผุดผอง
09.15-09.30 น.
AGR 2
การอนุรักษและใชประโยชนของขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม
โดย พิทักษพงศ ปอมปราณี
09.30-09.45 น.
AGR3
การศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม โดย กัญญา สอนสนิท
09.45-10.00 น.
AGR 4
การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเตาเจี้ยวสดและการตรวจวิเคราะห
คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
โดย พัชรินทร เทียมใหม และกัญญา สอนสนิท
10.00-10.15 น.
AGR 5
การแยกและคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
โดย นฤมล อยูหนุน และกัญญา สอนสนิท
10.15-10.30 น.
AGR 6
การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp.
โดย วาสนา เนียมแสวง เมธาวี แซอึ๊ง และหัสยา สระหงษทอง
SCI : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หองประชุม 508 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
SCI_Invited บรรยายเรื่อง “Magnetic Nanoparticles and Nanocomposite”
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
10.00-10.15 น.
SCI 1
ปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด
โดย การะเกตุ โบอองเจริญลาภ สรีวรรณ ออนบัว และอรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล
10.15-10.30 น.
SCI 2
ผลของ Dy2O3 ตอสมบัติการเปลงแสงของแกว Na-Ba-Si
โดย ธนิชา สมบัติมหาโชค ชลธิชา สรโยธิน และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
10.30-10.45 น.
SCI 3
ผลของ Pr2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแกว Li-Ba-Si
โดย นพวรรณ สังขทอง ศิริยากร เกิดทิน สุธาสิริ พิพัฒนสันติกุล
และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
10.45-11.00 น.
SCI 4
การเตรียมและศึกษาสมบัติของแกว Na–Ba–B ที่เติม CeO2
โดย สิริรัตน เหลนปก นิตญา คงศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
11.00-11.15 น.
SCI 5
ผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอคุณสมบัติของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือ
ดวยอลูมิเนียมที่เตรียมดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง
โดย ณรงคชัย บุญโญปกรณ

11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

12.00-12.15 น.

เวลา
10.00-10.15 น.

10.15-10.30 น.
10.30-10.45 น.

10.45-11.00 น.

11.00-11.15 น.

11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.
12.00-12.15 น.
เวลา
10.00-10.15 น.

SCI 6

พฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธิ์ตานออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม
โดย วรรณา วัฒนา กฤษณะ พวงระยา สุนิสา พวงสุข และสุรีรัตน เมฆอากาศ
SCI 7
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ของแกวซิงคบิสมัท
บอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Eu2O3
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ดาราวดี สุดโต สุธาสินี ฉวีรัตน และจักรพงษ แกวขาว
SCI 8
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงค
บอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ จุฑามาศ เข็มทอง ขนิษฐา ขุนทิพย และจักรพงษ แกวขาว
SCI 9
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของ
ยางธรรมชาติผสมเขมาดํา แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา
โดย กิตตินันท ชวยดํา ศศิลักษณ ชีทอง และวัชรินทร สายน้ําใส
หองประชุม 506 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
SCI 10
โครงสรางและชองวางพลังงานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย
ดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ชนันญา วงษดียิ่ง
พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว
SCI 11
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
โดย เยาวลักษณ ยามสุข ภัทรวจี ยะสะกะ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 12
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท
ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ บัวแกว สําเนียงหวาน
ปวีณธิดา พะณะงาม พัฒนวิษณุ วอนเพียร และจักรพงษ แกวขาว
SCI 13
สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวย
ดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ตะวัน จันทรสุภาวงษ
หทัยกาญ สมบัติ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 14
การออกแบบและติดตั้งผนังกั้นระหวางลวดนําความรอนกับเบาหลอมแกวภายใน
เตาหลอม โดย กิติพันธ บุญอินทร พีระพงษ แยมชุมพร สรายุทธ พานเทียน
และจักรพงษ แกวขาว
SCI 15
Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized
Natural Rubber By Watcharin Sainumsai, Krisda Suchiva and Shigeyuki Toki
SCI 16
อันตรกิริยายอยและคา TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใช
เปนวัสดุกําบังรังสีแกมมา โดย วุฒิชัย ไชยภักษา วิราภรณ หงษทอง
พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
SCI 17
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต
โดย พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ อินทรัฐ เหลี่ยมเจริญ และสุวิมล เรืองศรี
SCI 18
การวัดความหนาของวัสดุโดยใชเทคนิคการสงผานของรังสี
โดย พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ วสุ ชีวสุขานนท และจักรพงษ แกวขาว
หองประชุม 504 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
SCI 19
Study on Optical Properties of Lithium Barium Bismuth Phosphate
Glasses doped with Sm3+ Ions By Natthakridta Chanthima,
Johnny Tongdang, Suwimon Reungsri and Jakrapong Kaewkhao

10.15-10.30 น.

SCI 20

Determination of Radiation Attenuation Coefficient On Lithium Barium
Bismuth Phosphate Glasses at 662 keV By Natthakridta Chanthima,
Johnny Tongdang, Suwimon Reungsri asnd Jakrapong Kaewkhao
10.30-10.45 น.
SCI 21
สมบัติการดูดกลืนแสงของแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือไอออนของ
นีโอดีเมียม โดย ณัฐกฤตา จันทิมา ขวัญชนก รังกุพันธุ อรไท จีนอนงค
และจักรพงษ แกวขาว
10.45-11.00 น.
SCI 22
สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือดวยเออรเบียมออกไซดของแกวโซเดียม
อะลูมิเนียมฟอสเฟต โดย ณัฐกฤตา จันทิมา นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน
เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว
11.00-11.15 น.
SCI 23
การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของปุยแกวและปุยทั่วไปดวยเครื่องเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทรี โดย ณัฐกฤตา จันทิมา นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน
เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว
11.15-11.30 น.
SCI 24
องคประกอบทางเคมีของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว
11.30-11.45 น.
SCI 25
การเปรียบเทียบองคประกอบของขี้เถาแกลบและขี้เถาลอย
โดย กิตติพงษ เสียงเสนาะ ณัฐทิตา โพคา นาฎอนงค ดอนศรีจันทร
และจักรพงษ แกวขาว
11.45-12.00 น.
SCI 26
การเปรียบเทียบองคประกอบของดินที่ใชทําอิฐมอญ โดย กิตติพงษ เสียงเสนาะ
วีนัส ศรีเหรา กาญจนา เขียวเพกา ศิริวรรณ ลิสอน และจักรพงษ แกวขาว
MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิติ
Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ และอาจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00 – 09.15 น.
MATH 1
สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
จัดการเรียนรูดวยรอยยิ้ม โดย อัมรินทร อภิรักษมาศ
COM : สาขาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
Chairperson : อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
สารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา
อาจารย ดร.ปติพล พลพบู และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชัน้ 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
th
13.00-14.00 น.
COM_Invited บรรยายเรื่อง “5 generation mobile networks (5G)”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชัชวิทย อาภรณเทวัญ
14.00-14.15 น.
COM 1
สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณ
พกพา โดย นพรัตน โพธิ์จันดี ชิดชนก หลีเกษม จิราพร แกวดี วีรยุทธ โพธิ์ทรง
ญานภัทร ศักดิ์ภูเขียว และลวัณกร มุกดาสนิท
14.15-14.30 น.
COM 2
การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญเพื่อการเลือกตั้ง
ผูนําภายในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการรูจําใบหนา
โดย ยุทธนา คํามั่น ชญานิศ รักษา และรัตติกานต วิบูลยพานิช

14.30-14.45 น.

COM 3

การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยี
บล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน
โดย อนุสรณ ดวงศรี ธีรวัฒน บาลเพ็ชร และรัตติกานต วิบูลยพานิช
14.45-15.00น.
COM 4
การศึกษาการเรียนรูเอกลักษณไทยผานเกมออนไลน: กรณีศึกษาขนมไทยโบราณ
โดย ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ คทาวุธ แกวบรรจง และพัชราภรณ หงสสิบสอง
15.00-15.15 น.
COM 5
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
โดย เอกรินทร วิจิตตพันธ และวิลาวรรณ สุขชนะ
15.15-15.30 น.
COM 6
โครงงานการจัดการระดับความเหมาะสมของภาพยนตรอัตโนมัติดวยคอมพิวเตอร
โดย ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร ฐิติรัตน ทองแถว และณัฐชยา เชื้อลี
15.30-15.45 น.
COM 7
การศึกษาเปรียบเทียบการจดจํารหัสผานแบบอักขระกับรหัสผานแบบรูปภาพ
ของผูสูงอายุ โดย ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร
15.45-16.00 น.
COM 8
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
โดย จุฑามณี ฉิมวัย และเดช ธรรมศิริ
16.00-16.15 น.
COM 9
การพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง โดย เสฏฐวุฒิ เตี้ยเนตร และวิมาน ใจดี
16.15-16.30 น.
COM 10
ระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก
โดย สุนิสา ทัศนะ ไกรุง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลยชัย
สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ
15.60-16.45 น.
COM 11
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย อมรรัตน เทียนชัย ไกรุง เฮงพระพรหม สุวิมล มรรควิบูลยชัย
สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ
TEE : สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา
Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
และอิเล็กทรอนิกส
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.15 – 09.30 น.
TEE 1
เครื่องบรรจุกอนเห็ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ
โดย ฉัตรชัย โชคชัย และธนัญ เรือนคง
09.30 – 09.45 น.
TEE 2
การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับ
ระบบสื่อสารดวยแสงที่ตามองเห็น โดย ฉัตรชัย โชคชัย และธนัญ เรือนคง
CED : สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
Chairperson : อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน
อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี และอาจารย ดร.วิมาน ใจดี
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00 – 10.00 น.
CED_Invited บรรยายเรื่อง “คอมพิวเตอรศึกษากับการศึกษาไทย 4.0”
โดย ศาสตราจารย ดร.มนตชัย เทียนทอง

10.00-10.15 น.

10.15-10.30 น.

10.30-10.45 น.

10.45-11.00 น.

11.00-11.15 น.

11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

11.45-12.00 น.

12.00-12.15 น.

เวลา
10.00-10.15 น.

CED 1

ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบ
บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework
MVC เบื้องตน โดย ณัฐพล ธนเชวงสกุล อนุสรณ ดวงศรี และธีรวัฒน บาลเพ็ชร
CED 2
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน
เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานควนประ
โดย ศิริพร อํานวย อารีรัตน แกวประดิษฐ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
CED 3
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
โดย เดโชชัย ทองยอดเกรื่อง และอารีรัตน แกวประดิษฐ
CED 4
การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย สิทธิโชค สุพรรณนานนท และอารีรัตน แกวประดิษฐ
CED 5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย ธันยพร มูลกระโทก และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
CED 6
การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดย ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
CED 7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสน โดย รัตนาวลี ศรีเครือ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
CED 8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โดย นันทิวรรธน เพ็งสอน และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
CED 9
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา โดย สุริยา พันธุแตง และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
CED 10
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL –
Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียน
วัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
โดย จิราภรณ แขกใจเย็น และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ

10.15-10.30 น.

CED 11

การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับ
บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง
โดย สุทธิพงษ เกตุประทุม และไพศาล สิมาเลาเตา
10.30-10.45 น.
CED 12
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
โดย สันติ แซเซ็น และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
10.45-11.00 น.
CED 13
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง
Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค
การสอนแบบ MIAP โดย ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี
11.00-11.15 น.
CED 14
การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT)
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน (e-Learning) กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย วัชระ จาพันธ และไกยสิทธิ์ อภิระติง
11.15-11.30 น.
CED 15
การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT)
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดย พัฒนวิชญ นาคศรีโภชน และไกยสิทธิ์ อภิระติง
11.30-11.45 น.
CED 16
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี โดย ศศิประภา สรางเขต และวินัย เพ็งภิญโญ
11.45-12.00 น.
CED 17
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
โดยใชบทเรียนออนไลน M-Learning ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”
โดย วัฒนา พลาชัย และวินัย เพ็งภิญโญ
NUR : สาขาพยาบาลศาสตร
Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00 -14.00 น.
NUR_Invited บรรยายเรื่อง “เขาใจ เขาถึง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล”
โดย อาจารย ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
14.00-14.15 น.
EDR 5
Enhancing the Reading Comprehension Skills by Using the Reading
Strategies Instruction Approach for First Year Nursing Program
Students by Maria Cecilia C. Perez, Ruffel Joy C. Manalo,
Labmie Lynnette L. Dematoque, Laarnie D. Esteban,
Hathaichanok Buajaroen and Darin Portangtam

14.15-14.30 น.

NUR 1

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก โดย ชนิตา วงคสวาง สุทธิพงษ ทวมทอง และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
14.30-14.45 น.
NUR 2
รูปแบบการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [Developmental
Surveillance and Promotion Manual(DSPM)] เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี โดย บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และบุษบา อรรถาวีร
14.45-15.00น.
NUR 3
เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่ง
ความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0 โดย เสาวรี เอี่ยมลออ
15.00-15.15 น.
NUR 4
ผลของการใช padlet เพื่อสงเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล
ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
โดย ปติณัช ราชภักดี
15.15-15.30 น.
NUR 5
การสังเคราะหชุดความรูชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาวะภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
โดย พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
นงนุช เพ็ชรรวง สุรัสวดี ไววอง และสมชาย วิริภิรมยกูล
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
NUR 6
การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมระหวางกอนและ
หลังการใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาล
แหงหนึ่งใน จ.นครปฐม โดย ภัสสรา แกวถาวร และดวงพร ผาสุวรรณ
09.15-09.30 น.
NUR 7
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ในโรงพยาบาลนครปฐม โดย ณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล
09.30-09.45 น.
NUR 8
ชวยฟนคืนชีพอยางไรใหรอดชีวิต โดย พรทิพย จอกกระจาย
09.45-10.00 น.
NUR 9
กรณีศึกษาการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ โดย พรทิพย จอกกระจาย
10.00-10.15 น.
NUR 10
การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
โดย จุฑารัตน ผูพิทักษกุล และพรทิพย จอกกระจาย
10.15-10.30 น.
NUR 11
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ
แบบอภิปญญาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม โดย วริยา จันทรขํา
10.30-10.45 น.
NUR 12
กรณีศึกษาการดูแลการตั้งครรภแฝด โดย ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairperson : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00 – 14.00 น.
MBA_Invited บรรยายเรื่อง “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน และการประยุกตใช”
โดย รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
14.00-14.15 น.
MBA 1
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีนของ
ผูบริโภคไทย โดย อําพล ชะโยมชัย และจาตุรงค จรัสตระกูล

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

14.45-15.00น.
15.00-15.15 น.

15.15-15.30 น.

15.30-15.45 น.

15.45-16.00 น.

16.00-16.15 น.

16.15-16.30 น.
เวลา
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-15.00น.
15.00-15.15 น.

MBA 2

การจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม
กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง
โดย เมธาพร กิมโสม ณัฐพัชร ธรรมอรุณศุชักดิ์ และธนพงษ รวมสุข
MBA 3
อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร
โดย หทัยชนก รัตโน ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ
MBA 4
ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย อนุวัฒน ภักดี
MBA 5
อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคม
ออนไลนในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุมผูบริโภค Gen Y
โดย จันทิมา กําลังดี ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ
MBA 6
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย กชกร กลอยสวาท และชลธิชา อนุกูล
MBA 7
รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต
กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร
โดย วชิรวิชญ แซลี่ และพิทักษ ศิริวงศ
MBA 8
รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดย นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ
MBA 9
อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดย ณัฐพันธ มีมุข สุรเสกข พงษหาญยุทธ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
MBA 10
วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดย ระบิล พนภัย
หอง LI 6 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
MBA 11
ปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา
Loonnystore โดย อังกสมาลักษณ ไทยสม และจิตพนธ ชุมเกตุ
MBA 12
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการ
จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ผองใส สินธุสกุล และพงษสันติ์ ตันหยง
MBA 13
ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ประภัสสร มังกรกิม และจิตพนธ ชุมเกตุ
MBA 14
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐม โดย พงษสันติ์ ตันหยง
MBA 15
การปรับใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย

15.15-15.30 น.

MBA 16

แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ริญญาภัทร พสิษฐกุลเวช สุวฒ
ั น ฉิมะสังคนันท และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
15.30-15.45 น.
MBA 17
ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงาน
อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี
โดย นันทนา มาศภากร หรรษา คลายจันทรพงษ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
15.45-16.00 น.
MBA 18
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย พัชรกันต นิมิตรศดิกุล และพงษสันติ์ ตันหยง
16.00-16.15 น.
MBA 19
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา ธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ
16.15-16.30 น.
MBA 20
ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม
โดย ชนพงษ อาภรณพิศาล และเพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ
16.30-16.45 น.
MBA 21
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
โดย พรรชนชญมน แจงถิ่นปา และอัครนันท คิดสม
PR : สาขานิเทศศาสตร
Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
16.30-16.45 น.
PR 1
ปรากฏการณการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศน
จากยุคอนาล็อกสูยุคดิจิทัล โดย วินัย บุญคง
HUM : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
อาจารยจิตรภณ สุนทร และอาจารยสนธยา โจมกัน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
HUM 1
ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย จิราภรณ ทองสมุทร คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ
09.15-09.30 น.
HUM 2
การสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย รัชชานนท อินทรพฤกษ คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ
09.30-09.45 น.
HUM 3
แฮชแทกเชิงวิเคราะหจากบทความบนทวิตเตอร : กรณีศึกษา #IoT
โดย อภิชัย รุกขชาติ วิภาดา เชี่ยวชาญ และณัฐภัทร แกวรัตนภัทร
09.45-10.00 น.
HUM 4
การสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร
โดย สุทธิดา ศิลารัตน และวิภาดา เชี่ยวชาญ
10.00-10.15 น.
HUM 5
แรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส
ในจังหวัดสงขลา โดย พระฉัตรชัย วิไลลักษณ และปญญา เทพสิงห

10.15-10.30 น.

HUM 6

การเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ
โดย ณชพงศ จันจุฬา นุรดี ลาเตะ และนท ศิริกาญจน
10.30-10.45 น.
HUM 7
พัฒนาการภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดย จริญญาพร สวยนภานุสรณ
เวลา
หอง LI 6 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
09.00-09.15 น.
HUM 8
รูปแบบเจดียประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร: เสนทางของงานพุทธศิลป
ลูกผสม โดย พิริยา พิทยาวัฒนชัย
09.15-09.30 น.
HUM 9
แบบฝกคําสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะการจําคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข
09.30-09.45 น.
HUM 10
แหธงสงกรานต ประเพณีทองถิ่นของกลุมชาติพันธุลาวครัง่ ในจังหวัดนครปฐม
โดย จิตกวี กระจางเมฆ
09.45-10.00 น.
HUM 11
ทิศทางผลกระทบ และการปรับตัว ตออัตราคาจางขั้นต่ํา 308 บาท
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลา
โดย วลัยลักษณ รัตนวงศ สายฝน ไชยศรี และปาริชาติ จันทรศรีบุตร
10.00-10.15 น.
HUM 12
การศึกษาทับหลังทีป่ ราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย กวินวัฒน หิรัญบูรณะ และนันทพร บุญพรหม
10.15-10.30 น.
HUM 13
งานสรางสรรควิชาการทางดนตรีซมั มารีซัม: เพลงพื้นบานรองเง็ง เรียบเรียง
สําหรับกีตารคลาสสิก โดย ทยา เตชะเสน
10.30-10.45 น.
HUM 14
มุมมองทางอาชญาวิทยากับปญหากลุมรถจักรยานยนตซิ่งของวัยรุน (เด็กแวน)
โดย ปยะพร ตันณีกุล
PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairperson : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
และนิติศาสตร
อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา และอาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง LI 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
PAL 1
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของ
แรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
09.15-09.30 น.
PAL 2
ผลทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษตอการกักขัง
แทนคาปรับ โดย กฤษณ วงศวิเศษธร และกันตพิชญ อินชมภู
09.30-09.45 น.
PAL 3
การแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดย สันตชัย รัตนะขวัญ
09.45-10.00 น.
PAL 4
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และอรพรรณ ไกรวิจิตร
10.00-10.15 น.
PAL 5
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และศุภจักร โรจนวีรเดช
10.15-10.30 น.
PAL 6
การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และวรรณรวี เหมบุตร
10.30-10.45 น.
PAL 7
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และเอนก ลลิตวสุภิญโญ

PHB : สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2561
13.00-14.00 น.
เวลา
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.
เวลา
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.

Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์ อาจารยญาณภัทร ยอดแกว
อาจารยณรงควรรษ บุญมา และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว
หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
PHB_Invited บรรยายเรื่อง “หลักศาสนาในศาสตรพระราชา”
โดย นายมานัส ทารัตนใจ
หอง SC103 อาคารศูนยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ชั้น 1
PHB 1
การประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด
โดย อิสมาแอล เจะเล็ง
PHB 2
วิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ)
PHB 3
ศีล 5 กับการแกปญหาภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจุฑามาศ จุลจันทรังษี
PHB 4
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตา: ขอโตแยงการนําแนวคิด
ธรรมชาตินยิ มมาใชกับมนุษย โดย ณรงควรรษ บุญมา
PHB 5
การเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน: กรณีศึกษาวัดธรรมปญญารามบางมวง
โดย พระมหาสุริยา คั้นพาบ (แสงอินตา)
PHB 6
ผีของชาวลาวครั่ง: กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย ธิติพงศ มีทอง
PHB 7
พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย
โดย สรวิชญ วงษสอาด
PHB 8
วาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดย เดนชัย ประทุมแฝง
PHB 9
วิเคราะหเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย สรวิชญ วงษสอาด
หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 2
PHB 10
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต
ในเชิงญาณวิทยา โดย พระสุริยันต กตสาโร (คําคิน)
PHB 11
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14
โดย พระวีรพล โชติวโร (ศรีพิทักษ)
PHB 12
โชติยศาสตร ศิลปศาสตรแหงการทํานายจากภารตวิทยาสูดินแดนสยามประเทศ
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
PHB 13
วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยกอน โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
PHB 14
สายธารแหงความคิด: การถวายคืนอํานาจแกสถาบันกษัตริยในทัศนะของ
โทมัส ฮอบส โดย ธิติพงศ มีทอง
PHB 15
ความหลากหลายทางชาติพันธุในเมืองราชบุรี โดย กนกอร สวางศรี
PHB 16
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร โรงเรียนการบิน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
PHB 17
ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว

16.00-16.15 น.

PHB 18

แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมในศตวรรษที่ 21
โดย ปญญา รุงเรือง
AEC : สาขาอาเซียนศึกษา
Chairperson : อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา และอาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
AEC_Invited บรรยายเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยในยุคประชาคมอาเซียน”
โดย พันตํารวจเอกปรีชา ทิมหอม
14.00-14.15 น.
AEC 1
อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งประชาคมอาเซียน: ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐ
และการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย ประพาฬรัตน สุขดิษฐ
14.15-14.30 น.
AEC 2
ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป: หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพที่เต็มไปดวย
คุณูปการแหงความยุติธรรม โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
14.30-14.45 น.
AEC 3
ปญหาการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมาย
สหภาพยุโรป โดย ชาคริต อิ่มเจริญกุล
14.45-15.00 น.
AEC 4
ลูกเสืออาเซียน: ภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
15.00-15.15 น.
AEC 5
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV
จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส
ของประเทศไทย โดย สุปรีชญา บุญมาก
15.15-15.30 น.
AEC 6
ความลมเหลวจากการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกในประเทศไทยและบาง
ประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดย พงศชยนต ศรีสุวรรณ
TR : สาขาการทองเที่ยว
Chairperson : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
TR_Invited บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทองเที่ยวทองถิ่นอยางยั่งยืน”
โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
10.00-10.15 น.
TR 1
การปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจาภายใตศาสตรพระราชาเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม โดย ยุวรี โชคสวนทรัพย
10.15-10.30 น.
TR 2
บริบทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย
ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม
วุฒิภัทร โพลงละ เจนจิรา ทองราษฎร ปวีณา คงปน และพรพิกุล พจนโพธา
10.30-10.45 น.
TR 3
แผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย วงศระวิทย นอมนําทรัพย เบญจรัตน ปฐมชัยวาลย ธิดารัตน ราชสิงห
สิริกัญญา ลีสม และสุกัญญา ทองแยม
10.45-11.00 น.
TR 4
แนวทางการฟนฟูแหลงทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําเหลาตั๊กลัก อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี โดย ประพนธ เล็กสุมา ชนิดา เสียงเพราะ น้ําผึ้ง เพงผล
จิราภรณ คงมาก และปริตา งามพริ้งศรี

11.00-11.15 น.

TR 5

การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามแนวคิดการทองเที่ยว
ตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม โดย ปทมพร คงดี
ศรัญยา เศลาอนันต ศุภนิภา พงษเวียง น้ําฝน ขวัญตา และธนวรรษ ดอกจันทร
11.15-11.30 น.
TR 6
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย มัสลิน บัวบาน รัตติยากร รัตนฤทธิชัย
อารีญา ทับทิมตระกูลดี วนิดา ศรีอนุชิต และวาทินี เพชรไทรแกว
11.30-11.45 น.
TR 7
แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสว นรวมของชุมชนบานไผหูชาง อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม โดย พิมพชนก มูลมิตร ศศิประภา ไมตรา
ชฎาพร ทองดอนเกรื่อง และมนตรี ขันทอง
11.45-12.00 น.
TR 8
การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชุมชน
สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย อารีรัตน ฟกเย็น อัจฉรา หาดี
เพ็ญนภา คําจะ อาภาวรรณ ชัยริยไพศาล และอารยา รอยอําแพง
12.00-12.15 น.
TR 9
คูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบาน
ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย นิพล เชื้อเมืองพาน จินดารัตน คงแสน ภัคพงศ มองเพอ จิราพร อนุกูล
และนภัทรา อึ้งประสูติ
EDA : สาขาบริหารการศึกษา
Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
EDA_Invited บรรยายเรื่อง “Dynamic Educational Administration in a Changing
World” โดย ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
14.00-14.15 น.
EDA 1
การศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียน
ตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สุกัลยา นิยมทอง และศักดิ์ชัย นิรัญทวี
14.15-14.30 น.
EDA 2
พฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
โดย วิชานนท ฝายขาว นวัตกร หอมสิน และพงษนิมิตร พงษภิญโญ
14.30-14.45 น.
EDA 3
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย สกุลภรณ นาสุริวงษ
นวัตกร หอมสิน และพงษนิมิตร พงษภิญโญ
14.45-15.00 น.
EDA 4
ปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
โดย ทวีศักดิ์ ธาตุชัย นวัตกร หอมสิน และประพรทิพย คุณากรพิทักษ
15.00-15.15 น.
EDA 5
วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
โดย ราตรี เวียงสิมา นวัตกร หอมสิน และประพรทิพย คุณากรพิทักษ
15.15-15.30 น.
EDA 6
การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
โดย พรพรรณ ใจกําแหง นริศ สวัสดี และเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์

EDR : สาขาวิจัยการศึกษา

Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
EDR 1
การพัฒนาสื่อการสอนจากดินไทยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย
โดย วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน
13.15-13.30 น.
EDR 2
ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการตอการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
โดย เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
13.30-13.45 น.
EDR 3
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องเซต ดวยชุดการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
โดย อิงควราพัชร อาทิตยเจริญชัย และสืบสกุล อยูยืนยง
13.45-14.00 น.
EDR 4
การศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา โดย กรกฎา นักคิ้ม และปวีณา ยอดสิน
EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairperson : อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หองลีลาวดี อาคารบรรณราชนครินทร ชัน้ 5
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-13.15 น.
EDC 1
ผลของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดย รัชดาพร นาแถมพลอย และ เมษา นวลศรี
13.15-13.30 น.
EDC 2
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา
ธุรกิจกีฬา โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
13.30-13.45 น.
EDC 3
ผลการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยวัสดุเหลือใชที่มีผลตอทักษะพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย โดย อรวรรณ ทองพา และคันธรส ภาผล
13.45-14.00 น.
EDC 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชเกม โดย ขวัญพัฒม เอกนราจิรารัตน ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
และนันทนภัส นิยมทรัพย
14.00-14.15 น.
EDC 5
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป: ทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิค
ทีมวิเคราะห โดย รศนา สุวรรณนอย และศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
14.15-14.30 น.
EDC 6
การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอน
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โดย พนิตานันท อนุสรณประชา และบุญสม ทับสาย
14.30-14.45 น.
EDC 7
แนวทางการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H
โดย พัทธมน หนอสุวรรณ และบุญสม ทับสาย

14.45-15.00 น.

EDC 8

การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค โดย อารยา แกวบัวดี และจินตนา ศิริธัญญารัตน
15.00-15.15 น.
EDC 9
การสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิค TPR: สอนอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน โดย วัชรินทร เครือเชา และบุญสม ทับสาย
15.15-15.30 น.
EDC 10
การเรียนรูแบบสืบเสาะ: กระบวนการเรียนรูเพื่อปฏิรูปชั้นเรียน
โดย ยุวพร ดวงศรี และบุญสม ทับสาย
15.30-15.45 น.
EDC 11
การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดย บุญสม ทับสาย และศุภญา บุญตัน
15.45-16.00 น.
EDC 12
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา โดย นันทนภัส นิยมทรัพย อัมรินทร อินทรอยู
ศิริรัตน สระทองจันทร ธีราภรณ พราหมณโชติ กรรณิการ แกวเรือง
ชญาภา นาคไชยะ นภัสวรรณ ศรีราคํา มาริษา สาฆอง วรัทยา แซมเพชร
ศิตาพร พิมพพันธุ และเสาวณีย ปฐมนรา
16.00-16.15 น.
EDC 13
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา โดย สมจิต จันทรฉาย พิชญา รุงเรือง
จุฑามาศ แกวประหลาด ชลธิชา กลอมสมร จุรีภรณ คงหมวก
ทรายแกว ประเสริฐการ กิตติยา ทองเชื้อ และกมลชนก คงกระพันธ
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 3
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
LD 1
สถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดย ณชพงศ จันจุฬา ชนิษฎา ชูสุข
รัฐติกาล มะประสิทธิ์ และซูไฮนี เหมสลาหมาด
09.15-09.30 น.
LD 2
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานวังตาว ตําบล
สะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน โดย จุฑามาศ โพธิ์ลี้ และพีรชัย กุลชัย
09.30-09.45 น.
LD 3
การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพื่อประเมินความพรอมในการพัฒนา
โฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
โดย จุฑา จิตวงศภักดี และพีรชัย กุลชัย
09.45-10.00 น.
LD 4
การศึกษารูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัย
เพื่อทองถิ่น โดย กฤตชยา แสนเขียววงศ และพีรชัย กุลชัย
10.00-10.15 น.
LD 5
การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural
Practice) ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดรอยเอ็ด โดย อรยา เจริญสุทธิกุล และพีรชัย กุลชัย
10.15-10.30 น.
LD 6
การพัฒนาศักยภาพกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเม็ก
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย อภิญญา แสงสงวน และพีรชัย กุลชัย
10.30-10.45 น.
LD 7
การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบาย
วัฒนธรรมทองถิ่น ในเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย จักรพันธ พรมฉลวย

10.45-11.00 น.

LD 8

สํารวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี โดย พวงรัตน เชื้อรบ ชาญสตพัชร
11.00-11.15 น.
LD 9
ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง
โดย ทองอินทร ไหวดี และธรรมสรณ ตันกายา
11.15-11.30 น.
LD 10
ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับสื่อชุมชน
โดย ณัชชา ศิรินธนาธร
RTR : สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ชั้น 4
เวลา
รหัส
เรื่อง
14.00-14.15 น.
RTR 1
การรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาออน
14.15-14.30 น.
RTR 2
การพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร โดย พีรศุษม ทองพวง มนตรวี ทองเสนห และวิลาวัณย วิเศษวัชร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร
Chairperson : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
และอาจารย ดร.เสาวณี คงศรี
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
AGR 1 P
ผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบขวางตะวัน
ตอสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อพื้นเมืองลูกผสมทางการคา
โดย มหิศร ประภาสะโนบล
13.00-14.00 น.
AGR 2 P
ผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุที่มีตอความงอก การแตกตาขาง และการเจริญ
เติบโตของรากของมันสําปะหลัง โดย ภารดี แซอึ้ง และศุกรวรรณ แซอึ้ง
13.00-14.00 น.
AGR 3 P
การเลือกเนื้อไกและการประกอบอาหารจากเนื้อไก ใหปลอดภัยจากการปนเปอน
ของเชื้อแบคทีเรีย โดย นิติพล ศรีออนรอด
13.00-14.00 น.
AGR 4 P
การพัฒนาเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหโดยใชซูคราโลส
เปนสารใหความหวาน โดย นวพร หงสพันธุ และบงกช ตะกรุดแจม
13.00-14.00 น.
AGR 5 P
การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงที่ตางกัน: กรณีศึกษา
Chlorella (Chlorella sp.)
โดย ปณิธาน แกวจันทวี กิตตินันท บุญรอด และยุพิน ยืนยง
13.00-14.00 น.
AGR 6 P
ผลของการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสตอการเหลือรอด
ของโพรไบโอติกในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารและผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
โดย ทิพรักษ วงษาดี สุพัชตรา งามเอนก และกมลชนก แกวสุข
13.00-14.00 น.
AGR 7 P
การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ทาแรงออก
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี โดย จันทนา กอนเกา สุพิตา พลูสมบัติ
ปยวรรณ พจนปริญญา และอัครมณี เข็มทอง
13.00-14.00 น.
AGR 8 P
การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
(MRSA) ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
โดย ฉัตร กรอบทอง นันทพงศ ขําทอง อัมพรรัตน ประไพวงศ และสุกัลญา หลีแจ

13.00-14.00 น.

AGR 9 P

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ Staphylococcus
epidermidis ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
โดย มัชฌิมาภรณ ศักดิ์แพทย อัมพรรัตน ประไพวงศ นันทพงศ ขําทอง
และสุกัลญา หลีแจ
13.00-14.00 น.
AGR 10 P
ผลของซูโครสตอสมบัติของแปงขาวเจา
โดย อุมาพร อาลัย ตรินัย ตั้งสัมพันธ และมารุต เกิดสีเพ็ง
13.00-14.00 น.
AGR 11 P
ผลของระยะเวลาสุญญากาศตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และการตานอนุมูลอิสระระหวางออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด
โดย กุหลาบ สิทธิสวนจิก และอารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
13.00-14.00 น.
AGR 12 P
การพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานต่ําดวยน้ําตาลแอลกอฮอล
โดย อุมาพร อาลัย สุพิชฌาย ปองจันลา และเจริญพงศ จันทิพยวงษ
SCI : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล อาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
และอาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
SCI 1 P
ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของหญาคา
โดย วัชราภรณ ประภาสะโนบล ระวิวรรณ ขันสิงห และศศิวิมล รอดพน
13.00-14.00 น.
SCI 2 P
การวิเคราะหสารเบตาเลนและผลิตภัณฑลิปบาลมจากเสมา
โดย บุษราคัม สิงหชัย และนาฏนารี ชื่นจิตร
13.00-14.00 น.
SCI 3 P
การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของตําแยชาง
โดย บุษราคัม สิงหชัย ชบาไพร มานัส และทัศนีย คําใหญ
13.00-14.00 น.
SCI 4 P
อิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหาย
ของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม
โดย ศศิลักษณ ชีทอง กิตตินันท ชวยดํา และวัชรินทร สายน้ําใส
13.00-14.00 น.
SCI 5 P
การประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด:
กรณีศึกษาผลของปริมาณเขมาดําและปริมาณกํามะถัน
โดย สุไหลหมาน เบญฤทธิ์ และ วัชรินทร สายน้ําใส
CED : สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
Chairperson : อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน
อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี
อาจารย ดร.วิมาน ใจดี และอาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
CED 1 P
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน
วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนอูทอง โดย จิรัฏฐ คงควร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
13.00-14.00 น.
CED 2 P
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย ณัฐภาส ดวงจันทร และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ

13.00-14.00 น.

CED 3 P

13.00-14.00 น.

CED 4 P

13.00-14.00 น.

CED 5 P

13.00-14.00 น.

CED 6 P

13.00-14.00 น.

CED 7 P

13.00-14.00 น.

CED 8 P

13.00-14.00 น.

CED 9 P

13.00-14.00 น.

CED 10 P

13.00-14.00 น.

CED 11 P

13.00-14.00 น.

CED 12 P

13.00-14.00 น.

CED 13 P

13.00-14.00 น.

CED 14 P

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย สมชาย สุดใจดี และนพดล ผูมีจรรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบนําตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดย ปารมี ปานทอง และวินัย เพ็งภิญโญ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด
เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผูมีจรรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางาน
ของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
โดย กันติมา เติมแกว และนพดล ผูมีจรรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง
โดย เดชพิพัฒน พักใคร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย กิ่งกาญจน ฟกทอง และวิมาน ใจดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT
โดย วุฒิชาติ บูชาพิมพ และมนัสนิต ใจดี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
โดย ณัฐกัณณ ไซพันธแกว และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตรวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ โดย จิรเวช พุมประดิษฐ และ สุมาลี สิกเสน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย สิริรัตน สุขเมือง และวิมาน ใจดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด รวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบเพื่อนคูคิด โดย ธวัชชัย แสงจันทร และสุมาลี สิกเสน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เรื่อง
งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) โดย พงษสันติ์ โสโท และนพดล ผูมีจรรยา

13.00-14.00 น.

CED 15 P

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย อารีญา ปกษิณ และวิมาน ใจดี
13.00-14.00 น.
CED 16 P
การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม
รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย กิตติพงษ กุณาใจ และสุมาลี สิกเสม
13.00-14.00 น.
CED 17 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและ
หลักการออกแบบ โดย รุงโรจน หนอยวงคํา และสุมาลี สิกเสน
13.00-14.00 น.
CED 18 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบเพื่อนคูคิด โดย นิติรุจน ทองเถื่อน และสุมาลี สิกเสน
13.00-14.00 น.
CED 19 P
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL
Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โดย ณัฐพล เพชรของ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
13.00-14.00 น.
CED 20 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โดย สุปรียา แกวเจริญ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
13.00-14.00 น.
CED 21 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย อวัตถา แกวหานาม และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
13.00-14.00 น.
CED 22 P
การพัฒนาสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่อง ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี โดย พลอยปภัส เนียมสีนวล และวินัย เพ็งภิญโญ
NUR : สาขาพยาบาลศาสตร
Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
NUR 1 P
ความแตกตางของสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
โดย มารุต ภูพะเนียด และณปภา ประยูรวงษ
13.00-14.00 น.
NUR 2 P
พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
โดย จันทรเจา จันทเขต วิธวรรณ วงศอนันตสิทธิ์ และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
13.00-14.00 น.
NUR 3 P
ตนแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ
โดย ลัดดาวัลย จําปา
13.00-14.00 น.
NUR 4 P
ผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก โดยใชกระบวนการกลุม
ในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดย สุภาภัค สิงหเสนา ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห และออยทิพย บัวจันทร

13.00-14.00 น.

NUR 5 P

การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูสูงอายุที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและไมไดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม
โดย ขวัญเรือน กาวิตู และชนิดา มัททวางกูร
13.00-14.00 น.
NUR 6 P
สภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดสดดานกายภาพและดานการคุมครองผูบริโภค
ของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดย พัชรี ศรีกุตา ณัฐธิดา พิมพทอง วราภรณ ขานสันเทียะ สกุลรัตน ใสพลกัง
สุดารัตน ลิศนันท และสุนิสา หยุดกระโทก
13.00-14.00 น.
NUR 7 P
ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุข
ในการเรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
โดย ทัศนีย ตริศายลักษณ และบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
13.00-14.00 น.
NUR 8 P
ผลของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพ
ชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก โดย สุรีรัตน เกียรติบุญศรี และสุพตั รา เดชฉกรรจ
13.00-14.00 น.
NUR 9 P
การปองกันการกลับเปนซ้ําสําหรับผูรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
13.00-14.00 น.
NUR 10 P
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ฐิติมา โพธิ์ชัย
สิริสุดา ฐานะปตโต ปนัดดา วงษสันเทียะ ชญานิศ ภิรมยกิจ และพงศธร ไขโพธิ์
13.00-14.00 น.
NUR 11 P
แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ทัศนีย ตริศายลักษณ
13.00-14.00 น.
NUR 12 P
ศาสตรของพระราชากับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
โดย หทัยชนก บัวเจริญ ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม และปวิตรา ทองมา
MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairperson : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
MBA 1 P
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด
โดย ปาริชาติ เปยรักใคร และมนสิชา อนุกูล
13.00-14.00 น.
MBA 2 P
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย วีณา ใชจําเริญ และเพ็ญพิศ สําเนียง
13.00-14.00 น.
MBA 3 P
การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสรางศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนสูเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย มาลินี คําเครือ ณรงค พันธุคง และพิศาล คงเอียด
13.00-14.00 น.
MBA 4 P
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ธนาศักดิ์ ขายกระโทก สิริมา บูรณกุศล และศรัณย ตันวัฒนะพงษ
13.00-14.00 น.
MBA 5 P
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย สิริมา บูรณกุศล ธนาศักดิ์ ขายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย
13.00-14.00 น.
MBA 6 P
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย เพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม และ THI MINH TRANG NGO

13.00-14.00 น.

MBA 7 P

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย ณัฐณิชา สินอาภา และพนาวรรณ จิรพรไพศาล
HUM : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
อาจารยจิตรภณ สุนทร และอาจารยสนธยา โจมกัน
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
HUM 1 P
การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาชุมชนบานทุงสวน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
โดย คุณัญญา เบญจวรรณ อนันธิตรา ดอนบันเทา ภัทธินี พิกษร
วิลาสินี บุญฤทธิ์ และศิริลักษณ บุญจันทร
13.00-14.00 น.
HUM 2 P
ความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในป 2560
โดย มนัญญา ปริยวิชญภักดี และพันทิพา เกตุพรม
13.00-14.00 น.
HUM 3 P
รุนเกิดลาน ความทาทายการพัฒนาของสังคมไทย โดย โชติกา สิงหาเทพ
PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairperson : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
และนิติศาสตร
อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา และอาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
PAL 1 P
วิกฤติการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดย พิมลศักดิ์ นิลผาย และโชติกา สิงหาเทพ
EDA : สาขาบริหารการศึกษา
Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
13.00-14.00 น.
EDA 1 P
การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือขาย
ภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
โดย เพ็ญรุง วรรณดี ปวิดา โพธิ์ทอง และลักขณา ศิรถิรกุล
13.00-14.00 น.
EDA 2 P
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
โดย กนกพิชญ พิพิธกุล และศิลปชัย สุวรรณมณี
13.00-14.00 น.
EDA 3 P
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โดย พรทิพา ชาลีผล และศิลปชัย สุวรรณมณี
13.00-14.00 น.
EDA 4 P
การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
โดย อรวรรณ บุญหลง และศิลปชัย สุวรรณมณี

13.00-14.00 น.

EDA 5 P

การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท
(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดย ธัญชนก แววสงา และศิลปชัย สุวรรณมณี
13.00-14.00 น.
EDA 6 P
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
โดย จิราวรรณ รามศรี และศิลปชัย สุวรรณมณี
13.00-14.00 น.
EDA 7 P
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
โดย คนึงนิตย ขุนอําไพ และศิลปชัย สุวรรณมณี
13.00-14.00 น.
EDA 8 P
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยราชธานี
โดย กนกกาญจน ศรีสุรินทร มยุรา ตั้งจาตุรันต และอภินันทน มัณยานนท
13.00-14.00 น.
EDA 9 P
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
โดย พรรณพัชร อนุบุตร และศิลปชัย สุวรรณมณี
RTR : สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาฯ
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.00-14.00 น.
RTR 1 P
ชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาออน และรตานันท รัตนะ

สารบัญ
หนา

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเมี่ยงคําสําเร็จรูป
โดย เลอลักษณ เสถียรรัตน อาภัสรา กวีวังโส และพารถร ศรีผุดผอง
การอนุรักษและใชประโยชนของขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม
โดย พิทักษพงศ ปอมปราณี
การศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย กัญญา สอนสนิท
การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเตาเจี้ยวสดและการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน โดย พัชรินทร เทียมใหม และกัญญา สอนสนิท
การแยกและคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
โดย นฤมล อยูหนุน และกัญญา สอนสนิท
การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp.
โดย วาสนา เนียมแสวง เมธาวี แซอึ๊ง และหัสยา สระหงษทอง
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ (SCI)
ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
ปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด
โดย การะเกตุ โบอองเจริญลาภ สรีวรรณ ออนบัว และอรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล
ผลของ Dy2O3 ตอสมบัติการเปลงแสงของแกว Na-Ba-Si
โดย ธนิชา สมบัติมหาโชค ชลธิชา สรโยธิน และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ผลของ Pr2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแกว Li-Ba-Si
โดย นพวรรณ สังขทอง ศิริยากร เกิดทิน สุธาสิริ พิพัฒนสันติกุล และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
การเตรียมและศึกษาสมบัติของแกว Na–Ba–B ที่เติม CeO2
โดย สิริรัตน เหลนปก นิตญา คงศิริ และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอคุณสมบัติของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมดวยเทคนิค
อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง โดย ณรงคชัย บุญโญปกรณ
พฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธิ์ตานออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม
โดย วรรณา วัฒนา กฤษณะ พวงระยา สุนิสา พวงสุข และสุรีรัตน เมฆอากาศ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Eu2O3
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ดาราวดี สุดโต สุธาสินี ฉวีรัตน และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัท
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ จุฑามาศ เข็มทอง ขนิษฐา ขุนทิพย และจักรพงษ แกวขาว
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สารบัญ (ตอ)
หนา
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมเขมาดํา แคลเซียม
คารบอเนต และซิลิกา โดย กิตตินันท ชวยดํา ศศิลักษณ ชีทอง และวัชรินทร สายน้ําใส
โครงสรางและชองวางพลังงานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ชนันญา วงษดียิ่ง พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
โดย เยาวลักษณ ยามสุข ภัทรวจี ยะสะกะ และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ บัวแกว สําเนียงหวาน ปวีณธิดา พะณะงาม พัฒนวิษณุ วอนเพียร และจักรพงษ แกวขาว
สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ตะวัน จันทรสุภาวงษ หทัยกาญ สมบัติ และจักรพงษ แกวขาว
การออกแบบและติดตั้งผนังกั้นระหวางลวดนําความรอนกับเบาหลอมแกวภายในเตาหลอม
โดย กิติพันธ บุญอินทร พีระพงษ แยมชุมพร สรายุทธ พานเทียน และจักรพงษ แกวขาว
Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized Natural Rubber
By Watcharin Sainumsai, Krisda Suchiva and Shigeyuki Toki
อันตรกิริยายอยและคา TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดุกําบังรังสีแกมมา
โดย วุฒิชัย ไชยภักษา วิราภรณ หงษทอง พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต
โดย พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ อินทรัฐ เหลี่ยมเจริญ และสุวิมล เรืองศรี
การวัดความหนาของวัสดุโดยใชเทคนิคการสงผานของรังสี
โดย พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ วสุ ชีวสุขานนท และจักรพงษ แกวขาว
Study on Optical Properties of Lithium Barium Bismuth Phosphate Glasses doped with Sm3+ Ions
By Natthakridta Chanthima, Johnny Tongdang, Suwimon Reungsri and Jakrapong Kaewkhao
Determination of Radiation Attenuation Coefficient On Lithium Barium Bismuth Phosphate Glasses
at 662 keV
By Natthakridta Chanthima, Johnny Tongdang, Suwimon Reungsri asnd Jakrapong Kaewkhao
สมบัติการดูดกลืนแสงของแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือไอออนของนีโอดีเมียม
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา ขวัญชนก รังกุพันธุ อรไท จีนอนงค และจักรพงษ แกวขาว
สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือดวยเออรเบียมออกไซดของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว
การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของปุยแกวและปุยทั่วไปดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทรี
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว
องคประกอบทางเคมีของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว
การเปรียบเทียบองคประกอบของขี้เถาแกลบและขี้เถาลอย
โดย กิตติพงษ เสียงเสนาะ ณัฐทิตา โพคา นาฎอนงค ดอนศรีจันทร และจักรพงษ แกวขาว
การเปรียบเทียบองคประกอบของดินที่ใชทําอิฐมอญ
โดย กิตติพงษ เสียงเสนาะ วีนสั ศรีเหรา กาญจนา เขียวเพกา ศิริวรรณ ลิสอน และจักรพงษ แกวขาว

106
115
121
127
134
140
146
156
163
168
173

180
187
195
201
206
211
218

สารบัญ (ตอ)
หนา
สาขาคณิตศาสตรและสถิติ (MATH)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ และอาจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรูดวยรอยยิ้ม
โดย อัมรินทร อภิรักษมาศ
สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (COM)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา อาจารย ดร.ปติพล พลพบู และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา โดย นพรัตน โพธิ์จันดี
ชิดชนก หลีเกษม จิราพร แกวดี วีรยุทธ โพธิ์ทรง ญานภัทร ศักดิ์ภูเขียว และลวัณกร มุกดาสนิท
การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญเพื่อการเลือกตั้งผูนําภายในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีการรูจําใบหนา โดย ยุทธนา คํามั่น ชญานิศ รักษา และรัตติกานต วิบูลยพานิช
การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบน
สมารทโฟน โดย อนุสรณ ดวงศรี ธีรวัฒน บาลเพ็ชร และรัตติกานต วิบูลยพานิช
การศึกษาการเรียนรูเอกลักษณไทยผานเกมออนไลน: กรณีศึกษาขนมไทยโบราณ
โดย ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ คทาวุธ แกวบรรจง และพัชราภรณ หงสสิบสอง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กลุม จังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
โดย เอกรินทร วิจิตตพันธ และวิลาวรรณ สุขชนะ
โครงงานการจัดการระดับความเหมาะสมของภาพยนตรอัตโนมัติดวยคอมพิวเตอร
โดย ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร ฐิติรัตน ทองแถว และณัฐชยา เชื้อลี
การศึกษาเปรียบเทียบการจดจํารหัสผานแบบอักขระกับรหัสผานแบบรูปภาพของผูสงู อายุ โดย ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี โดย จุฑามณี ฉิมวัย และเดช ธรรมศิริ
การพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
โดย เสฏฐวุฒิ เตี้ยเนตร และวิมาน ใจดี
ระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก โดย สุนิสา ทัศนะ ไกรุง เฮงพระพรหม
สุวิมล มรรควิบูลยชัย สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย อมรรัตน เทียนชัย ไกรุง เฮงพระพรหม สุวมิ ล มรรควิบลู ยชัย สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิริ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (TEE)
ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
เครื่องบรรจุกอนเห็ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ โดย ฉัตรชัย โชคชัย และธนัญ เรือนคง
การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับระบบสื่อสารดวยแสงที่ตามองเห็น
โดย ฉัตรชัย โชคชัย และธนัญ เรือนคง
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา (CED)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย ดร.วิมาน ใจดี และอาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
โดย ณัฐพล ธนเชวงสกุล อนุสรณ ดวงศรี และธีรวัฒน บาลเพ็ชร
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ
โดย ศิริพร อํานวย อารีรัตน แกวประดิษฐ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
โดย เดโชชัย ทองยอดเกรื่อง และอารีรัตน แกวประดิษฐ
การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย สิทธิโชค สุพรรณนานนท และอารีรัตน แกวประดิษฐ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของ
คอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โดย ธันยพร มูลกระโทก และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดย ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน โดย รัตนาวลี ศรีเครือ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โดย นันทิวรรธน เพ็งสอน และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม
เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
โดย สุริยา พันธุแตง และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL – Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
โดย จิราภรณ แขกใจเย็น และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง
โดย สุทธิพงษ เกตุประทุม และไพศาล สิมาเลาเตา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา โดย สันติ แซเซ็น และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
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สารบัญ (ตอ)
หนา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP โดย ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี
การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลน (e-Learning) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย วัชระ จาพันธ และไกยสิทธิ์ อภิระติง
การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย พัฒนวิชญ นาคศรีโภชน และไกยสิทธิ์ อภิระติง
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดย ศศิประภา สรางเขต และวินัย เพ็งภิญโญ
สาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
โดย ชนิตา วงคสวาง สุทธิพงษ ทวมทอง และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
รูปแบบการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [Developmental Surveillance and Promotion
Manual(DSPM)] เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี โดย บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และบุษบา อรรถาวีร
เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0
โดย เสาวรี เอี่ยมลออ
ผลของการใช padlet เพื่อสงเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2
หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ โดย ปติณัช ราชภักดี
การสังเคราะหชุดความรูชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาวะภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
โดย พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ ยุพา จิ๋วพัฒนกุล นงนุช เพ็ชรรวง สุรัสวดี ไววอง
และสมชาย วิริภิรมยกูล
การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมระหวางกอนและหลังการใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน จ.นครปฐม โดย ภัสสรา แกวถาวร และดวงพร ผาสุวรรณ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม
โดย ณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล
ชวยฟนคืนชีพอยางไรใหรอดชีวิต โดย พรทิพย จอกกระจาย
กรณีศึกษาการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ โดย พรทิพย จอกกระจาย
การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อ โดย จุฑารัตน ผูพิทักษกุล และพรทิพย จอกกระจาย
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ แบบอภิปญญาของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดย วริยา จันทรขํา
กรณีศึกษาการดูแลการตั้งครรภแฝด โดย ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
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หนา
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภคไทย
โดย อําพล ชะโยมชัย และจาตุรงค จรัสตระกูล
การจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง
โดย เมธาพร กิมโสม ณัฐพัชร ธรรมอรุณศุชักดิ์ และธนพงษ รวมสุข
อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอาง
ผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร โดย หทัยชนก รัตโน ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ
ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดย อนุวัฒน ภักดี
อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุมผูบริโภค Gen Y
โดย จันทิมา กําลังดี ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย กชกร กลอยสวาท และชลธิชา อนุกูล
รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด
เค.พี.เรดิเอเตอร โดย วชิรวิชญ แซลี่ และพิทักษ ศิริวงศ
รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ
อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดย ณัฐพันธ มีมุข สุรเสกข พงษหาญยุทธ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา โดย ระบิล พนภัย
ปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore
โดย อังกสมาลักษณ ไทยสม และจิตพนธ ชุมเกตุ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดย ผองใส สินธุสกุล และพงษสันติ์ ตันหยง
ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ประภัสสร มังกรกิม และจิตพนธ ชุมเกตุ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม โดย พงษสันติ์ ตันหยง
แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดย ริญญาภัทร พสิษฐกุลเวช สุวัฒน ฉิมะสังคนันท และวิศิษฐ ฤทธิบุญชัย
ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี
โดย นันทนา มาศภากร หรรษา คลายจันทรพงษ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย พัชรกันต นิมิตรศดิกุล และพงษสันติ์ ตันหยง
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา
ธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม โดย กนกพัชร กอประเสริฐ
ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี
สาขานครปฐม โดย ชนพงษ อาภรณพิศาล และเพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดย พรรชนชญมน แจงถิ่นปา และอัครนันท คิดสม
สาขานิเทศศาสตร (PR)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ปรากฏการณการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากยุคอนาล็อกสูยุคดิจิทัล โดย วินัย บุญคง
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
อาจารยจิตรภณ สุนทร และอาจารยสนธยา โจมกัน
ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย จิราภรณ ทองสมุทร คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ
การสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย รัชชานนท อินทรพฤกษ คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ
แฮชแทกเชิงวิเคราะหจากบทความบนทวิตเตอร : กรณีศึกษา #IoT
โดย อภิชัย รุกขชาติ วิภาดา เชี่ยวชาญ และณัฐภัทร แกวรัตนภัทร
การสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร โดย สุทธิดา ศิลารัตน และวิภาดา เชี่ยวชาญ
แรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา
โดย พระฉัตรชัย วิไลลักษณ และปญญา เทพสิงห
การเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ โดย ณชพงศ จันจุฬา นุรดี ลาเตะ และนท ศิริกาญจน
รูปแบบเจดียประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร: เสนทางของงานพุทธศิลปลูกผสม โดย พิริยา พิทยาวัฒนชัย
แบบฝกคําสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะการจําคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข
แหธงสงกรานต ประเพณีทองถิ่นของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม โดย จิตกวี กระจางเมฆ
การศึกษาทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ โดย กวินวัฒน หิรัญบูรณะ และนันทพร บุญพรหม
งานสรางสรรควิชาการทางดนตรีซัมมารีซัม: เพลงพื้นบานรองเง็ง เรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก โดย ทยา เตชะเสน
มุมมองทางอาชญาวิทยากับปญหากลุมรถจักรยานยนตซิ่งของวัยรุน (เด็กแวน) โดย ปยะพร ตันณีกุล
สาขารัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร (PAL)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา และอาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
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การแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดย สันตชัย รัตนะขวัญ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และอรพรรณ ไกรวิจิตร
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และศุภจักร โรจนวีรเดช
การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และวรรณรวี เหมบุตร
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และเอนก ลลิตวสุภิญโญ
สาขาปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (PHB)
ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว อาจารยณรงควรรษ บุญมา และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว
การประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด โดย อิสมาแอล เจะเล็ง
วิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ)
ศีล 5 กับการแกปญหาภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจุฑามาศ จุลจันทรังษี
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตา: ขอโตแยงการนําแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใชกับมนุษย
โดย ณรงควรรษ บุญมา
การเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน: กรณีศึกษาวัดธรรมปญญารามบางมวง โดย พระมหาสุริยา คั้นพาบ (แสงอินตา)
ผีของชาวลาวครั่ง: กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย ธิติพงศ มีทอง
พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย โดย สรวิชญ วงษสอาด
วาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดย เดนชัย ประทุมแฝง
วิเคราะหเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย สรวิชญ วงษสอาด
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานตในเชิงญาณวิทยา โดย พระสุริยันต กตสาโร (คําคิน)
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14 โดย พระวีรพล โชติวโร (ศรีพิทักษ)
โชติยศาสตร ศิลปศาสตรแหงการทํานายจากภารตวิทยาสูดินแดนสยามประเทศ โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยกอน โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
สายธารแหงความคิด: การถวายคืนอํานาจแกสถาบันกษัตริยในทัศนะของโทมัส ฮอบส โดย ธิติพงศ มีทอง
ความหลากหลายทางชาติพันธุในเมืองราชบุรี โดย กนกอร สวางศรี
ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแกว
แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 โดย ปญญา รุงเรือง
สาขาอาเซียนศึกษา (AEC)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา และอาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย
อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งประชาคมอาเซียน: ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย ประพาฬรัตน สุขดิษฐ
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ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป: หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพที่เต็มไปดวยคุณูปการแหงความยุติธรรม
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
ปญหาการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายสหภาพยุโรป โดย ชาคริต อิ่มเจริญกุล
ลูกเสืออาเซียน: ภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสของประเทศไทย โดย สุปรีชญา บุญมาก
ความลมเหลวจากการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกในประเทศไทยและบางประเทศในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน โดย พงศชยนต ศรีสุวรรณ
สาขาการทองเที่ยว (TR)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
บริบทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม วุฒิภัทร โพลงละ เจนจิรา ทองราษฎร ปวีณา คงปน และพรพิกุล พจนโพธา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย วงศระวิทย นอมนําทรัพย เบญจรัตน ปฐมชัยวาลย ธิดารัตน ราชสิงห สิริกัญญา ลีสม และสุกัญญา ทองแยม
การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามแนวคิดการทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร
ในจังหวัดนครปฐม โดย ปทมพร คงดี ศรัญยา เศลาอนันต ศุภนิภา พงษเวียง น้ําฝน ขวัญตา และธนวรรษ ดอกจันทร
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดย มัสลิน บัวบาน รัตติยากร รัตนฤทธิชัย อารีญา ทับทิมตระกูลดี วนิดา ศรีอนุชิต และวาทินี เพชรไทรแกว
แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชนบานไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย พิมพชนก มูลมิตร ศศิประภา ไมตรา ชฎาพร ทองดอนเกรื่อง และมนตรี ขันทอง
การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชุมชนสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย อารีรัตน ฟกเย็น อัจฉรา หาดี เพ็ญนภา คําจะ อาภาวรรณ ชัยริยไพศาล และอารยา รอยอําแพง
คูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบาน ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย นิพล เชื้อเมืองพาน จินดารัตน คงแสน ภัคพงศ มองเพอ จิราพร อนุกูล และนภัทรา อึ้งประสูติ
สาขาบริหารการศึกษา (EDA)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
การศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สุกัลยา นิยมทอง และศักดิ์ชัย นิรัญทวี
พฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 โดย วิชานนท ฝายขาว นวัตกร หอมสิน และพงษนมิ ิตร พงษภิญโญ
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
โดย สกุลภรณ นาสุริวงษ นวัตกร หอมสิน และพงษนมิ ิตร พงษภิญโญ
วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 โดย ราตรี เวียงสิมา นวัตกร หอมสิน และประพรทิพย คุณากรพิทักษ
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การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
โดย พรพรรณ ใจกําแหง นริศ สวัสดี และเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
สาขาวิจัยการศึกษา (EDR)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
การพัฒนาสื่อการสอนจากดินไทยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย โดย วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องเซต ดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
โดย อิงควราพัชร อาทิตยเจริญชัย และสืบสกุล อยูยืนยง
การศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา
โดย กรกฎา นักคิ้ม และปวีณา ยอดสิน
Enhancing the Reading Comprehension Skills by Using the Reading Strategies Instruction Approach
for First Year Nursing Program Students by Maria Cecilia C. Perez, Ruffel Joy C. Manalo,
Labmie Lynnette L. Dematoque, Laarnie D. Esteban, Hathaichanok Buajaroen and Darin Portangtam
สาขาหลักสูตรและการสอน (EDC)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
ผลของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย รัชดาพร นาแถมพลอย และ เมษา นวลศรี
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเกม
โดย ขวัญพัฒม เอกนราจิรารัตน ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ และนันทนภัส นิยมทรัพย
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป: ทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห
โดย รศนา สุวรรณนอย และศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน
เรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย พนิตานันท อนุสรณประชา และบุญสม ทับสาย
แนวทางการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกซ
รวมกับเทคนิค 5W1H โดย พัทธมน หนอสุวรรณ และบุญสม ทับสาย
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
โดย อารยา แกวบัวดี และจินตนา ศิริธัญญารัตน
การสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิค TPR: สอนอานออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน
โดย วัชรินทร เครือเชา และบุญสม ทับสาย
การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย บุญสม ทับสาย และศุภญา บุญตัน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดย นันทนภัส นิยมทรัพย อัมรินทร อินทรอยู ศิริรัตน สระทองจันทร ธีราภรณ พราหมณโชติ กรรณิการ แกวเรือง
ชญาภา นาคไชยะ นภัสวรรณ ศรีราคํา มาริษา สาฆอง วรัทยา แซมเพชร ศิตาพร พิมพพันธุ และเสาวณีย ปฐมนรา
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
โดย สมจิต จันทรฉาย พิชญา รุงเรือง จุฑามาศ แกวประหลาด ชลธิชา กลอมสมร จุรีภรณ คงหมวก
ทรายแกว ประเสริฐการ กิตติยา ทองเชื้อ และกมลชนก คงกระพันธ
สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น (LD)
ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
สถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา
โดย ณชพงศ จันจุฬา ชนิษฎา ชูสุข รัฐติกาล มะประสิทธิ์ และซูไฮนี เหมสลาหมาด
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
โดย จุฑามาศ โพธิ์ลี้ และพีรชัย กุลชัย
การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพื่อประเมินความพรอมในการพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน โดย จุฑา จิตวงศภักดี และพีรชัย กุลชัย
การศึกษารูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
โดย กฤตชยา แสนเขียววงศ และพีรชัย กุลชัย
การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจชุมชน
กลุมปลูกผักคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด โดย อรยา เจริญสุทธิกุล และพีรชัย กุลชัย
การพัฒนาศักยภาพกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดย อภิญญา แสงสงวน และพีรชัย กุลชัย
การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น
ในเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย จักรพันธ พรมฉลวย
สํารวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดย พวงรัตน เชื้อรบ ชาญสตพัชร
ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง
โดย ทองอินทร ไหวดี และธรรมสรณ ตันกายา
ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับสื่อชุมชน โดย ณัชชา ศิรินธนาธร
สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) (R2R)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
การรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาออน
การพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
โดย พีรศุษม ทองพวง มนตรวี ทองเสนห และวิลาวัณย วิเศษวัชร
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การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี และอาจารย ดร.เสาวณี คงศรี
ผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบขวางตะวันตอสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อพื้นเมืองลูกผสม
ทางการคา โดย มหิศร ประภาสะโนบล
ผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุที่มีตอความงอก การแตกตาขาง และการเจริญ เติบโตของรากของมันสําปะหลัง
โดย ภารดี แซอึ้ง และศุกรวรรณ แซอึ้ง
การเลือกเนื้อไกและการประกอบอาหารจากเนื้อไก ใหปลอดภัยจากการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย
โดย นิติพล ศรีออนรอด
การพัฒนาเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหโดยใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
โดย นวพร หงสพันธุ และบงกช ตะกรุดแจม
การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงที่ตางกัน: กรณีศึกษา Chlorella (Chlorella sp.)
โดย ปณิธาน แกวจันทวี กิตตินันท บุญรอด และยุพิน ยืนยง
ผลของการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสตอการเหลือรอดของโพรไบโอติกในสภาวะเลียนแบบระบบ
ยอยอาหารและผลิตภัณฑเยลลี่เหลว โดย ทิพรักษ วงษาดี สุพัชตรา งามเอนก และกมลชนก แกวสุข
การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ทาแรงออก อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
โดย จันทนา กอนเกา สุพิตา พลูสมบัติ ปยวรรณ พจนปริญญา และอัครมณี เข็มทอง
การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง
(Neonothopanus nambi) โดย ฉัตร กรอบทอง นันทพงศ ขําทอง อัมพรรัตน ประไพวงศ และสุกัลญา หลีแจ
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ Staphylococcus epidermidis ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง
(Neonothopanus nambi) โดย มัชฌิมาภรณ ศักดิ์แพทย อัมพรรัตน ประไพวงศ นันทพงศ ขําทอง และสุกลั ญา หลีแจ
ผลของซูโครสตอสมบัติของแปงขาวเจา โดย อุมาพร อาลัย ตรินัย ตั้งสัมพันธ และมารุต เกิดสีเพ็ง
ผลของระยะเวลาสุญญากาศตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการตานอนุมูลอิสระระหวาง
ออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด โดย กุหลาบ สิทธิสวนจิก และอารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
การพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานต่ําดวยน้ําตาลแอลกอฮอล
โดย อุมาพร อาลัย สุพิชฌาย ปองจันลา และเจริญพงศ จันทิพยวงษ
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ (SCI)
ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล และอาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของหญาคา
โดย วัชราภรณ ประภาสะโนบล ระวิวรรณ ขันสิงห และศศิวิมล รอดพน
การวิเคราะหสารเบตาเลนและผลิตภัณฑลิปบาลมจากเสมา โดย บุษราคัม สิงหชัย และนาฏนารี ชื่นจิตร
การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของตําแยชาง
โดย บุษราคัม สิงหชัย ชบาไพร มานัส และทัศนีย คําใหญ
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อิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม
โดย ศศิลักษณ ชีทอง กิตตินันท ชวยดํา และวัชรินทร สายน้ําใส
การประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด: กรณีศึกษาผลของปริมาณเขมาดําและปริมาณ
กํามะถัน โดย สุไหลหมาน เบญฤทธิ์ และ วัชรินทร สายน้ําใส
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา (CED)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย ดร.วิมาน ใจดี และอาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง โดย จิรัฏฐ คงควร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย ณัฐภาส ดวงจันทร และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย สมชาย สุดใจดี และนพดล ผูมีจรรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม
โดย ปารมี ปานทอง และวินัย เพ็งภิญโญ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผูมจี รรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โดย กันติมา เติมแกว และนพดล ผูมีจรรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค
การเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง
โดย เดชพิพัฒน พักใคร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย กิ่งกาญจน ฟกทอง และวิมาน ใจดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนออนไลน
รวมกับการเรียนรูแบบ NHT โดย วุฒิชาติ บูชาพิมพ และมนัสนิต ใจดี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โดย ณัฐกัณณ ไซพันธแกว และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
โดย จิรเวช พุมประดิษฐ และ สุมาลี สิกเสน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย สิริรัตน สุขเมือง และวิมาน ใจดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ยาเสพติด รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด โดย ธวัชชัย แสงจันทร และสุมาลี สิกเสน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย พงษสันติ์ โสโท และนพดล ผูมีจรรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย อารีญา ปกษิณ และวิมาน ใจดี
การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพท
ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย กิตติพงษ กุณาใจ และสุมาลี สิกเสม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ โดย รุงโรจน หนอยวงคํา และสุมาลี สิกเสน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบเพื่อนคูคิด โดย นิติรุจน ทองเถื่อน และสุมาลี สิกเสน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย ณัฐพล เพชรของ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active
Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย สุปรียา แกวเจริญ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง
เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย อวัตถา แกวหานาม และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา
การพัฒนาสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐาน 2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี โดย พลอยปภัส เนียมสีนวล และวินัย เพ็งภิญโญ
สาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ
ความแตกตางของสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
โดย มารุต ภูพะเนียด และณปภา ประยูรวงษ
พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
โดย จันทรเจา จันทเขต วิธวรรณ วงศอนันตสิทธิ์ และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
ตนแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ โดย ลัดดาวัลย จําปา
ผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย สุภาภัค สิงหเสนา ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห และออยทิพย บัวจันทร
การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูสูงอายุที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและ
ไมไดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม โดย ขวัญเรือน กาวิตู และชนิดา มัททวางกูร
สภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดสดดานกายภาพและดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย พัชรี ศรีกุตา ณัฐธิดา พิมพทอง วราภรณ ขานสันเทียะ
สกุลรัตน ใสพลกัง สุดารัตน ลิศนันท และสุนิสา หยุดกระโทก
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ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล โดย ทัศนีย ตริศายลักษณ และบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
ผลของการสงเสริมการรับรูส มรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัติกจิ กรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปว ยกระดูกสะโพกหัก
โดย สุรีรัตน เกียรติบุญศรี และสุพัตรา เดชฉกรรจ
การปองกันการกลับเปนซ้ําสําหรับผูรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดย ฐิติมา โพธิ์ชัย สิริสุดา ฐานะปตโต ปนัดดา วงษสันเทียะ ชญานิศ ภิรมยกิจ และพงศธร ไขโพธิ์
แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ทัศนีย ตริศายลักษณ
ศาสตรของพระราชากับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
โดย หทัยชนก บัวเจริญ ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม และปวิตรา ทองมา
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดย ปาริชาติ เปยรักใคร และมนสิชา อนุกลู
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
(บานแพว) โดย วิศิษฐ ฤทธิบญ
ุ ไชย วีณา ใชจําเริญ และเพ็ญพิศ สําเนียง
การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนสูเศรษฐกิจดิจิทัล โดย มาลินี คําเครือ ณรงค พันธุคง และพิศาล คงเอียด
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ธนาศักดิ์ ขายกระโทก สิริมา บูรณกุศล และศรัณย ตันวัฒนะพงษ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย สิริมา บูรณกุศล ธนาศักดิ์ ขายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย เพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม และTHI MINH TRANG NGO
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย ณัฐณิชา สินอาภา และพนาวรรณ จิรพรไพศาล
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารยวัลลี นวลหอม
อาจารยจิตรภณ สุนทร และอาจารยสนธยา โจมกัน
การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชนบานทุงสวน
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย คุณัญญา เบญจวรรณ อนันธิตรา ดอนบันเทา ภัทธินี พิกษร
วิลาสินี บุญฤทธิ์ และศิริลักษณ บุญจันทร
ความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในป 2560
โดย มนัญญา ปริยวิชญภักดี และพันทิพา เกตุพรม
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สารบัญ (ตอ)
รุนเกิดลาน ความทาทายการพัฒนาของสังคมไทย โดย โชติกา สิงหาเทพ

หนา
2154

สาขารัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร (PAL)
ประธานสาขา: อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา
วิกฤติการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย พิมลศักดิ์ นิลผาย และโชติกา สิงหาเทพ

2162
2163

สาขาบริหารการศึกษา (EDA)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข โดย เพ็ญรุง วรรณดี ปวิดา โพธิ์ทอง และลักขณา ศิรถิรกุล
ทักษะของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
โดย กนกพิชญ พิพิธกุล และศิลปชัย สุวรรณมณี
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดย พรทิพา ชาลีผล และศิลปชัย สุวรรณมณี
การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 โดย อรวรรณ บุญหลง และศิลปชัย สุวรรณมณี
การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดย ธัญชนก แววสงา และศิลปชัย สุวรรณมณี
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดย จิราวรรณ รามศรี และศิลปชัย สุวรรณมณี
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส โดย คนึงนิตย ขุนอําไพ และศิลปชัย สุวรรณมณี
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี
โดย กนกกาญจน ศรีสุรินทร มยุรา ตั้งจาตุรันต และอภินันทน มัณยานนท
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดย พรรณพัชร อนุบุตร และศิลปชัย สุวรรณมณี
สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) (R2R)
ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
ชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย กวิน ปลาออน และรตานันท รัตนะ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (ARG)
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การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเมี่ยงคําสําเร็จรูป
Antioxidant Activity of Nelumbo nucifera and Lotus Petal Fortified
in Miang Kham Ball
เลอลักษณ เสถียรรัตน* อาภัสรา กวีวังโส และพารถร ศรีผุดผอง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*Lerluck_s@rmutt.ac.th
บทคัดยอ
บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaerth.) พืชน้ําที่พบเห็นไดทั่วไป สามารถใชประโยชนไดแทบทุกสวนเพื่อเปนอาหาร
และยา เมี่ยงคําสําเร็จรูปเปนอาหารวางที่พัฒนามาจากเมี่ยงคํา ซึ่งนิยมรับประทานกันมาตั้งแตโบราณ มากดวยประโยชนและ
มีสรรพคุณของสมุนไพรตาง ๆ วัตถุ ประสงคการศึ กษานี้ เพื่อฤทธิ์ต านอนุมูลอิ สระในสวนตาง ๆ ของบัวหลวง และทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical
scavenging assay พบวาสวนกลีบดอกมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยกลีบดอกมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 12.78±0.44 µg/ml
รองลงมาคือกานดอกมีคา EC50 เทากับ 16.89±0.61 µg/ml การทดสอบทางประสาทสัมผัสของเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบ
บัวหลวงอบแหงบดละเอียดปริมาณ 3 ระดับ คือ 15 กรัม (2.14%) 30 กรัม (4.28%) และ 45 กรัม (6.42%) จํานวนผูทดสอบ
100 คน คะแนนความชอบแบบ 9 hedonic scale พบวาผลิตภัณฑคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงทั้ง 3 สูตร มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ของเกณฑการประเมินดานรสชาติความขม รสชาติโดยรวม ความคงรูป และความชอบ
โดยรวม ผูบริโภคมีความชอบผลิตภัณฑเมีย่ งคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงปริมาณ 15 กรัม (2.14%) มากที่สุด โดยมีคะแนน
เกณฑการประเมินสูงสุดดานสี 6.05 ± 1.88 รสชาติความขม 5.83 ± 2.08 รสชาติโดยรวม 6.50 ± 1.87 ความคงรูป 7.18 ±
1.45 และความชอบโดยรวม 6.73 ± 1.71 การศึกษานี้ แสดงใหเ ห็นว าส วนกลีบ บัวหลวง มีฤ ทธิ์ต านอนุมู ลอิ ส ระดีที่ สุ ด
การศึกษาขั้นตอไปจึงควรเสริมในผลิตภัณฑอาหารที่รับประทานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ สําหรับใชเปนสารตานเบาหวาน
ปองกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้องรังตาง ๆ ในกลุมผูบริโภคที่รักและใสใจสุขภาพ
คําสําคัญ: ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ บัวหลวง กลีบบัวหลวง เมี่ยงคําสําเร็จรูป
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Abstract
Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) is an aquatic plant. Almost all parts of the lotus are eaten as
food and also used as medicine. Miang Kham is a well-known traditional snack of Thailand. The Ingredients
have many useful herbs. The objective of this study were to investigated the antioxidant activity in part
used of lotus and evaluate level of lotus petal fortified in Miang Kham Ball that has the highest level of
acceptable sensory test. The antioxidant activity was investigated by DPPH radical scavenging. The petal
extract was exhibited the highest antioxidant activity with EC5012.78 ± 0.44µg/ml follow by petal stalk
with EC50 16.89±0.61 µg/ml. Miang Kham Ball was prepared by fortified 3 level of dry lotus petal 15 grams
(2.14%), 30 grams (4.28%), 45 grams (6.42%). The sensory acceptability was tested by 100 consumers.
The results of preference sensory evaluation used 9- point hedonic scale. The results of preference
sensory evaluation indicated 3 level of Lotus petal have significant difference in bitter test, overall test,
color, stability and overall liking (P value < 0.05). The Lotus petal fortified Miang Kham Ball 15 grams
(2.14%) showed the highest score of color 6.05 ± 1.88, bitter test 5.83 ± 2.08, test 6.50 ± 1.87, stability
7.18 ± 1.45 and overall liking 6.73 ± 1.71. The study showed petal part exhibited the highest antioxidant
activity. Future study should be fortified in daily food product to protect diabetes mellitus, cancer and
chronic disease in health concern population.
Keywords: antioxidant activity, Nelumbo nucifera, lotus, lotus petal, miang kham ball
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1. บทนํา
บัวหลวง เปนพืชน้ําที่มีความสําคัญยิ่ง โดยถือวาเปนราชินีแหงพื้นน้ําที่มีความงามและประโยชนนานัปการ นอกจาก
ความสําคัญทางพฤกษชาติแลว บัวหลวงยังมีความสําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาทั้งสัญลักษณและอามิสบูชา
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร บั ว หลวงอยู ใ นวงศ NYMPHAE-ACEAE มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ว า Nelumbo
nucifera Gaertn. หรือมีชื่อเรียกวา Sacred lotus มีอยูหลายพันธุดวยกัน ตั้งแตดอกที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ
มีกลีบซอนกันเล็กนอยหรือมีเกสรตัวผูที่มีรูปรางดั่งกลีบซอนกันนับรอย บัวหลวงมีถิ่นกําเนิดในแถบรอนและอบอุน พบไดตาม
แหลงน้ําทั่วโลก โดยทั่วไปแลวดอกบัวหลวงจะมีสีขาวหรือชมพู อาจจะอมสม หรืออมมวงบาง (เต็ม, 2523)
มนุษยไดรูจักคุณคาอันมีประโยชนและสรรพคุณดานยาสมุนไพรของบัวหลวงมาชานานแลว ในการประกอบอาหาร
วลใหกับ อาหาร เชน ข าวห อใบบั ว ใบออนรับประทานสวนของใบนํามาเปนภาชนะ และสร างกลิ่ นหอมหเปนผักชนิ ดหนึ่ ง
กับเครื่องจิ้ม เมล็ด จากฝกบั วทั้ งสดและแหง นํ ามาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน ส วนรากเหง านํามาต มเปนเครื่องดื่ ม
(สุปราณี, 2540)
สรรพคุณดานสมุนไพร เมล็ดบัวบํารุงรักษาประสาทและไต หรือแมอาการทองรวงหรือบิดเรื้อรัง ดีบัวหรือตนออนที่
อยูในเมล็ดมีสีเขียวเขม ใชเปนสวนผสมของยาแผนโบราณ พบวาตัวยามีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
เกสรตัวผูเมื่อตากแหงใชเปนสวนผสมของยาไทย-จีนหลายชนิด เชน ยาลม ยาหอม หรือแมแตยานัตถุ นอกจากนี้ยังนํามาตม
น้ําดื่ ม กานใบและก านดอกนํามาทํายาเเก ทองร วง สวนของรากหรือเหง านํ ามาตม น้ําใช แก รอนในกระหายน้ํ า พร อมทั้ง มี
สรรพคุ ณห ามเลื อด จึ ง เห็ นได วาประโยชน ท างสมุ นไพรของบั วหลวงมี อยู ม าก นอกจากเป นสมุ นไพรแล วบั วหลวงยั ง ใช
ประโยชนในทางอื่น ๆ เชน กลีบแหงใชมวนบุหรี่ในอดีต เรียกวา บุหรี่กลีบบัว ใบแกนํามาตากแหงใชเปนสวนผสมของยากันยุง
เปลือกบัวนํามาเปนวัสดุในการปลูกเห็ดชนิดหนึ่งเรียกวา เห็ดบัว (วุฒิ, 2547)
เมี่ ยงคํ าสํ า เร็ จ รู ป เมี่ ย งคํ าเป น อาหารว า งสํ าหรั บ คนในราชนิ กุล สมั ย ก อน เพราะเครื่ องเคี ย งที่ นํ ามาปรุ ง นั้ น
ลวนแลวแตตองใชฝมือในการหั่น การซอย และการจัดเรียงดวยความประณีตทั้งสิ้น ประวัติความเปนมาในสมัย โบราณจะมี
ขาราชบริพารในวังจํ านวนมาก การที่ จะจั ดตั้ง เครื่ องเสวยหรื อการจัด อาหารถวายก็จะพยายามคัดสรรเมนูที่ ตองใหแ ปลก
ใชฝมือประดิดประดอย และตองอรอย ดังนั้นเมี่ยงคําจึงเปนเมนูอาหารที่ไดแสดงออกถึงฝมือที่ประณีตสูง เนื่องจากตองซอย
หอมแดง หั่นขิงออนเปนลูกเตาพอดีเทา ๆ กัน มะนาวติดเปลือกบาง ๆ ตองฝานใหไดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ไมใหมีน้ําไหล กุงแหง
ตองลางและคัดขนาดใหเทากัน แมกระทั่งถั่วลิสงตองคั่วเอง แลวเรียงเม็ดจัดใหสวยตามกลุม ๆ นอกจากนั้นจะมีเนื้อมะพราว
คั่ว นําทุกอยางมาหอใสใบชะพลู หรือใบทองหลาง ใบชะพลูมีประโยชนมากคือ มีคุณคาทางอาหารสูง ชวยยอยอาหาร ขับ
เสมหะ และอุดมไปดวยแคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินซี ปจจุบันมีคนมาดัดแปลงใชใบคะนาและเปลี่ยนชื่อเรียกเปนเมี่ยง
คะนา แตเมี่ยงคะนาใชกากหมูแทนมะพราวคั่ว สําหรับน้ําของเมี่ยงประกอบดวยกุงแหง ขิง และหอมแดง นํามาโขลกรวมกัน
เคี่ยวกับน้ําตาลปบ ใสกะป น้ําปลาและเติมเกลือเล็กนอย (ณรงค, 2541)
เมี่ยงคําเปนอาหารที่นิยมรับประทานตั้งแต โบราณ มากดวยประโยชนและมีสรรพคุณของสมุนไพรตาง ๆ และยัง
สามารถรับประทานตลอดทั้งป เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีมากในทุกทองถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑเปนเมี่ยงคําสําเร็จรูป จึงสะดวก
ในการรับประทานตามแบบฉบับของคนยุคปจจุบัน แตยังคงมีรสชาติตามตนตํารับดั้งเดิม การปรุงสําเร็จและรสชาติอรอยจึงมี
ประโยชนเพิ่มขึ้น โดยสามารถนําไปเปนของฝากและของที่ระลึกได ผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปพรอมรับประทาน จึงทําใหเกิด
ความสะดวกแกผูบริโภค และยังเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบในชุมชนไดอีกดวย
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากสวนตาง ๆของบัวหลวง และการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงที่มฤี ทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง
3. วิธีดําเนินการวิจัย
1. การทดสอบฤทธิ์ ต านอนุ มูล อิส ระ โดยวิ ธี DPPH (radical scavenging assay) หรือ 1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl เปนสารอนุมูลอิสระ (free radical) สามารถรับ electron หรือ hydrogen radical ได ซึ่งเมื่อ DPPH อยูใน
รูปสารละลายใน absolute ethanol จะมีสีมวง และเมื่อทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ antioxidant จะทําใหมีสีจางลง โดยใช
BHT(Butylated hydroxytoluene) เปนสารมาตรฐานที่ใหผลบวกในการทดสอบฤทธิ์ ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีนี้ คาที่ไดจาก
การทดสอบจะแสดงเปนคา EC50 โดยตองมีคาต่ํากวา 100 มิลลิกรัม ตอมิลลิลิตร จึงจะถือวามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธีที่
ดัดแปลงจากวิธีการของ Yamasaki โดยนําสารสกัดมาละลาย Absolute ethanol ปรับใหมีความเขมขน 1, 10, 50 และ
100 µg/ml ทดสอบดวยสารละลาย DPPH และ ใช BHT (Butylated hydroxytoluene) เปนสารมาตรฐาน มาใสใน 96well plate ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที ใหเกิดปฏิกิริยา นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดย
เครื่อง microplate reader นําคาที่ไดมาคํานวณคา % Inhibition และคํานวณคา Radical scavenging activity (EC50)
ดวยโปรแกรม Prism program ซึ่งเปนตัวบงชี้ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง
นําไปคํานวณ % inhibition การวิเคราะหผลทางสถิต โดยใชคา Mean ± S.D. (โอภา,2537) (Yamasaki K.,1994)
2. การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูป ทําการคัดเลือกสูตรมาตรฐานของ
เมี่ยงคําสําเร็จรูป 3 สูตร โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ใชผูประเมิน 70 คน จากนั้นนําสูตรที่ไดการ
ยอมรับจากบริโภคสูงสุด ไปทดสอบผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง โดยทําการทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัม ผั ส ผลิต ภั ณฑเ มี่ ยงคํ าสําเร็จรู ป เสริ มกลี บ บัวหลวงอบแห งบดละเอี ยด ในปริ มาณที่ แตกตางกั น 3 ระดั บ คื อ 15 กรั ม
(2.14%) 30 กรัม (4.28%) และ 45 กรัม (6.42%) ทําการทดสอบดานประสาทสัมผัสของผูบริโภคจากผูบริโภค ดานลักษณะที่
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความขม รสชาติ โดยรวม ความคงรู ป และความชอบโดยรวม ใชผู ประเมิน 100 คน การทดสอบ
ประสาทสัมผัส ใชแบบทดสอบโดยใหคะแนนทางประสาทสัมผัสความชอบ 9 ระดับ (Hedonic 9-Point scale Test)
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นําคาที่ไดคํานวณผลทางสถิตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะหผลทางสถิติวิธี
Randomized Completely Block design (RCBD) และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ทดสอบความแตกตางดวยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT) วิเคราะหผลทางสถิติ คะแนนการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.)
3. การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปของผูบริโภคและคุณคาทางโภชนาการ ศึกษาการยอมรับ
ผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปของผูบริโภค โดยใชแบบสอบถาม ในผูประเมิน 3คน 0 วิเคราะหผลทางสถิติโดยใชคารอยละ และ
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.) คํานวณคุณคาทางโภชนาการโดยใชตารางแสดงคุณคาอาหารไทยในสวนที่
กินได 100 กรัม
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4. ผลการวิจัยและสรุปผล
1. ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging assay
โดยใช Butylated hydroxytoluene (BHT) เปนสารมาตรฐานในการทดสอบ ซึ่งมีคา EC5012. = 78±0.5 µg/ml พบวา
สวนประกอบของบัวหลวงทั้ง สวน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระแ 10ตกตางกัน กลีบดอกและกานดอกมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด
โดยกลี บดอกมี คา EC50 ต่ํ าสุ ดคือ 12.78±0.44 µg/ml รองลงมาคือกานดอกมี คา EC50 เท ากับ 16.89±0.61 µg/ml
สวนรังไขและ ดีบัวมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระปานกลาง โดยรั งไขมีคา EC50 เทากับ 37.70±1.28 µg/ml สวนดีบัวมีคา EC50
เทากับ 46.40±0.12 µg/ml สวนใบออนและรากมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระต่ําที่สุด โดยมีคา EC50 เทากับ 50.33±0.57 µg/ml
68.04±1.11 µg/ml ตามลําดับ สวนเกสร, เมล็ด, ใบแก, และไหลบัวไมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (EC50 > 100 µg/ml)
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวากลีบดอกมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด รองลงมาคือ กานดอก (ภาพที่ 1)

µg/ml

ภาพที่ 1 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging สวนตาง ๆ ของบัวหลวง
2. ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมี่ยงคําสําเร็จรูป
2.1 การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน
จากการศึกษาผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร เพื่อใชในการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม และเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด เพื่อใชในการผลิตเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง โดยทําการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส
ของผูบริโภค จากการทดสอบของผูบริโภคพบวาเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน ทั้ง 3 สูตรซึ่งมีปริมาณสวนประกอบแตกตางกัน
เมื่ อนํ ามาทดสอบการยอมรั บ ของผู บ ริ โ ภคจํ านวน 70 คน ด วยการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสั ม ผั ส โดยให ค ะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (Hedonic 9-Point scale test) นําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยตามสถิติ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คะแนนการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน 3 สูตร (Mean ± S.D.)
เมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน
เกณฑการประเมิน
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
ลักษณะที่ปรากฏ
6.13 ± 1.45
6.27 ± 1.30
6.39 ± 1.44
สี
6.39 ± 1.32
6.49 ± 1.53
6.60 ± 1.26
กลิ่น
6.40 ± 1.61
6.51 ± 1.39
6.79 ± 1.30
รสชาติ
6.90 ± 1.50
6.63 ± 1.38
6.73 ± 1.47
ความคงรูป
7.06 ± 1.37
6.84 ± 1.17
6.70 ± 1.41
ความชอบโดยรวม
6.90 ± 1.68
6.90 ± 1.33
6.70 ± 1.72
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ผลการทดลองพบว า เมี่ย งคําสํ าเร็ จรู ป สูต รพื้ นฐานทั้ง 3 สู ตร ไม มีค วามแตกต างกั นอยางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติ
(P>0.05) ดานลั กษณะที่ ปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ ความคงรู ป และความชอบโดยรวม การศึกษาพบว าผูบริโ ภคมีความชอบ
ตอผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูป สูตรที่ 1 และ 3 โดยสูตรที่ 3 มีคะแนนสูงสุดดานลักษณะ ที่ปรากฏ 6.39 ± 1.44 สี 6.60 ±
1.26 กลิ่น 6.79 ± 1.30 สูตรที่ 1 มีคะแนนสูงสุดดานรสชาติ 6.90 ± 1.50 ความคงรูป 7.06 ± 1.37 และความชอบโดยรวม
6.90 ± 1.68 เนื่ องจากเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร มีความคลายคลึงกันมากดานลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่ น
ผลการทดสอบจึงไมมีความแตกตางกัน และผูบริโภคไมสามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน ในการศึกษาขั้นตอนตอไป
จึงใชเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน สูตรที่ 1 เปนสูตรในการผลิตเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง เนื่องจากมีคะแนนการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสสูงสุด ดานรสชาติ ความคงรูปและความชอบโดยรวม โดยเมี่ยงคําสําเร็จรูปสูตรนี้มีสว นประกอบ
คือกุงแหง 70 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 150 กรัม มะพราวคั่ว 100 กรัม ใบชะพลู 5 กรัม และสวนผสม น้ําเมี่ยงคือ น้ําตาลปบ 250
กรัม น้ําตาลทราย 30 กรัม หมอแดง 100 กรัม พริกขี้หนู 10 กรัม มะนาว 20 กรัมน้ําเปลา 150 กรัม กะป 45 กรัม ขิง 20
กรัม ขา 20 กรัม
2.2 การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง
การศึกษาผลิตภัณฑเมีย่ งคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 3 สูตร โดยใชกลีบบัวหลวงอบแหงบดละเอียด ในปริมาณ
ที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 15 กรัม (2.14%) 30 กรัม (4.28%) และ 45 กรัม (6.42%) ทําการทดสอบการยอมรับผูบริโภค
จํานวน 100 คน ดวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (Hedonic 9-Point scale
test) นําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยตามสถิติ (ตารางที่ 2)
ผลการทดลองพบวาผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง ทั้ง 3 สูตร มีความแตกตางกันอยางนัยมีสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ในดานรสชาติความขม รสชาติโดยรวม ความคงรูป และความชอบโดยรวม การศึกษาพบวาผูบริโภคมี
ความชอบผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงสูตรที่ 1 มากที่สุด โดยมีคะแนนสูงสุดดานสี 6.05 ± 1.88 รสชาติ
ความขม 5.83 ± 2.08 รสชาติโดยรวม 6.50 ± 187 ความคงรูป 7.18 ± 1.45 และความชอบโดยรวม 6.73 ± 1.71 เมี่ยงคํา
สําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงสูตรนี้มีสวนของกลีบบัวอบแหงบดละเอียด 15 กรัม (2.14%) ซึ่งเปนปริมาณที่นอยที่สุด เนื่องจาก
สวนของกลีบบัวมีรสขมและเฝอนเล็กนอย
ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 3 สูตร (Mean ± S.D.)
ปริมาณกลีบบัวหลวง
เกณฑการประเมิน
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
15 กรัม (2.14%)
30 กรัม (4.28%)
45 กรัม (6.42%)
ลักษณะที่ปรากฏ
5.97 ± 1.91
6.02 ± 1.79
5.88 ± 1.84
สี
6.05 ± 1.88
5.93 ± 1.80
5.82 ± 1.66
กลิ่น
5.87 ± 2.12
6.04 ± 2.01
5.83 ± 2.11
a
a
รสชาติความขม
5.83 ± 2.08
5.66 ± 1.90
5.10 ± 2.01b
รสชาติโดยรวม
6.50 ± 1.87a
6.21 ± 1.81ab
5.72 ± 1.87b
ความคงรูป
7.18 ± 1.45a
6.69 ± 1.69b
6.47 ± 1.72b
ความชอบโดยรวม
6.73 ± 1.71a
6.53 ± 1.74ab
6.09 ± 1.79b
หมายเหตุ : เลขที่มีอักษรแตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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3. การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง
ผลการศึกษาการยอมรับของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง โดยใชแบบสอบถามในผูบริโภค 30 คน
คะแนนความชอบ 7 ระดับ พบวามีคะแนนความชอบดานลักษณะที่ป รากฏ 6.04 ± 1.79 สี 6.34 ± 1.88 กลิ่น 6.10 ± 2.01
รสชาติความขม 6.04 ± 2.08 รสชาติโดยรวม 6.38 ± 1.87 ความคงรูป 6.14 ± 1.45 และความชอบโดยรวม 6.52 ± 1.71
สรุปวายอมรับผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงในระดับมาก การสอบถามโดยใชแบบสอบถามพบวาผูบริโภคให
คะแนนการยอมรั บผลิตภัณฑเมี่ยงคํ าสําเร็จรูปเสริม กลีบบัวหลวงในระดับยอมรับมาก คิดเปนรอยละ 40 ระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 47 และถามีผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงออกวางจําหนาย ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑนี้ คิดเปน
รอยละ 53
การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงโดยคํานวณคุณคาทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง ตามปริมาณสวนผสมในการทําผลิตภัณฑ โดยใชตารางแสดงคุณคาอาหาร
ไทยในสวนที่กินได 100 กรัม พบวาผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 1 ชิ้น (5กรัม) ใหคุณคาทางโภชนาการดังนี้
พลังงาน 92.59 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 11.79 กรั ม โปรตีน 3.65 กรัม ไขมัน 3.67 กรัม เสนใย 0.18 กรัม แคลเซียม
33.19 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 63.58 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 1.94 มิลลิกรัม และวิตามินเอ128.99 I.U. (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 1 สูตรและ 1 ชิ้น
คุณคาทางโภชนาการ
ขนาดบรรจุ พลังงาน คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน
เสนใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามิน.A
(Kcal)
(g.)
(g.)
(g.)
(g.)
(mg.)
(mg.)
(mg.)
(I.U.)
1780.3 54.4 3611.9
1 สูตร
2592.4
329.4
102.8 102.8
10.3
929.5
(700 กรัม)
1 ชิ้น
92.59
11.79
3.65
3.67
0.18
33.19
63.58
1.94 128.99
(5 กรัม)
ที่มา : คํานวณโดยใชตารางแสดงคุณคาอาหารไทยในสวนที่กินได 100 กรัม กองโภชนาการ กรมอนามัย), (2553
5. สรุปผลและเสนอแนะ
ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging assay
พบวาสวนจากประกอบของบัวหลวงทั้ง สวน 10แตละสวนของบัวหลวงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระแตกตางกัน กลีบดอกเปนสวน
ที่มีฤทธิ์ตานอนุมลู อิสระดีที่สุด โดยมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 12.78±0.44 µg/m การทดสอบทางประสาทสัมผัสยังพบวา ผูบริโภค
ยอมรับผลิตภัณฑเมี่ยงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง สูตรที่ 1 ซึ่งเปนสูตรที่เสริมกลีบบัว 15 กรัม (2.14%) มากที่สุด โดยมี
คะแนนสูงสุดดานสี 6.05 ± 1.88 รสชาติความขม 5.83 ± 2.08 รสชาติโดยรวม 6.50 ± 1.87 ความคงรูป 7.18 ± 1.45 และ
ความชอบโดยรวม 6.73 ± 1.71 เนื่องจากสวนของกลีบบัวทําใหผลิตภัณฑเกิดรสขมและเฝอนเล็กนอย สวนของกลีบบัวเปน
สวนของบัวหลวงที่มีสีชมพู ซึ่งในการศึกษาที่ผานมามักพบวาสวนของพืชที่มีสีแดงหรือมวงเขมจะเปนสวนที่มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระสูง การศึกษานี้ก็พบเชนเดียวกันวาสวนของกลีบดอกเปนสวนที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด แตจากการทดลองนําสวน
ของกลีบบัวมาอบแหงและบดละเอียดเพื่อผสมในผลิตภัณฑอาหาร พบวากลีบบัวทําใหรสชาติของผลิตภัณฑอาหารมีรสขมและ
เฝอน จึงตองใชในปริมาณที่พอเหมาะซึ่งผูบริโภคยอมรับได
สรุปผล การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สวนกลีบบัวหลวงเปนสวนที่มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระดี ที่สุด จึ งนับ เป นสวนที่ มีป ระโยชนในการบริ โภค แตพ บว ายัง มีการบริโ ภคในปริมาณน อยและไม แพร หลาย จึง ควร
สงเสริมใหบ ริโภคเปนประจําอยางสม่ํ าเสมอ สําหรับใชเปนสารตานเบาหวาน ปองกันการเกิดมะเร็ งและโรคเรื ้ องรังตาง ๆ
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การศึ กษาขั้ นต อไปควรใช กลี บ บัวหลวงเสริม ในผลิ ตภั ณฑ อาหารต าง ๆ และอาหารประจํ าวั นเมนูต าง ๆ เพื่อใหส ามารถ
รับประทานกลีบบัวหลวงไดหลากหลายรูปแบบ และสงเสริมใหไดรับในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ
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การอนุรกั ษและใชประโยชนของขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม
Conservation and Utilization of Nakhon Chaisri Rice
in Nakhon Pathom Province
พิทักษพงศ ปอมปราณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป และองคความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอม
นครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบมีเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
ปลูกขาวไวดวยแนวคิดเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเพื่อการจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ คุณลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุนี้ คือทรงกอตั้งตรงมี การแตกกอดี แผนใบสีเขียวเขม ลักษณะรวง
จับกันแนน สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง จํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และถึง
วันเก็บเกี่ยวใชระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร น้ําหนักรวง 10 กรัม
น้ําหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด การจัดการระบบการผลิตขาวของกลุมเกษตรกรพบวามีแนวคิดเชิงวิชาการในมิติการอนุรักษ
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น มีเกษตรกรและกลุ มเกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี มีตลาด
ผูบริโภค และมีหนวยงานหรือองคกรหนุนเสริม
คําสําคัญ: ขาวหอมนครชัยศรี
Abstract
Study on the characteristics of botany, physiology, growth in the year and knowledge of management
system in the production of Nakhon Chaisri rice for conservation and making economic values and social
utilization. The results founded that the farmer have cultivated Nakhon Chaisi rice with the initial concepts
for the conservation of native rice and to the consumers a healthy alternative. Characteristics of botany
is a tiller of erection and good tillering capacity, dark green of leaf blade. The panicle hold tight, the color
red colored of lemma. The number of days to 50 % of flowering and until the harvest time is 135-140 days.
The stem height was 153 cm., panicle length was 29 cm. and seed weight was 3.5 gram/100 seeds. The
management of rice production system are academic concept of the dimension value in the conservation
of biodiversity and local wisdom. There are the farmers and rice growers group of Nakhon chaisri rice,
consumer market and an agency or organization supportive.
Keyword: Nakhon Chaisri rice
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1. บทนํา
ขาวหอมนครชัยศรี เปนขาวพื้นเมืองดั้งเดิมของมณฑลนครชัยศรี หรือจังหวัดนครปฐมในปจจุบัน อําเภอนครชัยศรี
เปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัดนครปฐมในอดีต เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ ข าวพื้นเมืองที่ชาวนา
นิยมปลูกในสมั ยนั้น คือข าวหอมนครชัย ศรี ซึ่งข าวชนิ ดนี้เ ปนข าวนาป ไวแสง นิ ยมปลูกในชวงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
(กรมการขาว, 2559) จากการสืบคนขอมูล ยังไมมีองคความรูทางวิชาการที่สามารถใชอางอิงเกี่ยวกับขาวหอมนครชัยศรี ใน
ดานคุณลักษณะทางการเกษตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาการผลิต ขอมูลดานโภชนาการและอื่น ๆ หรือแมกระทั่ง
ความเชื่อมโยงของขาวหอมนครชัยศรี กับวิถีชีวิตในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น จากขอมูลที่มี พบวา
ขาวหอมนครชัยศรีมีผลผลิตต่ํา ประมาณ 30-70 ถังตอไร จุดเดนของขาวชนิดนี้คือ เมื่อนําไปสีเปนขาวสาร น้ําหนักของขาวที่
เสียไปกับการสีขาวนอยกวาขาวหอมมะลิและขาวนาปรัง เนื่องจากเมื่อสีแลวไดเนื้อขาวสารเต็มเมล็ด มีความขาว มีกลิ่นหอม
นอกจากนี้ขาวหอมนครชัยศรียังมีอายุชีวิตที่ยาวนาน ทําใหมีวิตามิน แรธาตุมาก เชน ธาตุเหล็ก และตานทานตอศัตรูพืชอยาง
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล มีศัตรูพืชนอย ไมจําเปนตองดูแลดวยสารเคมี ลําตนใหญ แข็งแรง มีความสูงประมาณ 2 เมตร แตมี
ขอเสียที่ขาวหอมนครชัยศรีมีความสูงมากจึงลมไดงาย ซึ่งในเวลาตอมาเกษตรกรในเขตอําเภอนครชัยศรีไดหันมาปลูกขาวพันธุ
อื่นเพื่อเชิงการคามากขึ้น ซึ่งใชเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นและไดผลผลิตที่สูงกวาขาวพันธุหอมนครชัยศรี เชน พันธุสุพรรณบุรี 1
พันธุชัยนาท และพันธุพิษณุโลก 1 เปนตน จึงทําให ขาวพันธุห อมนครชัย ศรีคอย ๆ หายไปจากอําเภอนครชัยศรี (นงคราม
จันทรทูล, 2555)
การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีคุณคา เกิดประโยชนและผลลัพธตอ
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน จําเปนตองมีฐานขอมูลองคความรู มุมมองและแนวคิดอยางเปนระบบ ที่เชื่อมโยง
กับระบบการบริหารจัดการในดานอื่น ๆ ของชุมชนทองถิ่น และเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 มิติ คือมิติทางระบบ
นิเวศ มิติทางสังคม และมิติทางเศรษฐกิจ จะเปนแนวทางในการอนุรักษและนําใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น (วิสุทธิ์ ใบไม, มปป.) นําไปสูการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นโดยชุมชนมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)
การศึกษาในโครงการวิจัยนี้จะนํามาซึ่งฐานขอมูลองคความรู เพื่อนําสูการตอยอดงานวิจัยและพัฒนาขาวหอมนครชัยศรี
เพื่อการอนุรักษและพัฒนาเชิงคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจสูความยั่งยืนตอไป ทั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูล
ของขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น 2) เพื่อศึกษา ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป และ 3) เพื่อสรางองคความรูการจัดการระบบการ
ผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2. วิธีวิจัย
2.1 การศึกษาขอมูลของขาวหอมนครชัยศรี กับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญา
ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
ทําการทบทวนเอกสาร สํารวจขอมูลในชุมชน รวบรวมขอมูลดวยวิธีการดําเนินการที่หลากหลาย ไดแก การจัด
สนทนากลุมยอย สัมภาษณเชิงลึก ดวยแบบสอบถามและสืบคนขอมูลจากเอกสาร วิเคราะหสังเคราะหขอมูลกับความเชื่อมโยง
ในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดยมีกรอบการวิเคราะห ดังนี้
มิติทางระบบนิเวศ (ขาวหอมนครชัยศรีในทองถิ่น)
มิติทางสังคม (ความรักสามัคคี ความเขมแข็งของชุมชน ผานภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นที่
เกี่ยวของ)

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 11
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มิติทางเศรษฐกิจ (ขาวหอมนครชัยศรีกับเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
2.2 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป
ทําการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตร และสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป ในแตละ
ระยะของขาว ไดแก ระยะตนกลา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะสุกแกและเก็บเกี่ยว เปนตน ในพื้นที่แปลงนาของเกษตรกร
ที่ปลูกขาวหอมนครชัยศรี โดยใชแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาวดัดแปลงจากศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ
สถาบันวิจัยพันธุขาว กรมวิชาการเกษตร (เสถียร ฉันทะ, 2558)
2.3 การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน ถอดบทเรียน เพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการ
ระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.3.1 การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับชุมชนเพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการระบบ
การผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกระทําโดยการจัดเวที
พูดคุยสนทนากลุมยอยกับเกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี เพื่อถอดบทเรียนองคความรูขาวหอมนครชัยศรี การปลูกและ
การจัดการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งรวมกันออกแบบการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ชุมชน
2.3.2 การทดสอบการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนดําเนินการจัดเวทีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน
เพื่อถายทอดองคความรูเรื่องขาวหอมนครชัยศรี โดยมีเปาหมายเพื่อสรางจิตสํานึกเล็งเห็นคุณคานําไปสู การอนุรักษ การใช
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนในชุมชน โดยมีวิทยากรบอกเลา คือ นายณรงค กลิ่นถือศีล ทั้งนี้มีภาคีทุกภาค
สวนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ
2.3.3 การสรุปบทเรียนชุดความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคา
การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการสรุปบทเรียนชุดความรู การจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี
เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ผลการวิจัย
3.1 ขอมูลของขาวหอมนครชัยศรี กับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น ใน
จังหวัดนครปฐม
บริบทชุมชนในจังหวัดนครปฐมปจจุบันมีแหลงปลูกขาวหอมนครชัยศรี 3 แหลง คือที่ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน
มีเกษตรกรปลูกจํานวน 4 ราย มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 20 ไร ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี มีเกษตรกรปลูกจํานวน 1 ราย
พื้นที่ปลูกประมาณ 2 ไร และที่ตําบลทุงพิชัย อําเภอดอนตูม มีเกษตรกรปลูกจํานวน 1 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 10 ไร พื้นที่
แหลงปลูกขาวทั้ง 3 แหลง มีการทํานาขาวและมีกิจกรรมผสมผสานดวยการปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอกไมประดับ การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา และการปศุสัตว เปนตน ขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน ไมมีวิถีทางวัฒนธรรมใด
ใดที่เกี่ยวของกับการอนุรักษขาวพันธุดังกลาว และไมเปนที่นิยมปลูก จึงมีเพียงเกษตรกร 3 กลุมเทานั้นที่รวมกันเปนเครือขาย
ริเริ่มฟนฟูการปลูกโดยมีแนวคิดเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองดังกลาว และแนวคิดของการทําตลาดทางเลือกใหมของผูบริโภค
ดานการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ในดานการใชประโยชนจากขาวหอมนครชัยศรี ในปจจุบันจึงเปนเพียงเพื่อการบริโภค
ในดานเพื่อการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ในดานเศรษฐกิจพบวาเกษตรกรผูผลิตจะทําการสีเปนขาวสารโดยใชเครื่องสีขาว
ขนาดเล็กที่มีเปนของตนเอง และผลิตเปนขาวสารจําหนายในชุมชนและตลาดในจังหวัด ซึ่งปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอปริมาณ
การจําหนาย ในดานของวิถีชาวนาผูปลูก ทั้ง 3 กลุม ทํานาดวยตนเองโดยใชเครื่องจักรชวย และมีอาชีพหลักคือเกษตรกร
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3.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเกษตรพบวา จํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา
100 – 105 วัน และจนถึ งวันเก็ บเกี่ยวใชระยะเวลา 130-140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29
เซนติเมตร มีการติดเมล็ดมากกวารอยละ 90 น้ําหนักรวง 10 กรัม น้ําหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด ผลการศึ กษาลักษณะ
ทางสรีรวิทยาพบวามีการแตกกอดี ทรงกอตั้ง ติดเมล็ดดี ลักษณะการหักลมปานกลางในระยะสุกแก (ภาพที่ 1 – ภาพที่ 10)
ลักษณะทางพฤกษศาสตรไดแสดงไวใน ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
1. ระยะแตกกอเต็มที่
ทรงกอ
สีของแผนใบ
ความยาวของแผนใบ
ความกวางของแผนใบ
สีของกาบใบ
สีของลิ้นใบ
รูปรางของลิ้นใบ
ความยาวของลิ้นใบ
สีของหูใบ
การมีขนของแผนใบ
สีของขอตอใบ
มุมยอดของแผนใบ
2. ระยะออกรวง
จํานวนวันตกกลาถึงออกดอก 50 %
มุมของใบธง
ความยาวของลําตน (จากโคนตนถึงฐานรวง)
จํานวนหนอ ตอกอ
มุมหรือลักษณะกอ
สีของปลอง
การชูรวง
หางขาว
สีของยอดเมล็ด
การแตกระแง

ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี
กอตั้ง
เขียวเขม
42 ซม.
0.8 -1 ซม.
เขียว
ขาว
มี 2 ยอด
1.8 เซนติเมตร
ขาว
เกลี้ยง
เขียวออน
ตั้งตรง
100 - 105 วัน
เอน
153 ซม.
21 หนอ
ตั้งตรง
เหลืองออน
ชูรวงดีมาก
เหลือง
ฟาง
แตกมาก
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
3. ระยะเก็บเกี่ยว
ความแข็งของลําตน
ลักษณะรวง
กานรวง
ความยาวรวง
น้ําหนักรวง
การแกของใบ
การติดเมล็ด
การรวงของเมล็ด
การแหงของใบใตใบธง
4. ระยะหลังการเก็บเกี่ยว
การนวด
สีของเปลือกเมล็ด
ขนของเปลือกเมล็ด
น้ําหนักของขาวเปลือก
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก
สีของขาวกลอง
รูปรางของขาวกลอง
ตารางที่ 2 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป
ระยะการเจริญเติบโต
1. ระยะตนกลา
ระยะเวลา จากตนกลา ถึงเริ่มแตกกอ
2. ระยะเวลาแตกกอ
3. ระยะเวลากําเนิดชอดอก
4. ระยะเวลาสุกแกและเก็บเกี่ยว

ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี
แข็ง
จับกันแนน
ตั้งตรง
18 ซม.
10 กรัม
ปานกลาง
ติดเมล็ดมากกวา 90 %
รวงยาก
แหงชา
ปานกลาง
ฟางสลับแดง
ไมมีขน
100 เมล็ด 3.5 กรัม
1 ซม.
3 มม.
น้ําตาลออน
คอนขางปอม

ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี
วัน 40 – 35
วัน 50 - 40
วัน 105-100
วัน 40 - 35
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ภาพที่ 1-1 ตนกลาอายุ 25 วัน หลังเพาะเมล็ด ยายปกดํา

ภาพที่ 1 -3 ตนขาวอายุ 50 วัน

ภาพที่ 1 -2 ตนขาวอายุ 40 วัน

ภาพที่ 1 -4 ตนขาวอายุ 60 วัน

ภาพที่ 1 พัฒนาการการเจริญเติบโตของขาวหอมนครชัยศรี

ภาพที่ 2 ลักษณะทรงกอของขาวหอมนครชัยศรี
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ภาพที่ 3 ขาวหอมนครชัยศรีในระยะออกดอก

ภาพที่ 4 ขาวหอมนครชัยศรี ในระยะออกรวง และลักษณะการชูรวงของขาวในระยะสุกแก
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ภาพที่ 5 ลักษณะมาตรฐานสีเปลือกขาว
ที่มา: กรมการขาว, 2559

ภาพที่ 6 สีเปลือกขาวหอมนครชัยศรี (สีฟางสลับแดง)

ภาพที่ 7 ลักษณะกานรวง

ภาพที่ 8 ลักษณะการกระจายของระแง

ภาพที่ 9 ลักษณะการแตกระแง

ภาพที่ 10 ลักษณะเมล็ดขาวเปลือก
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3.3 การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน ถอดบทเรียนเพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการ
ระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึกษามีขอคนพบวาการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชน
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จําเปนตองมีกระบวนการถายทอดความรูในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน กระบวนการ
ทํางานที่มีปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการเสริม
ความเขมแข็งและขยายผลการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี บทเรียนชุดความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอม
นครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 1) แนวคิดเชิงวิชาการใน
มิติการอนุรักษคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 2) เกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี เปนกลไกสําคัญ
ในการทําใหมีขาวหอมนครชัยศรีชูรวงอยูบนแผนดินในจังหวัดนครปฐม 3) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว คือ กลุมวิสาหกิจชุมชน
บานโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟา และกลุมอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองตําบลนิลเพชร 4) ตลาดผูบริโภค 5) หนวยงานหรื อ
องคกรหนุนเสริม ไดแก สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) ศูนยวิจัยและผลิตเมล็ดพั นธุขาว จังหวัด
ราชบุรี มูลนิธิสังคมสุขใจ มูลนิธิสุขภาพไทย สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพคมชัดลึก และกลุมเนชั่น เปนตน ปญหา อุปสรรค
และขอจํากัด ไดแก 1) องคความรูในการผลิตขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี 2) ขอจํากัดของขาวหอมนครชัยศรี ที่เปนขาว
นาปปลูกไดเพียงปละ 1 ครั้ง ผลผลิตตอไรต่ํากวา และ 3) ระบบการสงน้ําชลประทาน สําหรับแนวทางการเสริมความเขมแข็ง
และขยายผลการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี ควรมีมาตรการ 1) การรวบรวมและสรางองคความรูของขาวหอม
นครชัยศรี 2) การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาและความสําคัญของขาวพื้นเมืองทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม สุขภาพและ
เศรษฐกิจใหเผยแพรในวงกวาง 3) การขยายผลกับกลุมเกษตรกร ดวยกระบวนการสรางเกษตรกรรายใหม สรางผูนําใหมและ
เสริมศักยภาพผูนําเกา เพื่อเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการผลิตขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม ตอไป 4) พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต การเก็บเกี่ย วและการรักษาคุณภาพทางโภชนาการของขาวหอมนครชัยศรี 5) ขยายตลาดผูบริโภค เพิ่ ม
ชองทางตลาดทางเลือกของผูรักสุขภาพ 6) นโยบายดานการตลาดของรัฐ และ 7) ใหความรูความเขาใจ โอกาสและทางเลือก
ในการผลิตขาวของเกษตรกร
4. อภิปรายผล
4.1 ขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถิ่น ในจังหวัด
นครปฐม
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี ในปจจุบัน ไมมีนัยสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติ
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาวพันธุดังกลาวนี้ ไดสูญหายไปจากจังหวัด
นครปฐมเปนเวลานานกวา 30 ป และเริ่มจะมีการนํากลับมาปลูกใหมในระยะเวลาไมถึง 10 ป มีเกษตรกรปลูกเพียงไมกี่ราย
ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน และดวยวิถีการผลิตขาวเชิงพาณิชย ตามบริบทพื้นที่และภาวะการตลาดที่ผานมา ชาวนา
สวนใหญจึงปลูกขาวพันธุที่มีอายุสั้น ปลูกไดตลอดป ตางจากขาวหอมนครชัยศรีที่เปนขาวนาป ปลูกไดเพียงปละครั้ง จึงไมเปน
ที่นิยมปลูก อีกทั้งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทในอดีตเปลี่ยนเปนสังคมกึ่งเมือง ของจังหวัดนครปฐม จึงทําใหวิถีการ
ทํานาเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จึงไมหลงเหลือมิติวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเห็นไดในปจจุบัน สอดคล องกับวิถีของ
เกษตรกรชาวนาภาคใต ที่รายงานโดย ประภาส สุขยืนและคณะ (2554) อยางไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ปลูกขาวไว
ดวยแนวคิดเริ่มตนเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงไปในมิติเศรษฐกิจในกรณีของการผลิตขาว
หอมนครชัยศรี เพื่อการจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ สุรัตน อัตตะ (2559)
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4.2 คุ ณ ลัก ษณะด านสัณ ฐานวิ ท ยา ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร ลัก ษณะทางการเกษตรและสรีร วิ ท ยาการ
เจริญเติบโตในรอบป
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ขาวหอมนครชัยศรี จัดเปนขาวพันธุหนัก เนื่องจากพบวา ระยะเวลาการเจริญเติบโตของขาว
นับตั้งแตวันตกกลาจนถึงวันออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และจนถึงวันเก็บเกี่ยวใชระยะเวลา 130-140 วัน
ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ซึ่งเปนลักษณะของขาวพื้นเมืองโดยทั่วไปในอดีต ตามรายงานของ เสถียร ฉันทะ (2558)
5. สรุปผลการทดลอง
1. ไมพบนัยสําคัญของขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่ น
ในจังหวัดนครปฐม พบวามีแหลงปลูกขาวหอมนครชัยศรี 4 แหลง คือที่ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน ตําบลแหลมบัว อําเภอ
นครชัยศรี ตําบลทุงพิชัย อําเภอดอนตูม และเขตติดตอตําบลลานตากฟาและตําบลคลองโยง ขาวพื้นเมืองพันธุหอม นครชัยศรี
ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน มีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ปลูกขาวไว ดวยแนวคิดเริ่มตนเพื่อการอนุรักษ
ขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงไปในมิติเศรษฐกิจในกรณีของการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการจําหนายใหกับ
กลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อสุขภาพ
2. การเจริญเติบโตในรอบปพบวาจํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และจนถึง
วันเก็บเกี่ยวใชระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร มีการติดเมล็ดมากกวา
รอยละ 90 มีการแตกกอดี น้ําหนักตอรวง 10 กรัม น้ําหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด จัดเปนขาวพันธุหนัก มีลักษณะเฉพาะ
คือ ทรงกอตั้งตรง แผนใบสีเขียวเขม ลิ้นใบสีขาวมีรูปราง 2 ยอด มุมยอดของแผนใบตั้งตรง มุมของใบธงเอน การชูรวงดีมาก
ลักษณะรวงจับกันแนน สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง
3. องคความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิ ง
เศรษฐกิจและสังคม พบวาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุหอมนครชัยศรี ผานเวที “เรื่องเลา จาก
ชาวนา” และการจัดทําแปลงนาสาธิตปลูกขาวพันธุหอมนครชัยศรี เปนกระบวนการสรางการเรียนรูใหกับชุมชนกอเกิดการสราง
จิตสํานึกเล็งเห็นคุณคาของขาวหอมนครชัยศรี อันจะนําไปสูการอนุรักษ การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนใน
ชุมชน
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การศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Study of Fermentation Processes of Local Vegetables from Lao Khrang,
Tumbol Huay Duan, Amphoe Don Tum, Changwat Nakhon Pathom
กัญญา สอนสนิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
jkanya@windowslive.co
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จัง หวัด
นครปฐม พบวาผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวนมี 64 ชนิด ผักที่นิยมนํามาดองเพื่อรับประทาน ไดแก ผักเสี้ยน ซึ่งการดอง
ผักเสี้ยนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนนั้นพบวามีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก
นําไปตากแดด 12 ชั่วโมง ผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง และผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ด และ
ผสมน้ําซาวขาวหรือขาวคั่ว ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง เมื่อนําผักเสี้ยนดองในแตละวิธีการมาตรวจหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด
จํานวนแบคทีเรียแลกติก และจุลินทรียกอโรค พบวาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดมีประมาณ 108 cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติก
ประมาณ 107 cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรคในผักเสี้ยนที่ดองทั้ง 3 วิธีการ
คําสําคัญ: การหมัก ผักพื้นบาน ลาวครั่ง หวยดวน นครปฐม
Abstract
This research was aimed to study the fermentation processes of local vegetables from Lao Khrang,
Tumbol Huay Duan, Amphoe Don Tum, Changwat Nakhon Pathom. The results showed that there were
64 kinds of local vegetables. Spider Weed (Cleome gynandra L.) was widely used to make fermented foods.
There were three different fermentation processes of Spider Weed pickling; 1) Spider Weed was pickled
with salt tablets mixed with cooked rice after that put into jar and was immediately placed in directsunlight for 12 h 2) Spider Weed was pickled with salt tablets and cooked rice, put into jar and was set
in the shade for 24-48 h 3) Spider Weed was pickled with salt tablets and rice-washing or Roasted rice,
and was set in the shade for 24-48 h. Total bacterial count, lactics and pathogens were investigated from all
of the three processes. The results showed that total bacterial count of all processes were 108 cfu/ml,
lactics were 107 cfu/ml and the pathogens were undetected.
Keywords: fermentation, local vegetables, Lao Khrang, Huay Duan, Nakhon Pathom
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1. บทนํา
กรรมวิธีในการหมักดองผักพื้นบานชนิดตาง ๆ ที่ไดทําสืบตอกันมาในชุมชนลาวครั่งจัดเปนวัฒนธรรมดานอาหารและ
เปนภูมิปญญาของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน การหมักดองผักเปนการแปรรูปพืชผักที่มีอยูและหาไดงายในชุมชนไวสําหรับ
บริโภคนานขึ้นซึ่งเปนการถนอมอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของตํารับอาหารในชุมชน วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทย
ตั้งแตสมัยโบราณ มักจะเก็บผักพื้นบานจากริมรั้ว จากปา ไรนา หรือสวน เปนผักสด ๆ มาประกอบเปนอาหาร ผักสดยิ่งสด
เทาไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูง ผักบางชนิดที่นํามารับประทานสดกับน้ําพริกก็มักจะนํามารับประทานเลย บางชนิดอาจจะเปนอันตราย
หากมารับประทานสดก็จะนํามาลวก ตม หรือหมักดองตามภูมิปญญาดั้งเดิม สําหรับผักพื้นบานที่ไมสามารถรับประทานดิบได
แตนิยมนํามาดองรับประทานจิ้มกับน้ําพริกชนิดหนึ่ง ไดแก ผักเสี้ยน ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐมนั้น มีผักพื้นบานหลายชนิดในแตละฤดูกาล บางชนิดมีผลผลิตจํานวนมาก เชน ผักเสี้ยน หนอไม ตนหอม ชาวลาวครั่ง
จะนํามาดองเพื่อรับประทานในครัวเรือน และขายเพื่อสรางรายได การหมักดองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีโดยปฏิกิริยา
ของเอนไซมซึ่งผลิตขึ้นโดยจุลินทรียเฉพาะชนิดแลวไดเปนผลิตภัณฑที่ตองการ ทั้งนีก้ ารหมักอาจอยูในสภาวะที่มีอากาศ หรือมี
อากาศเล็กนอย หรือไมมีอากาศก็ได (สมใจ ศิริโภค, 2546) แตเนื่องจากการควบคุมสภาวะและปจจัยในกระบวนการดองของ
แตละครัวเรือนหรือแหลงผลิตมีความแตกตางกัน จึงสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑหมักที่ไดมีความแตกตางกันไปบาง โดยปจจัย
ตาง ๆ ไดแก ชนิดและปริมาณเกลือ ระยะเวลาการดอง วัตถุดิบเริ่มตน อุณหภูมิระหวางการดอง และจากเชื้อจุลินทรียที่มี
คุณสมบัติแตกตางกัน การเจริญของจุลินทรียในระหวางการหมักอาหารมีผลใหการเกิดกลิ่นรส และลักษณะของอาหารหมักทีไ่ ด
แตกตางกัน การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียกลุมที่ดําเนินกิจกรรมการหมักดองเพื่อให
ไดผลิตภัณฑที่ดีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนนั้นมีกรรมวิธีการดองผักพื้นบานสําหรับรับประทานใน
ครัวเรือนหลากหลายวิธีการ บางขั้นตอนของกระบวนการหมักมีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ถายทอดกันตอมาจากรุนสูรุน นับไดวา
เปนภูมิปญญาในชุมชน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานแบบตาง ๆ ของลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชนิดและจํานวนจุลินทรียในกระบวนการหมักที่มีวัตถุดิบและกรรมวิธีการหมัก
ที่แตกตางกัน ทั้งนีเ้ พื่อรวบรวมองคความรูในกรรมวิธีการดองผักแบบตาง ๆ ของลาวครั่งตําบลหวยดวน เพื่อใหชุมชนเกิดความรู
ความเขาใจ สามารถถายทอดภูมิปญญาการดองผักแบบลาวครั่งตําบลหวยดวนใหแกคนรุนตอ ๆ ไปในชุมชน และสามารถ
สรางรายไดเสริมโดยใชวัตถุดิบจากที่มีอยูในพื้นบาน
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 จัดเวทีประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ
โดยการลงพื้นที่ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อคนหาตนทุนทางวัฒนธรรม
เชน ปราชญชาวบาน พัฒนาโจทยวิจัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน
2.2 รวบรวมขอมูลผักพื้นบานและอาหารหมักดองจากผักพื้นบาน
โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพื้นบาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดย
การสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผัก และเลือกชนิดของผักพื้นบานดองที่นิยม
2.3 ปฏิบัติการวิจัยรวมกับปราชญ
ศึกษากรรมวิธี กระบวนการหมัก ตามวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งตําบลหวยดวน โดยมีนักศึกษาเขารวมปฏิบัติการ และ
รวบรวม วิธีการแบบตาง ๆ และการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
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2.4 การตรวจหาชนิดและปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก
2.4.1 การตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด
1) เก็บตัวอยางผักเสี้ยนดอง (เวลาที่ 0 ชั่วโมง) แลวนําน้ําและเนื้อผักเสี้ยนดอง 25 กรัม ใสใน
ฟลาสกที่บรรจุ peptone water ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันไดความเจือจางเปน 10-1 ทํา
เชนเดียวกันจนไดระดับความเจือจางที่ 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามลําดับ
2) ปเปตตัวอยางที่ความเจือจาง 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อจานละ
1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 2 ซ้ํา บนอาหาร MRS ผสมใหอาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอยางเขากัน (pour plate technique)
3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง
4) นับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชือ้ ที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 30 – 300 โคโลนี
5) คํานวณหาคา cfu/ml (colony forming unit)
6) ทําซ้ําตั้งแตขอ 1) – 5) โดยเปลี่ยนตัวอยางผักเสี้ยนดองเปนเวลา 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง
2.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก
ทําวิธีการเช นเดีย วกั บ การตรวจนับ จํานวนแบคที เรี ย ทั้ง หมด แตใ ชอาหารแข็ง MRS ที่เ ติ ม
CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5
2.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค
1) การตรวจหา Salmenlla ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสกขนาด 125
มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใชลวดเขี่ยเชื้อ (loop) แตะตัวอยางน้ําหมักจากนั้นขีดเชื้อ (streak) ลงบนอาหาร SS agar บมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะใสตรงกลางมีสีดํา
2) การตรวจหา Staphylococcus aureus ปเ ปตตัวอย างปริมาตร 10 มิล ลิลิตร ใสลงในฟ
ลาสกขนาด 125 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางน้ําหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหาร BPA บมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง
3) การตรวจหา Clostridum sp. ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสก 125
มิลลิลิตรเขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางน้ําหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหารสําหรับนับจํานวนจุลินทรีย (plate count agar;
PCA) บมใน anaerobic jar เปนเวลา 24 ชั่วโมง
2.4.4 การตรวจหา coliform bacteria
1) ปเปตน้ําตัวอยางผักเสี้ยนดองลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ lauryl tryptose broth
หลอดละ 1 มิลลิลิตร จํานวน 5 หลอด
2) ปเปตน้ําตัวอยางผักเสี้ยนดองลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ lauryl tryptose broth
หลอดละ 0.1 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด
3) ปเปตน้ําตัวอยางผักเสี้ยนดองลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ lauryl tryptose broth
หลอดละ 0.01 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด
4) นําตัวอยางน้ําผักเสี้ยนดองในขอ 1) – 3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48
ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตการเกิดกาซในหลอดดักกาซ ถาเกิดกาซมากกวา 1 ใน 10 ของหลอดดักกาซ ใหรายงานผลเปนบวก
ถาไมเกิดรายงานผลวาเปนลบ และนําหลอดที่มีกาซไปทดสอบตอไป
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3. ผลการวิจัย
3.1 การจัดเวทีประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ
จากการลงพื้นทีใ่ นชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ปราชญชาวบาน ชุมชน และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อทําความเขาใจในการจัดโครงการ และคนหาตนทุนทาง
วัฒ นธรรม เพื่ อพั ฒนาโจทย วิจัย ไดผ ลการตอบรับ เป นอยางดีจากชาวลาวครั่ ง ตํ าบลห วยดว ย โดยนักวิจัยแตล ะด านได
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอคิดเห็นกับปราชญแตละดาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดประชุมเพื่อหาตนทุนทางวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญลาวครั่งหวยดวน
3.2 การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเก็บขอมูลจากปราชญชาวบาน ศึกษาบริบทชุมชน
จากรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพบวา
ผักพื้นบานของลาวครั้งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีประมาณ 64 ชนิด ไดแก ผําหรือไขน้ํา ผักเสี้ยน ผัก
ตับเตา (คะนองมา) มะยม มะกอกปา หัวปลี บอน (นางหวาน) หนออีรอก ใบตําลึงและลูกตําลึง ใบยอ ยอดมะแวง ผักเฟอ
กระชาย/หนอกระชาย หนอไมปา สะระแหน ไพล/หนอไพล หนอไมไผตง ถั่วฝกยาว ขา/หนอขา มะมวงหาว (หนามคม)
สะเดาดิน (ผักขี้ปลา) ฟกขาว (อุบขาว) ใบยานาง บวบเหลี่ยม บวบงู แตงไทยออน ถั่วพู ดอกโสน หัวตาล/ลูกตาล ดอกฟกทอง
(ดอกคาง) ฟกทอง พริก ชะอม กุมน้ํา ขี้เหล็ก ยอดฟกทอง ผักปลัง ชะพลู มะขามออน บุก ตาลปตร (กานจอง) ผักเฟอ
ลูกตาลเสี้ยน ใบแมงลัก กระถิน กระเจี๊ยบเขียว ใบโหระพา มะเขือเปราะ ยอดกระเจี๊ยบแดง ใบบัวบก (ผักหนอก) ใบกระเพรา
มะเขือขื่น มันหมอ ผักบุงนา ยอดผักตบ มะเขือพวง เทา (ขี้แดด) ลูกผู ตะไคร ผักชีฝรั่ง มะละกอ ดอกแจง มะกรูด/ใบมะกรูด
ผักชี ขาวโพด
ในจํ านวนผั กพื้นบ าน 64 ชนิ ด นี้ ผั กที่ นํามาดองรั บประทานกั บ น้ําพริ ก หรือ นํ ามาแกง ได แ ก ผั กเสี้ ยน มะเขื อ
ลูกตําลึง หนอไมไผต ง หนอไม ปา สวนผั กที่นิยมนํามาดองรับ ประทานกั บน้ําพริกเปนประจําทุกครั วเรื อน ไดแ ก ผักเสี้ย น
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการหมักดองผักเสี้ยนตามกรรมวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งหวยดวน
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3.3 ปฎิบัติการวิจัยรวมกับปราชญ
ศึกษากรรมวิธกี ารหมักผักเสีย้ นแบบตาง ตามวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งตําบลหวนดวน โดยมีปราชญเปนผูสอนและรวม
ปฏิบัติ มี นักศึกษาเขารวมปฏิบัติการ และรวบรวมและจดบันทึก วิธีการการดองผักเสี้ยนแบบตาง ๆ ซึ่งจากการสอบถาม
คุณปานวล ปนทวม ปราชญดานการดองผัก และการทําน้ําหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ ถึงกรรมวิธีการดองผักเสี้ยนตามวิถีเดิมของ
ชาวลาวครั่งหวยดวน ซึ่งสืบทอดมาตั้งแตรุนคุณแม (ประมาณ 80-90 กวาป) พบวามีวิธีการดองผักเสี้ยนหลายแบบ สวนใหญ
จะมีความคลายคลึงกันในแตละวิธี แตรายละเอียดปลีกยอยมีความแตกตางกันบาง ทั้งนี้พอสรุปไดวา การดองผักเสี้ยนแบบ
ดั้งเดิมนั้นมีอยู 3 แบบดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 วัตถุดิบและการเตรียม
1) นําผักเสี้ ยนมาลางน้ํา ทิ้งไว สักครูเพื่อใหสะเด็ดน้ํ า หรือเรี ยกวาใหผักสลบ จากนั้นเด็ดยอก
ออนของผักเสี้ยน รวมถึงสวนที่เปนลําตนที่แกกวาสวนยอด ลอกเปลือกนอกออกโดยเหลือแตสวนในของลําตน การลอกเปลือก
ออกทําใหเวลารับประทานผักดองจะไมเหนียว แตจะกรอบ อีกทั้งยังทําใหสามารถนําเกือบทุกสวนของผักเสี้ยนมาดองได
2) เกลือเม็ด ควรเปนเกลือทะเล อาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอนหรือไมก็ได แตปราชญแนะนํา
วาควรยางหรือคั่วเกลือเม็ดกอนใชดองจะทําใหผักดองออกมาสีสวย กลิ่นหอม และไมเสียงาย
3) น้ําตมสุกที่ตั้งทิ้งไวจนเย็น
4) ขาวสุก หรือน้ําซาวขาว หรือขาวคั่ว
3.3.2 อุปกรณ
1) กะละมังสแตนเลส หรือพลาสติก
2) โหลแกวมีฝาปด หรืออาจใชผาขาวบางสะอาดปดแทนฝา
3.3.3 กระบวนการดอง
กรรมวิธีการดองหรือกระบวนการดองผักเสี้ยงมีวิธีการหลากหลายแตมีสูตรหลักอยู 3 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1 นําผักเสี้ยนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน โดยโรยเกลือและขาวสุก
บนผักเสี้ยน วางทิ้งไวสักครูจะมีน้ําขื่นออกมาเปนสีเขียวออนใหเททิ้ง (ในขั้นตอนการใสเกลือ สามารถโรยเกลือแลวคลุกเคลา
เกลือกับผักเสี้ยนอยางเบามือได เพื่อไมใหผักช้ํา เวลารับประทานผักจะกรอบ เพิ่มความอรอย) เมื่อเทน้ํ าขื่นทิ้งแลว ใหนําน้ํา
ตมสุกและเกลือละลายเขาดวยกันเปนน้ําเกลือความเค็มประมาณรอยละ 1.5-2.5 นําผักเสี้ยนที่ไดใสลงภาชนะที่เปนแกว เชน
โหลแกว จากนั้นเทน้ําเกลือใหทวม ปดฝาตั้งทิ้งไวในที่รม 1-2 คืน รับประทานได ซึ่งความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
หมัก แตทั้งนี้หากเลย 2 วัน ลักษณะเนื้อสัมผัสของผักเสี้ยนดองอาจไมนารับประทาน
สูตรที่ 2 นําผักเสี้ยนทีเ่ ตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน ใสขาวสุก 1 สวนลงไปดวย
จากนั้นคลุกเตลาเกลือ ขาวสุก และผักเสี้ยนเขาดวยกันอยางเบามือ ตั้งทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เมื่อมีน้ําขื่นออก
มาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลงในขวดโหล เทน้ําตมสุกที่ละลายเกลือเม็ดรอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวม นําไปตากแดดโดย
ตั้งทิ้งไว 1 วัน รับประทานได หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก
สูตรที่ 3 นําผักเสี้ ยนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน จากนั้ นคลุกเคลาเกลื อ
และผักเสี้ยนเขาดวยกันอยางเบามือ ตัง้ ทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เมื่อมีน้ําขื่นออกมาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลง
ในขวดโหล เทน้ําซาวขาว (ใชน้ําตมสุกซาว) ที่ละลายเกลือเม็ด รอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวมตั้งทิ้งไว 1-2 คืน รับประทานได
หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก (อาจใชขาวคั่ วแทนน้ําซาวขาวได) ภาพแสดงขั้นตอนการดองสูตรที่ 1 – 3 ดัง
ภาพที่ 2
หมายเหตุ: ทุกสูตรหากนําไปตากแดดจะทําใหการดองเปรี้ยวเร็วขึ้น แตทั้งนี้สีของผักดองที่ไดอาจไมเหลืองสวย
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เทน้ําขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห

ใสน้ําเกลือตมสุกตั้งทิง้ ไวที่รม 1-2 คืน

ใสน้ําเกลือตมสุกตั้งตากแดด 1 วัน

ใสน้ําซาวขาว (ขาวคั่ว) ผสมน้าํ เกลือตั้งทิ้งไว 1-2 คืน

รับประทานได

รับประทานได

รับประทานได

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

ภาพที่ 2 สูตรการดองผักเสี้ยนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน สูตรที่ 1 - 3
3.4 ตรวจหาชนิดและปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก
3.4.1 การตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมด
ผลการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในระยะเวลาการหมักตั้งแต 0-48 ชั่วโมง พบวาทุกสูตรมีจํานวน
เชื้อแบคทีเรียอยูในชวง 105 - 107 cfu/ml
3.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก
จากการศึกษาการคัด แยกแบคทีเรียแลกติ กในผักเสี้ ยนดองที่มี กรรมวิธีการหมักดอง 3 แบบ บนอาหาร
MRS agar ที่เติม CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5 นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดย
วิธีการ pour plate สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกโดยอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar นับจํานวน
โคโลนีที่มีบริเวณใสรอบโคโลนี เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียมีการผลิตกรด และทําปฏิกิริยากับแคลเซียมในอาหาร พบวาจํานวน
แบคทีเรียแลคติกมีจํานวนใกลเคียงกันในทุกกรรมวิธี คือประมาณ 5.0 -8.0 x 106 cfu/ml เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักของแต
ละสูตร
3.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค
จากการตรวจหา Salmenlla, Staphylococcus aureus และ Clostridum sp. ในตัวอยางน้ําผักเสี้ยน
ดองทุกสูตร ไมพบเชื้อกอโรคทั้งสามชนิด
3.4.4 การตรวจหา coliform bacteria
จากการนําตัวอยางผักเสี้ยนดองที่ไดจากการดองแบบต าง ๆ ทั้ง 3 สูตรไปตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร ม
พบวา ทุกตัวอยางตรวจไมพบแบคทีเรียโคลิฟอรม
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4. อภิปรายผลการวิจัย
ชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใหความรวมมือในการในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปน
อยางดียิ่ง เมื่อสํารวจผักพื้นบานพบวามีอยูประมาณ 64 ชนิด บางชนิดเปนที่นิยมรับประทานมาก เชน ผํา ใบยานาง โดยนํามา
แกงกะทิ สําหรั บผักพื้นบานที่ นิย มนํามาใช ดองเพื่อรับประทานกั บน้ํ าพริ ก มากที่สุ ด ได แก ผักเสี้ ยน ซึ่ งมีกรรมวิ ธีการดอง
หลากหลาย แตอยางไรก็ตามวิธีการดองผักเสี้ยนมีวิธีการหลักอยู 3 กรรมวิธี คือ การนํายอดผักเสี้ยนลางน้ําใหสะอาด ตั้งผึ่งไว
ใหสลบ จากนั้นโรยเกลือเม็ด การใชเกลือเม็ดอาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอน หรือไมตองก็ได แตโดยมากชาวลาวครั่งจะนิยม
นําไปยางหรือคั่วก อนนํ ามาใชด องผั ก ความร อนจะชวยลดปริม าณเชื้อจุ ลินทรียที่ ติดมากกับ เกลื อ อี กทั้ง ยังทํ าให เม็ด เกลื อ
เปราะแตกมีขนาดเล็กลงดวย ทําใหความเค็มสามารถแทรกซึมเขากับผักไดเปนอยางดี จากนั้นโรยขาวสุกคลุกเคลาไปพรอมกับ
เกลือเม็ด การคลุกเคลาตองเบามือ เนื่องจากมีผลตอความกรอบของผัก ตั้งทิ้งไวเพื่อใหเกิดการดึงน้ําออกจากผัก น้ําที่ออกมา
เรียกวาน้ําขื่น เทน้ําขื่นทิ้ง นําผักเสี้ยนบรรจุลงขวดโหลหรือไห จากนั้นเทน้ําเกลือตมสุกความเขมขนรอยละ 1.5-2.5 ใหทวมผัก
ตั้งโหล ตากแดดทิ้งไว 1 วัน คือจากเชาถึงเย็น ผักเสี้ยนดองจะความเปรี้ยวสามารถนํามารับประทานได สําหรับกระบวนการ
ดองที่แตกตางไปจากกระบวนการนีค้ ือ เมื่อเทน้ําเกลือตมสุกจนทวมผักแลว นําไปตั้งทิ้งไวในที่รม ประมาณ 1-2 วัน จึงนํามา
รับประทาน หรือ สูตรที่สาม จะไมใสขาวสุกลงไปกับเกลือในขั้นตอนแรก แตมีการเติมน้ําซาวขาวที่ใชน้ําตมสุกผสมลงไปดวย
หากไม ใช น้ําซาวข าวก็ สามารถใช ขาวคั่วใสล งไปแทนได เ ชนกั น การเติ ม ขาวสุก หรื อน้ําซาวขาว หรื อข าวคั่ วลงไปผสมใน
กระบวนการหมักดองผักเสี้ยนนั้น เปนการเพิ่มแหลงคารบอนหรือแหลงน้ําตาลใหกับเชื้อแบคทีเรียที่ดําเนินกิจกรรมการหมัก
ทําใหการหมักเกิดขึ้นไดดีขึ้น ทําใหผักดองมีรสชาติกลมกลอมขึ้น สําหรับการใสเกลือนั้น เกลือจะเปนสารควบคุมการเจริญของ
จุลินทรียกลุมที่ไมตองการ และสงเสริมการเจริญของแบคทีเรียกลุมที่ตองการใหดําเนินกิจกรรมการหมักและใหรสชาติที่ดีแก
ผักดองดวย (ประสมสงค ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ, 2560) สําหรับสูตรที่ 2 หลังจากใสน้ําเกลือจนทวมผักเสี้ยน
แลวนําไปตากแดด พบวาสามารถลดระยะเวลาในการหมักดองผักเสี้ยนไดเมื่อเทียบกับเวลาในการดองของสูตรที่ 1 และ 3 นั้น
อาจเปนเพราะการนําไปตากแดดทําใหอุณหภูมิ ของกระบวนการหมักสูงกวาเมื่อหมักในที่รม ซึ่ ง ToQeer et al. (2006)
รายงานวาแบคทีเรียแลกติก พวก lactobacilli มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญระหวาง 30-40 องศาเซลเซียส และบางสป
ชีสสามารถเจริญไดถึงอุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส นอกจากนี้พบวาแบคทีเรียแลกติกเมื่อเจริญที่อุณภูมิที่เหมาะสมจะสรางกรด
ไดเร็วขึ้น จึงทําใหผักเสี้ยนเปรี้ยวเร็วขึ้นเปนลดระยะเวลาการหมัก และเมื่อนําผักเสี้ยนที่ดองตามกรรมวิธีดั้งเดิมทุกสูตรของ
ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนมาตรวจหาจํานวนและชนิดของจุลินทรียทั้งหมด แบคทีเรียแลคติก จุลินทรียกอโรค และแบคทีเรีย
โคลิฟอรม พบวาทั้งสามสูตรมีจํานวนเชือ้ แบคทีเรียทั้งหมดและแบคทีเรียแลคติกไมแตกตางกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการหมัก
ของแตละสูตรโดยกําหนดเวลาเมื่อสามารถรับประทานผักเสี้ยนดองได ซึ่งสูตรที่ 1 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง สูตรที่ 2
ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และสูตรที่ 3 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียกอโรค เชน
Salmonella, Staphylococcus, Clotridium และตรวจไมพบ E. coli ทั้งนี้อาจเปนเพราะปริมาณกรดแลคติกที่เกิดขึ้นใน
ระหว างการดองผั กเสี้ ยนช วยยั บยั้ง การเจริ ญของเชื้ อกอโรคได ซึ่งสอดคลองกับงานวิ จัยของ ณัฐพร จั นทร ฉาย และคณะ
(2560) ซึ่งศึกษาปริมาณหัวเชื้อที่สามารถผลิตกรดแลคติคสูงสุดเปนหัวเชื้อเริ่มตนในการผลิต นํ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
โดยนําผักพื้นบานจาก 4 ภาคที่นิยมบริโภคมากที่สุด ไดแก ผักเสี้ยน (ภาคเหนือ) ผักกาด (ภาคกลาง) หนอเหรียง (ภาคใต)
และผักกาดกรุง (ภาคอีสาน) มาหมักจากนั้นตรวจวิเคราะหหาแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมผลการศึกษาตรวจไม
พบแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในน้ําหมักเชนกัน
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5. สรุปผลการวิจัย
ผักพื้นบานลาวครั่ งตํ าบลหวยด วน พบว ามี อยู ประมาณ 64 ชนิ ด บางชนิด เป นที่ นิย มรับ ประทานมาก เช น ผํ า
ใบยานาง สวนที่นิยมนํามาใชดองเพื่อรับประทานกับน้ําพริก ไดแก ผักเสี้ยน ซึ่งมีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเสี้ยน
ดองกับเกลือเม็ดและผสมขาวสุก ตั้งทั้งไวในรม 1-2 วัน ผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก นําไปตากแดด 1 วัน และ
ผักเสี้ย นดองกับ เกลือเม็ด และผสมน้ําซาวข าวหรือขาวคั่ ว ตั้ง ทั้ง ไวใ นร ม 1-2 วัน จํ านวนแบคทีเ รีย ทั้ง หมดประมาณ 108
cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติกประมาณ 107 cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในผักเสี้ยน
ที่ดองทั้ง 3 วิธีการ
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติภายใต
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การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเตาเจี้ยวสดและการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพทาง
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Isolation of probiotics in salted soybean fermentation and microbiological
quality assay based on community product standards
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวในระหวางการหมักและ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท นํามาศึกษา
คุณสมบัติเบื้องตนของการเปนโพรไบโอติก คือ การทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง การทนเกลือน้ําดี การทนเกลือ การ
เจริญที่ pH ตาง ๆ การเจริญในสภาวะมีและไมมีออกซิเจน การเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ และทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ
ผลการศึกษาพบวา จํานวน 5 ไอโซเลท ไมยอยสลายเม็ดเลือดแดง ไวตอยา streptomycin และไอโซเลท PT6 และ PT44
ไวตอยา ampicillin และ amoxicillin ในขณะที่อีก 3 ไอโซเลท ดื้อตอยา ampicillin และ amoxicillin ผลการทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได ผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน พบวาผลิตภัณฑเตาเจี้ยวผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
คําสําคัญ: โพรไบโอติก เตาเจี้ยว การหมัก คุณภาพ
Abstract
The purpose of this study was to isolate probiotic bacteria from salted soybean fermentation
and microbiological quality assay on community product standards. The probiotic properties of total 327
bacterial isolates were investigated (Hemolytic activity, bile salt tolerance, salt tolerance, pH, oxygen,
temperatures and antibiotic resistance test). The results showed that 5 isolates showed  - haemolysis
and sensitive to streptomycin. The isolate PT6 and PT44 were sensitive to ampicillin and amoxicillin
while the other 3 isolates were resistant to ampicillin and amoxicillin. The result of pathogens inhibition
found that all 5 isolates were able to inhibit S. aureus but could not inhibit E. coli and B. cereus. The
microbiological quality assay according to the standard of community products were checked. It found
that soybean products passed the standard of community products.
Keywords: probiotic, salted soybean, fermentation, quality
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1. บทนํา
เตาเจี้ยว (soy paste) เปนผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากการหมัก (fermentation) เพื่อการถนอมอาหารจัดในกลุม
อาหารหมักเกลือ มีวัตถุดิบสําคัญคือถั่วเหลือง (soybean) เตาเจี้ยวถูกนํามา ใชเปนสวนประกอบอาหาร และเปนเครื่องปรุงรส
การทําเตาเจี้ยวเริ่มตนทําการเตรียมโคจิ โดยใชถั่วเหลือง ขาว หรือขาว บารเลย คลุกเคลาผสมกับแปงสาลีคั่ว แลวถายกลาเชื้อรา
Aspergillus oryzae แลวคลุกเคลาใหผสมกันดีแลวนําไปบมก็จะไดโคจิที่ใชในการหมักแลวนําโคจิที่ไดไปหมักกับน้ําเกลือ แลว
หมักบมทิ้งไว 1-2 เดือน (ภัทราภรณ, 2557) จุลินทรียที่พบในอาหารหมักสวนใหญไดแก ยีสต รา และแบคทีเรีย ซึ่งโพรไบโอติก
(Probiotics) เปนจุลินทรียที่นาสนใจ เพราะเปนจุลินทรียที่มีชีวิตซึ่งกอประโยชนใหกับสุขภาพของผูบริโภคในการคงจุลินทรีย
ในรางกายไว หรือชวย ปรับสภาพความสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร กระตุนระบบภูมิคุมกัน ลดเอนไซมที่เปน
สาเหตุของการเกิดมะเร็ง ลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด ปองกั นและรักษาโรคทองรวงทั้งที่เกิดจาก แบคทีเรีย และไวรัส
เป นต น จุ ลินทรี ยที่ มี คุณสมบั ติเ ปนโพรไบโอติ กส วนใหญ อยู ในกลุม แบคที เ รีย แลคติค ไดแ ก Lactobacillus spp. และ
Bifidobacterium spp. (Vinderola and Reinheimer, 2003) ซึ่งเปนกลุมของจุลินทรียโพรไบโอติกที่ดีที่สุด (Rial, 2000)
ทั้งนี้เนื่องจากแบคที เรีย เหลานี้ทนตอกรด และเกลือน้ําดี ทําใหสามารถรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารซึ่ งเปนคุณสมบัติที่
สําคัญในการเปนโพรไบโอติก (Kos et al., 2000) รวมทั้งสามารถสรางกรดไฮโดรเจนเปอรออกไซด และแบคเทอริโอซินในการ
ตอต านการเติบ โตของเชื้อกอโรค นักวิท ยาศาสตรพ ยายามที่ จะคัด แยกแบคทีเ รีย โพรไบโอติ กจากแหลง ตาง ๆ เพื่ อใชใ น
อุตสาหกรรม เชน คัดแยกจากมนุษย อาหาร ผลิตภัณฑนม และอาหารหมัก (Mathara et al., 2008) โพรไบโอติกเมื่อจะ
นํามาใชกับมนุษยจะตองมีขอควรคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยหรือผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นที่นอกเหนือจากประโยชน
ของโพรไบโอติ กเพีย งอย างเดี ยว โดยทั่ วไปการคั ดเลื อกจุลิ นทรีย โพรไบโอติกที่ จะนํามาใชกับมนุษย นั้น มี แนวทางหลักคื อ
1) สามารถอาศั ยอยูในระบบทางเดินอาหารได 2) ไมเปนสายพันธุที่กอใหเกิ ดโรค 3) สามารถเจริ ญเพิ่มจํ า นวนในทางเดิ น
อาหารได 4) มีปริมาณสูงเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ (ภณิดา เกื้อสุวรรณ และวิลาวัณย เจริญจิระตระกูล, 2557)
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนในการคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเตาเจี้ยวสด เพื่อศึกษาโพรไบโอติกจาก
กระบวนการหมักเตาเจีย้ วสดที่ระยะเวลาหมัก ไดแก 2, 15, 30 และ 45 วัน และตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การคัดแยกโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด
ตัวอยางเตาเจี้ยวที่นํามาใชแยกเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติก ไดนํามาจากกลุมแมบ านเกษตรมะขามทอง จังหวัด
กาญจนบุรีโดยเก็บตัวอยางใสขวดปราศจากเชื้อ โดยเก็บจากตัวอยางที่หมักนาน 15 วัน 3 ตัวอยาง 30 วัน 1 ตัวอยาง และ
45 วัน 2 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 6 ตัวอยาง
2.1.1 การหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและการแยกเชื้อโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด
นําตัวอยางเตาเจี้ยว 25 กรัมผสมกับ Peptone Water 0.1% 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ทําการเจือ
-1
จางตัวอยาง 10 - 10-8 นําความเจือจางที่ 10-6 , 10-7, 10 -8 มา Pour plate บนอาหาร Plate Count Agar และ Plate
Count Agar +3% sodium chloride โดยจะตองทํา 2 ชุด โดยชุดที่ 1 นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24-48 ชั่วโมง
และชุดที่ 2 นําไปบมในปบ เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีรายงานผลเปนหนวย CFU/ml และนําโคโลนีที่แตกตาง
มา streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar จนกวาจะไดเชื้อบริสุทธิ์
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2.1.2 การตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ
1) ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง โดยนําแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่แยกได เพาะเลี้ยงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง นําเชื้อมา point inoculation ลงบนอาหาร Blood agar
บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เก็บเชื้อกลุม Gramma haemolysis โคโลนีของเชื้อไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนกลุมที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติ นําเชื้อกลุมนี้ไปศึกษาตอไป
2) ทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี โดยนําแบคทีเรียที่ไมมีความสามารถในการยอยสลายเม็ดเลือด
แดง เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร
Nutrient broth + Bile salt 0.3%, 0.6%, 0.9% โดยมี Nutrient broth ที่ไมเติม Bile salt เปนตัวควบคุม บมที่ 37 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเลี้ยงเชื้อ
3) ทดสอบการทนตอเกลือ โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกไดเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient
agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth + sodium chloride 1%,
3%, 6%, 10% โดยมี Nutrient broth ที่ไมเติม sodium chloride เปนตัวควบคุม บมที่ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24
ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเลี้ยงเชื้อ
4) ทดสอบการทน pH ต าง ๆ นํ าแบคที เ รี ย ที่ คั ด เลื อกได เพาะเลี้ ย งในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth pH 1, 3, 5, 7 บมที่
37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเลี้ยงเชื้อ
5) ทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได เพาะเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth โดย
แบงเปน 2 ชุด ชุดแรกบมที่ 37 องศาเซลเซียส ชุดที่ 2 บมในปบ เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหาร
เลี้ยงเชื้อ
6) ทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth แลวนําไปบมที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 30 องศาเซลเซียส 37 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดย
สังเกตความขุนของอาหารเลี้ยงเชื้อ
7) ทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกได มาทดสอบประสิทธิภาพ
การยับยั้งการเจริญโดยยาปฏิชีวนะดวยวิธี Agar diffusion method โดยเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth บมที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24
ชั่วโมง เทียบกับ 0.5 McFarland standard นําเชื้อมา swab ลงอาหาร Nutrient agar เจาะอาหารโดยใช Cork borer
ขนาด 0.6 มิลลิเ มตร ทั้งหมด 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 – 3 หยดยาปฏิชี วนะที่ มีความเขม ขน 1 มิลลิ กรัมต อมิลลิ ลิตร ไดแ ก
ampicillin, streptomycin และ amoxicillin หลุมละ 20 ไมโครลิตร ตามลําดับ สวนหลุมที่ 4 หยดน้ํากลั่น 20 ไมโครลิตร
เพื่อทําเปนหลุมที่ควบคุมผลลบ บมที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยวัดขนาดโซนใสเปนหนวยเซนติเมตร
8) ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกได มาทดสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรคไดแก Escherichia coli, Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ดวย
วิธี Agar diffusion method โดยเพาะเลี้ยงเชื้อที่จะทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง และเพาะเลีย้ งเชื้อกอโรคลงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําเชื้อที่
จะทดสอบและรวมทั้งเชื้อกอโรคไปปนเหวี่ยงทีค่ วามเร็ว 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที โดยเชื้อที่ทดสอบเก็บสวนใส
แลวทําใหปลอดเชื้อโดยกรองดวย syringe filter สําหรับเชื้อกอโรคนั้นเทสวนใสทิ้งแลวเติม Normal saline 0.85% และ
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ปรับความขุนใหเทากับ 0.5 McFarland standard จากนั้น swab เชื้อกอโรคลงอาหาร Nutrient agar รอจนแหง แลวเจาะ
อาหารโดยใช Cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร จํานวน 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 และ 2 เติมสวนใสอาหาร
เลี้ยงแบคทีเรียที่ จะทดสอบลงปริ มาตร 20 ไมโครลิตร หลุมที่ 3 เติมยาปฏิชีวนะ ampicillin ความเขมข น 1 มิล ลิกรัมต อ
มิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และหลุมที่ 4 เติมน้ํากลั่น 20 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตรวจ
ผลโดยวัดขนาดโซนใสเปนหนวยเซนติเมตร
2.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
การตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคโดยใชวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตรวจ
วิเคราะหเชื้อจุลินทรียกอโรค ไดแก Salmonella spp., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, coliform, ราและ
ยีสต ในตัวอยางเตาเจี้ยว
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการคัดแยกโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด
3.1.1 การหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและการแยกเชื้อโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด
จากตัวอยางเตาเจี้ยวสดในระยะการหมักตาง ๆ ไดแก ระยะ 15 วัน 3 ตัวอยาง ระยะ 30 วัน 1 ตัวอยาง
ระยะ 45 วัน 2 ตัวอยาง รวมจํานวน 6 ตัวอยาง พบวาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่มีในแตระยะการหมัก และจํานวน ไอโซเลทที่
แยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท
ตารางที่ 1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่แยกไดจากเตาเจี้ยวสดในระยะการหมักตาง ๆ
จํานวนจุลนิ ทรียทั้งหมด (CFU/ml)
ระยะการหมัก
ตัวอยางที่
บมเชื้อแบบใชออกซิเจน
บมเชื้อแบบไมใชออกซิเจน
PCA
PCA + 3%NaCl
PCA
PCA + 3%NaCl
7
8
8
15 วัน
1
6.35×10
1.52×10
1.435×10
1.8×108
2
4.1×108
4.4×108
1.975×108
2.24×108
3
2.585×108
5.95×108
4.1×108
7.9×108
30 วัน
1
2.6×108
3.25×108
1×108
1.45×108
45 วัน
1
1.615×109
2.715×108
1.665×109
1.02×109
2
2.82×108
9.0×108
1.425×109
1.36×109
3.1.2 ผลการตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ
จากการทดลองการตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ ทดสอบการยอยสลาย
เม็ดเลือดแดง เมื่อนําแบคทีเรียที่แยกไดจากเตาเจี้ยวสดในระยะการหมักตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งหมด 327 ไอโซเลทมาศึกษาการยอย
สลายเม็ดเลือดแดง พบวามีจํานวน 5 ไอโซเลทที่อยูในกลุม Gramma haemolysis ซึ่งไมมีการยอยลสายเม็ดเลือดแดง มี 28
ไอโซเลทที่อยูในกลุม Alpha haemolysis และ 294 ไอโซเลทอยในกลุม Beta haemolysis ซึ่งมีการยอยสลายเม็ดเลือดแดง
สมบูรณ ดังนั้นจึงเลือกเชื้อจํานวน 5 ไอโซเลทไดแก PT 6, PT 34, PT 35, PT 44 และ PT 100 ไปทดสอบในขั้นตอไป
ทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี จากการนําแบคทีเรียที่คัดเลือกมาจํานวน 5 ไอโซเลทคือ PT 6, PT 34, PT
35, PT 44 และ PT 100 มาทดสอบความสามารถในการทนตอเกลือน้ําดีที่ความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.3 %, 0.6 % และ 0.9
% พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 5 ไอโซเลทสามารถทนตอเกลือน้ําดี 0.3% ได แบคทีเรียจํา นวน 4 ไอโซเลทคือ PT6 , PT35,
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PT44, PT100 สามารถทนตอเกลือน้ําดี 0.6 %ได และแบคทีเรียจํานวน 3 ไอโซเลทคือ PT35, PT44, PT100 สามารถทนตอ
เกลือน้ําดี 0.9% ได
ทดสอบการทนตอเกลือจากการทดสอบการทนตอเกลือความเขมขนตาง ๆ ไดแก พบวาความเขนขน 1% 3% 6%
และ 10% แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท ไดแก PT 6, PT 34, PT 35, PT 44 และ PT 100 สามารถทนตอเกลือที่มีความเขนขน 1%
3% 6% และ 10% ไดทั้งหมด
ทดสอบการทน pH จากการทดสอบการทน pH ตาง ๆ ไดแก pH 3, 5, 7 และ 9 พบวา แบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท
สามารถทนตอ pH 3, 5, 7, 9 ไดทั้งหมด
ทดสอบการเจริญในสภาวะที่ มีและไม มีออกซิเจน จากการทดสอบการการเจริ ญในสภาวะที่มี และไมมี ออกซิเจน
พบวา แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท สามารถเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจนไดทั้งหมด
ทดสอบการเจริญ ที่อุณหภูมิ ตาง ๆ จากการทดสอบการเจริญ ที่อุณหภูมิ ตาง ๆ คือ 25 องศาเซลเซี ยส 30 องศา
เซลเซียส 37 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส พบวา แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท สามารถเจริญที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
37 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส ได แตมีแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท คือ PT6, PT34, PT44 ที่เจริญที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส
ทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ จากการทดสอบการทนตอยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ ampicillin, streptomycin
และ amoxicillin พบวา แบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท ไมดื้อตอยา streptomycin แบคทีเรีย 2 ไอโซเลท คือ PT6 และ PT44
ไมดื้อตอยา ampicillin และ amoxicillin
ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค 3 ชนิด
ไดแก E. coli , B. cereus และ S. aureus พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดทั้งหมดและทั้ง 5
ไอโซเลท ไมสามารถยับยั้ง E. coli และ B. cereus ได
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ตารางที่ 3 การตรวจสอบสมบัติของโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ
การทดสอบ
ยอยสลายเม็ดเลือดแดง
ทนเกลือ
น้ําดี
(%w/v)

ทนเกลือ
(%w/v)

ทน pH

ออกซิเจน

อุณหภูมิ
(oC)

ตานทาน
ยา
ปฏิชีวนะ
(cm)
ยับยั้ง
แบคทีเรีย
ที่กอโรค
(cm)

PT 6

PT 34

PT 35

PT 44

PT 100

-haemolysis

 -haemolysis

 -haemolysis

 -haemolysis

 -haemolysis

0.3%

++

+

+++

++

++++

0.6%

+

-

++

++

+++

0.9%

-

-

+

+

++

1%

+++

++

+

++

+

3%

+++

+++

++

+++

++

6%

+

++++

+++

+++

++++

10%

+

+

++++

+

++++

3

+++

+

++

+

+

5

+++

++

++

++

+

7

+++

+++

++

++

++

9

++++

+++

+

+++

++

O2

+++

++

++

++++

++

ANO2

++

+++

++

+++

+++

25

+

+

-

++

-

30

+

++

++

++

++

37

+++

+++

++

+++

++

45

+++

++

+++

+++

+

ampicillin

3.75±0.24

resistance

resistance

3.42±0.49

resistance

streptomycin

2.95±0.06

2.25±0.29

2.5±0.17

2.92±0.10

2.57±0.00

amoxicillin

3.25±0.29

resistance

resistance

2.57±0.31

resistance

E. coli

-

-

-

-

-

B. cereus

-

-

-

-

-

S. aureus

1.275±0.11

1.375±0.25

1.15±0.13

1.45±0.17

1.325±0.13
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3.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
จากการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียกอโรคในตัวอยางเตาเตี้ยว พบวา ไมพบเชื้อ Salmonella spp. ตอตัวอยาง
เตาเจี้ยว 25 กรัม ไมพบ S. aureus ตอตัวอยาง 0.1 กรัม ไมพบ coliform ในตัวอยางเตาเจี้ยวสด แตพบ B. cereus 1,500
โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม พบราและยีสต 30 โคโลนีตอตัวอยางเตาเจี้ยว 1 กรัม ซึ่งผานมาตรฐานที่กําหนดไว

A

C

B

D

E

ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของ (A) ไอโซเลท PT6, (B) ไอโซเลท PT34 ,
(C) ไอโซเลท PT35, (D) ไอโซเลท PT44 และ (E) ไอโซเลท PT100
4. อภิปรายผลการวิจัย
จํานวนจุลินทรียในตัวอยางที่หมักนาน 15 30 และ 45 วัน มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเจริญเพิ่มขึ้นดังตารางที่ 1
จุลินทรียที่ต องการอากาศและไมต องการอากาศ ทั้งที่เจริญไดในอาหารที่เติม เกลือและไมเติมเกลือ และคัด แยกแบคทีเรี ย
ทั้งหมดได 327 ไอโซเลท ซึ่งสามรถแยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท จากนั้นเมื่อนํามาทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง พบวา
มีเชื้อแบคทีเรียจํานวน 5 ไอโซเลท ที่ไมมีการยอยสลายเม็ดเลือด (Gramma-hemolysis) ไดแก PT6, PT34, PT35, PT44
และ PT100 แลวนํามทดสอบการทนต อเกลื อน้ําดี พบวาไอโซเลท PT35, PT44 และ PT100 สามารถอยูรอดในสภาวะ
ดังกลาวได การทดสอบทนตอเกลือ 1% 3% 6% 10% ทดสอบการทน pH 3, 5, 7 และ 9 การทดสอบการเจริญในสภาวะที่มี
และไมมีออกซิเจนพบวา ไอโซเลท PT6, PT34, PT35, PT44 และ PT100 สามารถอยูรอดในสภาวะดังกลาวได ทดสอบการ
เจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ พบว า PT6, PT34 และ PT44 สามารถเจริ ญที่อุณหภู มิตาง ๆ ได การทดสอบการตานทานตอยา
ปฏิชีวนะ พบวาแบคทีเรียไอโซเลท PT34, PT35, PT100 ตานทานตอยา ampicillin และ amoxicillin แตไมตานทานยา
streptomycin สวนแบคทีเรียไอโซเลท PT6 และ PT100 ไมตานทานตอยาทั้ง 3 ชนิด และมีการทดสอบประสิทธิภาพการ
ยับยั้งแบคทีเรี ยที่กอโรค พบวาแบคทีเรีย ทั้ง 5 ไอโซเลทสามารถยั บยั้งเชื้อ S. aureus ไดทั้งหมด และทั้ง 5 ไอโซเลทไม
สามารถยับยั้ง E. coli และ B. cereus ได สอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน มุสิกสังข มีการศึกษาโพรไบโอติกในไก
พบวา แบคทีเรียไพรโบโอติกที่คัดแยกไดทั้งหมด 20 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดทั้งหมดทุกไอโซเลท แตไม
สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ได
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5. สรุปผลการวิจัย
จากการหาปริมาณจุลินทรียในตัวอยางเตาเจี้ยวที่หมักนานขึ้น ปริมาณจุลินทรียจะเพิ่มขึ้นนั้ นเนื่องจากในขั้นตอน
การเตรียมโคจิ แปงจากขาวซึ่งเปนแหลงคารบอน และโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเปนหลงไนโตรเจน A. oryzae จะสรางเอนไซม
ยอยวัตถุดิบไดน้ําตาลและกรดอะมิโน เมื่อเติมน้ําเกลือจะมีจุลินทรียจําพวกแบคทีเรียแลคติกและยีสตที่สามารถเจริญในสภาพ
ที่มีเกลือได ซึ่งจะสงผลตอคาความเปนกรด-ดาง และปริมาณแอลกอฮอลและสารหอมระเหย เมื่อระยะเวลาหมักนานขึ้นจะ
สงผลใหสภาวะเหมาะสมตอเชื้อกลุมเพิ่มปริมาณมากขึ้น (ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ , 2560) จาก
การคัดแยกไดจากกระบวนการหมักเตาเจี้ยว 5 ไอโซเลตนั้นที่ไมยอยสามารถเม็ดเลือดแดง แสดงใหเห็นวาแบคทีเรียอีก 322
ไอโซเลต ที่ยอยเม็ดเลือดแดงไดนั้นอาจเปนเชื้อที่อันตรายหรืออาจเปนเชื้อ B. cereus เพราะจากการตรวจวิเคราะห พบเชื้อ
B. cereus จํานวน 1,500 cfu/g ซึ่งสามารถยอยเม็ดเลือดแดงได เนื่องจาก B. cereus เปนเชื้อที่สรางเอนโดสปอรทนทานตอ
สภาวะตาง ๆ ซึ่งพบไดทั่วไปในธรรมชาติ เชน อากาศ น้ํา ดิน ฝุนละออง และพืชผัก (อัจฉรา เพิ่ม, 2549) เปนตนผลิตภัณฑจึง
อยูในภาวะเสี่ยงที่ผลิตไมผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเตาเจี้ยวที่ไดกําหนดปริมาณเชื้อ B. cereus ไวไมเกิน 2,500 cfu/g จึง
ตองเพิ่มการควบคุมคุณภาพดานสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น เชน การทําความสะอาดวัตถุดิบ การเปลี่ยนน้ําแชเมล็ดถั่วเหลือง ความ
สะอาดอุปกรณและภาชนะตาง การเตรียมน้ําเกลือ และการนึ่งฆาเชื้อผลิตภัณฑ เปนตน
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การแยกและคัดเลือกโพรไบโอติกเพือ่ ประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
Screening of Microorganisms as Probiotic for feeding Ornamental Fish
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วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัตเิ ปนโพรไบโอติกจากลําไสปลาและน้ําจากบอ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โดยทดสอบคุณสมบัติโพรไบโอติก ไดแก การยอยสลายของเม็ดเลือดแดง การเจริญในสภาวะที่ มีและ
ไมมีออกซิเจน การทนเกลือน้ําดี ความสามารถในการเจริญในชวงอุณหภูมิตาง ๆ การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ และ
ทดสอบฤทธิ์ตานจุลินทรียกอโรคในปลาสาวยงาม (Aeromonas hydrophilia และ Staphylococcus aureus) พบว า
สามารถแยกแบคทีเรียจากตัวอยางลําไสปลาและจากตัวอยางน้ําไดทั้งหมด 356 ไอโซเลท และมีเพียง 3 ไอโซเลทที่มีคุณสมบัติ
เปนโพรไบโอติก (O10, Isa60 และ O76) โดย O10 และ Isa60 สามารถยับยั้งการเจริญของ A. hydrophila และ S. aureus ได
ตามลําดับ ในขณะที่ O76 ไมสรางบริเวณยับยั้งเชื้อกอโรคทั้งสองชนิด แตสามารถเจริญคลุมพื้นที่โ คโลนีของเชื้อกอโรคได
ดังนั้นเชื้อแบคที เรียที่คัดเลือกไดทั้ง 3 ไอโซเลทจึงเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชเปนโพรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม
คําสําคัญ: โพรไบโอติก ปลาสวยงาม เพาะเลี้ยง
Abstract
The purpose of this study was to isolate the probiotic bacteria from fish gut and water in aquarium
Ornamental fish. Probiotic properties such as haemolytic activity, oxygen requirements, salt tolerance,
temperatures, antibiotic susceptibility test and antimicrobial activity to ornamental fish pathogen (Aeromonas
hydrophila and Staphylococcus aureus) were investigated. The results showed that 356 bacterial isolates
were able to isolate from the samples and only the 3 of 356 were probiotics (Isa60, O10 และ O76). The
isolates O10 and Isa60 showed the ability to inhibit the growth of A. hydrophila and S. aureus, respectively
while O76 was unable to produce the inhibition zone against both pathogens but spread over on the
pathogen colonies. Therefore, the 3 selected bacteria are suitable to be probiotic for application use in
Ornamental fish aquaculture.
Keywords: probiotic, ornamental fish, aquaculture
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1. บทนํา
ปจจุบันมีการนิยมเลี้ยงปลาสวยงามไวตกแตงบาน ที่ทํางาน เพื่อความเพลิด เพลินกันมากขึ้นทําใหมีเกษตรกรสนใจ
เพาะเลี้ ยงปลาสวยงามกันเปนจํานวนมาก จนเกิดเปน ธุรกิจปลาสวยงามของประเทศไทย ซึ่ งไดทําการวิเคราะหต นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุน 1 ป ในพื้นทีอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ของการเลี้ยงปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง และปลา
สวยงามมากกวา 1 ชนิด พบวาการลงทุนเลี้ยงปลาสวยงามมีความคุมคา และไดกําไรในทุกประเภทการเลี้ยง ไดแก ปลาทอง
มีกําไร 639,553.35 บาทตอไรตอป ปลาหางนกยูงมีกําไร 275,833.19 บาทตอไรตอป ปลาสอดมีกําไร 485,606.28 บาทตอไร
ตอป และปลาสวยงามมากกว า 1 ชนิ ด มี กําไร 343,522.20 บาทตอไรต อป สามารถคืนทุ นให แก เ กษตรกรภายใน 1 ป
(ณพกฤษ เอมศิริ, 2552) จากการขยายตัวอยางรวดเร็วเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาดจนบางครั้งทําใหเกิดสภาพ
การเพาะเลี้ ย งที่ ค วามหนาแนนของจํ านวนปลาสวยงามต อพื้นที่ และก อให เ กิ ดป ญ หาต อสุข ภาพของปลาสวยงามได ง าย
เนื่องจากการกอใหเกิ ดสภาพความเครี ยดของปลา สภาพแวดลอมในการเลี้ย งไมถู กสุขลั กษณะ เกิด การสะสมของเสี ยพวก
สารอินทรียและสารอนินทรีย ทําใหปลาเกิดการติดเชื้อและเกิดโรคตาง ๆ ไดงาย (ชาญณรงค รอดคํา, 2550) ปจจุบันมีการ
รักษาโรคดังกลาวโดยใชย าปฏิชีวนะ แตอยางไรก็ตามการใช ยาปฏิชีวนะสงผลใหเกิดเชื้ อดื้อยา เกิดสารตกคางในปลา และ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีการลดการใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงโดยการเสริมโพรไบโอติกลงไปในอาหารหรือในน้ําโดยตรง ซึ่ง
โพรไบโอติกคือ จุลินทรียที่ชวยสงเสริมการเจริญทําใหปลามีสุขภาพที่ดีขึ้น ชวยในกระบวนการยอยและการตานทานของเชื้อ
โรคเมื่อเขาสูรางกายโดยสรางกรดและหลั่งสารที่ทําใหเกิดสภาวะไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ตาง ๆ อีกทัง้ ยังชวยปรับสมดุลในลําไสใหตอสูกับเชื้อโรคไดอีกดวย วัตถุประสงคของงานวิจัยนีเ้ พื่อคัดแยกโพรไบโอติกจากลําไส
ปลาสวยงาม และน้ําเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่มีความสามารถ ยั้งยังเชื้อกอโรคปลาสวยงามไดในหองปฏิบัติการ
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 แยกเชื้อจุลินทรียโพรไบโอติก
นําลําไสปลาในธรรมชาติ ปลาทับทิม 2 ตัวอยาง มูลปลาสวยงาม 2 ตัวอยาง และน้ําจากบอเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
5 ตัวอยาง ใช NSS ทําการเจือจาง เพาะเลี้ยงดวยวิธี pour plate technique บนอาหาร PCA จากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําโคโลนีที่แยกไดบนอาหาร PCA มาเขี่ยบนอาหาร NA ใหไดเชื้อบริสุทธิ์ และนําไป
เก็บรักษาเพื่อใชทดสอบตอไป
2.2 ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity)
นําแบคทีเรียที่คัดแยกไดเพาะเลี้ยงบนอาหาร nutrient agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24
ชั่วโมง ปลูกเชื้อโดยใชเทคนิค point inoculation ลงบนอาหาร blood agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2448 ชั่วโมง สังเกตบริเวณใสที่เกิดขึ้นบนอาหารวามีการยอยสลายเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณจะเกิดวงใสรอบโคโลนี
2.3 การทดสอบการยับยั้งเชื้อกอโรค
นําเชื้อแบคทีเรียที่ไมยอยสลายเม็ดเลือดแดงมาทําการทดสอบการยับยั้งคือเชื้อ A. hydrophila และ S. aureus
ดวยวิธี agar well diffusion โดยนําเชื้อกอโรคและเชื้อทดสอบมาเลี้ยงใน nutrient broth (NB) บมที่อุณหภูมิ 37 องซา
เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา
10 นาที ปรับความขุนของเซลลใหเทากับ McFarland no. 0.5 นําเชื้อกอโรค Swab ลงบนอาหาร NA ทิ้งไว 5 นาทีทําการ
เจาะหลุมอาหาร NA ดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนตริ เมตร ใสเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรี ย
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โพรไบโอติกที่แยกไดลงในหลุม หลุมละ 20 ไมโครลิตรนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมงทําการบันทึกขอมูล
ขนาดเสนผานศูนยกลางการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรค
2.4 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบในอาหาร NB บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
นําไปปนเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ทําการ swab เชื้อลงบน
อาหาร NA ตั้งทิ้งไว 5 นาที เจาะหลุมวุนดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร เติมยาปฏิชีวนะ คือ
penicillin, amoxicillin และ erythromycin ลงในหลุมหลุมละ 20 ไมโครลิตรนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผล
2.5 การทดสอบการทนกรด-ดาง
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบบนอาหาร NA นําไปบมที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้นเขี่ยเชื้อลงในอาหาร NB นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตการเจริญจากความขุนของ
อาหาร
2.6 ทดสอบความสามารถในการเจริญที่ชวงอุณหภูมิตาง ๆ
เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากนั้นเขี่ยเชื้อลง
ในอาหาร NB นําไปบมที่อุณหภูมิตาง ๆ ไดแก 25, 30, 37 และ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจดูการเจริญของ
เชื้อโดยสังเกตจากความขุนของอาหาร
2.7 การทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน
เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากนั้นเขี่ยเชื้อลง
บนอาหาร NB แบงหลอดเปน 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 นําไปบมในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ชุดที่ 2 นําไปบมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน 24 ชั่วโมงตรวจดูการเจริญของเชื้อโดยสังเกตจากความขุนของอาหาร
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลแยกเชื้อจุลินทรียโพรไบโอติก
จากการแยกและคัด เลือกเชื้อแบคที เรีย จากตัวอย างลํ าไสแ ละน้ํ าจากบอเพาะเลี้ยงปลาสวยงามไดเชื้อแบคทีเรี ย
ทั้งหมด 356 ไอโซเลท
3.2 ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity)
แบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมด 356 ไอโซเลท พบวามี 76 ไอโซเลท ไมสามารถยอยสลายเม็ดเลือดแดงซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยเมื่อนําไปใชกับปลาสวยงาม
3.3 การทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค
นําแบคที เ รี ยที่ ที่ ผ านการทดสอบการยอยสลายเม็ด เลื อดแดงมาทดสอบความสามารถในการยั บ ยั้ง เชื้ อก อโรค
A. hydrophila และ S. aureus โดยวิธี agar well diffusion พบวามีเพียง 2 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได ไดแก
O10 สามารถยับยั้งเชื้อ A. hydrophila ได 0.9±0.081 เซนตริเมตร (ภาพที่ 1) และ Isa60 สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได
3.76±0.22 เซนตริเ มตร (ภาพที่ 2) และพบไอโซเลท O76 ที่สามารถเจริญ คลุม โคโลนีเชื้ อกอโรค A. hydrophila และ
S. aureus ได
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3.4 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ
จากการทดสอบการตานยาปฏิชีวนะโดยใชยา penicillin, amoxicillin และ erythromycin พบวามี 15 ไอโซเลทที่
ไมตานยาปฏิชี วนะ 16 ไอโซเลทที่ตานยา amoxicillin 25 ไอโซเลทที่ตานยา penicillin และ 13 ไอโซเลทที่ต านยา
erythromycin
3.5 การทดสอบความเปนกรด-ดาง
แบคทีเรียโพรไบโอติกที่คัดแยกไดมีจากการทดสอบการเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีคาพีเอชต าง ๆ คือ 5, 6, 7, 8
และ 9 พบวามี 14 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดในคาพีเอช 5 และ 1 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดที่พีเอช 6
3.6 การทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี
ทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อทีเติม bile salt powder ที่มีความเขมขนรอยละ 0.3 , 0.6 ,0.8 และ 1 พบวามี 29
ไอโซเลท ที่ส ามารถเจริญไดทุกความเขม ขน แตมี 5 ไอโซเลทที่ ไมส ามารถเจริญไดที่ค วามเขมข น รอยละ 0.3 จํ านวน 3
ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ 0.6 และ จํานวน 4 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ
0.8 และ 4 ไอโซเลททีไ่ มเจริญที่ความเขมขนรอยละ 1
3.7 การทดสอบการเจริญในสภาวะอุณหภูมิตาง ๆ
จากการทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อและนําไปบมที่อุณหภูมิตาง ๆ คือ 25, 30, 37 และ 45 องศาเซลเซียส พบวามี
32 ไอโซเลทที่สามารถเจริญไดในสภาวะอุณหภูมิตาง ๆ พบ 1 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิตาง ๆ 3 ไอโซเลทที่ไม
สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และพบ 6 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 45 องซาเซลเซียส

ภาพที่ 1 ไอโซเลท ISa60 สามารถยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ได

ภาพที่ 2 ไอโซเลท O10 สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได
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ตารางที่ 1 การทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง การยับยั้งเชื้อกอโรค และความสามารถตานยาปฏิชีวนะ
ไอโซเลท
การทดสอบ
รายละเอียด
Isa60
O10
O76
การยอยเม็ดลือดแดง
,β , 
 -hemolysis
 -hemolysis
 -hemolysis
ทดสอบการยับยั้ง
A. hydrophila
เชื้อจุลินทรียกอโรค(ซม.) S. aureus
ตานยาปฏิชีวนะ (ซม.) amoxicillin
erythromycin
penicillin

1.58±0.11
1.45±0.2
1.46±0.17
1.54±0.23

0.15±0.04
1.03±0.17
resistance
0.65±0.07

แยงพื้นที่เจริญ
แยงพื้นที่เจริญ
resistance
resistance
0.83±0.08

ตารางที่ 2 การทดสอบการเจริญแบคทีเรียที่คัดแยกไดที่สภาวะตาง ๆ
ไอโซเลท
Isa60
O10
การเจริญในอาหารที่มีคาความเป น
5
++
+
กรดดางตาง ๆ
6
+++
++
7
++++
++++
8
+++
+++
9
+++
+++
การเจริ ญ ในอาหารที่ มี เ กลื อ น้ํ า ดี 0.3% (w/v)
+++
+++
ความเขมขนตาง ๆ
0.6% (w/v)
++
+++
0.8% (w/v)
++
+++
1.0% (w/v)
+
++
O
การเจริญทีอ่ ุณหภูมติ าง ๆ
25 C
+++
O
30 C
+++
+++
O
37 C
++++
++++
O
45 C
+++
++
การทดสอบความตองการอากาศ
มีอากาศ
+++
++++
ไมมีอากาศ
++++
+++
หมายเหตุ + หมายถึง ระดับความขุนของอาหารเพาะเลี้ยงซึ่งจะแสดงถึงระดับการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
สภาวะ

รายละเอียด

O76
+
+++
++++
+++
+++
+++
++
++
+
+++
+++
+++
+
+++
+++

4. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการคัดแยกเชื้อจุลินทรียจากลําไสปลาทับทิม มูลปลาสวยงาม และน้ําจากบอเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพบวาไดเชื้อ
แบคทีเรียทั้งหมด 356 ไอโซเลท เมื่อนํามาทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงพบวามีเพียง 41 ไอโซเลทที่ไมสามารถยอย
สลายเม็ ด เลื อดแดงได ซึ่ ง แสดงให เ ห็ นถึ ง คุ ณสมบั ติ ด านความปลอดภั ย เมื่ อนํ าไปใช ใ นปลาสวยงาม จากตารางที่ 1
เชื้อแบคทีเรียที่ผานการทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงเมื่อนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรคโดยวิธี agar well
diffusion พบวามีเพียง 2 ไอโซเลท เทานั้นที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได ไดแก ไอโซเลท Isa60 สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค
S. aureus ได และไอโซเลท O10 สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค A. hydrophila ได และพบวาไอโซเลท O76 สามารถแยงพื้น
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เจริญคลุมโคโลนีเชื้อกอโรคไดทั้งสองสายพันธุ เมื่อนํามาทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะโดยวิธี agar well diffusion พบวา
ไอโซเลท O10 ตานยา amoxicillin และ erythromycin ไอโซเลท O76 ต านยา erythromycin และไอโซเลท Isa60
ไมตานยาปฏิชีวนะที่ทดสอบเลย
จากตารางที่ 2 ผลทดสอบการทนกรด-ดาง พบวาไอโซเลท Isa60 ไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 สามารถเจริญ
ไดที่พีเอช 5-9 และทั้ง 3 ไอโซเลทสามารถเจริญไดดีที่พีเอช 7 สามารถเจริญไดในต่ํานั้นแสดงถึงการรอดชีวิตของเชื้อในการทด
กรดในระบบทางเดินอาหารเชื้อ (ภณิดา เกื้อสุวรรณ และคณะ, 2557) ผลการทดสอบความสามารถในการเจริญไดในสภาวะที่
มีเกลือน้ําดีที่ 0.3 - 1.0% พบวาไอโซเลท Isa60 ไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 สามารถเจริญไดทุกความเขมขนที่ทําการ
ทดสอบ แตทั้ง 3 ไอโซเลทเจริญไดดีที่ความเปนกรดดางเทากับ 7 การรอดชีวิตของเชื้อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในการหลั่ง
เกลือน้ําดีในลําไสเล็กของระบบทางเดินอาหาร (ภณิดา เกื้อสุวรรณ และคณะ, 2557) ผลการทดสอบการเจริญในชวงอุณหภูมิ
ตาง 30-45 องศาเซลเซียส พบวาไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 เจริญไดทุกชวงอุณหภูมิที่ทําการทดสอบ ยกเวนไอโซเลต
Isa60 ที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และทั้ง 3 ไอโซเลต เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และผล
การทดสอบความสามารถเจริญในสภาวะที่มี และไม มีออกซิเ จน พบวาทั้ง 3 ไอโซเลตเจริญ ได ดีทั้ งในสภาวะที่ มีแ ละไม มี
ออกซิเจน
5. สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียที่คัดแยกไดตอความเหมาะสมเปนโพรไบโอติกนั้น แสดงใหเห็นวาไอโซเลท
Isa60 มีความเหมาะสมที่จะในไปใชศึกษาตอในขั้นตอไปเพื่อศึกษาผลที่จะมีตอการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และคุณภาพน้ําใน
บอเลี้ยงปลาสวยงาม
6. เอกสารอางอิง
กิจการ ศุภมาตย และสิทธิ บุณยผลิน. (2530). การควบคุมและกําจัดโรคสัตวน้ํา. วารสารสงขลานครินทร. 9 (2), 259-271
คณาธิป พรหมนวล วิชุดา กลาเวช และสุภฏา คีรีรัฐนิคม. (2557) .การประยุกตใชโปรไบโอติกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต
การใชอาหารและความตานทานโรคในปลาทับทิม. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่
53. 1368-1375
คณิต ชูคันหอม และอนุชา เสนาราช. (2551). ปรสิตภายนอกที่พบในปลาสวยงามในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน. ประชุม
วิชาการสัตวแพทย มข. ครั้งที่ 9 “สัตวแพทยทางเลือกวันนี้”. 208-214
ชนกนต จิตมนัส ภาสินันท สาระมาศ และน้ําเพชร ประกอบศิลป. (2556). แบคทีเรียทีแ่ ยกจากปลา นิลซึ่งเลี้ยงในระบบ
ตางกันบริเวณหมูบานแมแกด จ.เชียงใหม. เชียงใหม: ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม. 1-8
ชาญณรงค รอดคํา. โรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลา. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร . จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชาญณรงค รอดคํา. (2550). โรคสําคัญที่สงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทย. ประมวลเรื่องการประชุม
วิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตวครั้งที่ 33. 319-326
ไชยวัฒน ไชยสุต และศศิธร ศิริลุน. (2553). โพรไบโอติก :จุลินทรียท ี่เปนประโยชนตอสุขภาพ (Probiotics: Beneficial
Microorganisms for Health). สํานักการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

42 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ณพกฤษ เอมศิริ. (2552). การศึกษาระบบธุรกิจปลาสวยงามในประเทศไทย. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจ
การเกษตร) สาขาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นัยนา เสนาศร. (2558). ผลของการใชแบคทีเรีย Bacillus spp. เปนโปรไบโอติกผสมอาหารในการเลี้ยงปลานิล. วารสาร
วิจัย 8. (2); 61-66
ภณิดา เกื้อสุวรรณ วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล และดวงพร คันธโชติ. (2557). การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลคติก
เพื่อใชเปนกลาเชื้อในการผลิตผักดอง. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 667- 676.

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 43

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธิ์ยับยัง้ เชื้อรา Curvularia sp.
Isolation of actinomycetes from soils for antifungal activity against
Curvularia sp.
วาสนา เนียมแสวง* เมธาวี แซอึ๊ง และหัสยา สระหงษทอง
1

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
wasana@npru.ac.th
บทคัดยอ

การศึกษาครั้ง นี้มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อคั ดแยกแอคติโนมัย สีท ในดินและคัด เลื อกแอคติโ นมัย สีท ที่มี ฤทธิ์ยับ ยั้ง เชื้ อรา
Curvularia sp. โดยเก็บตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง ดังนี้ ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี 3 แหลง ไดแก
ดินบริเวณสวนมะกรูด ดินในไรมันสําปะหลัง และดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแก ดินบริเวณแปลง
ปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง ไดแก ดินบริเวณ
ใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน พบวาสามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมดจํานวน 50 ไอโซเลท
เมื่อนําแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไวทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. ที่เปนสาเหตุของโรค
เมล็ดดางในขาว ดวยวิธี Dual culture technique โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 10 วัน พบวา
มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Curvularia sp. ได ซึ่งไอโซเลท CS40 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้งสูงสุด
เทากับ 72.00 รองลงมา คือ CS43 และ CS47 มีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเทากับ 69.00 และ 63.00 ตามลําดับ ในขณะที่อีก
6 ไอโซเลท สามารถยับยั้ง Curvularia sp. ไดในระดับปานกลาง – ต่ํา ไดแก CS49 CS25 CS8 CS14 CS9 และ CS1 มี
เปอรเซ็นตในการยับยั้งการเจริญเทากับ 60.00 36.00 36.00 33.00 และ 30.00 ตามลําดับ
คําสําคัญ: แอคติโนมัยสีท เชื้อรา Curvularia sp. โรคเมล็ดดางในขาว
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Abstract
This study aimed to isolate and screen actinomycetes with antifungal activity for inhibition of
Curvularia sp. Soil samples were collected from 9 agricultural areas; 3 areas from Tha Sao Sub-district,
Kanchanaburi Province; 1 area from Prongmadua and 2 areas from Thungkraphanghom Sub-district,
Nakhon Pathom Province; 3 areas from Wangwa Sub-district, Suphanburi Province. Total 50 isolates of
actinimycetes were isolated. Antifungal activity against Curvularia sp. was determined by dual culture
technique found that only 9 isolates had the antifungal activities. Isolate CS40 showed the highest
antifungal activity with 72% inhibition followed by CS43 and CS47 with 69% and 63% respectively. While
the other 6 isolates; CS49, CS25, CS8, CS14, CS9 and CS1 had the antifungal activities against Curvularia sp.
in moderate to low levels with the percentage of inhibition of 60, 36, 36, 33 and 30 respectively.
Keywords: actinomycetes, Curvularia sp., dirty panicle disease
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1. บทนํา
โรคเมล็ดดางในขาว (Dirty panicle disease) จัดเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งในการผลิตขาวและเกิดการระบาด
อยางรุนแรงทําใหผลผลิตเสียหายอยางมาก โรคเมล็ดดางในนาขาวเกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. นั้น พบมากในนาชลประทาน
เขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต หรือทั่ว ๆ ทั้งประเทศก็วาได โรคนี้จะมีอาการใน
ระยะออกรวง พบแผลเปนจุดสีน้ําตาลหรือดําที่เมล็ดบนรวงขาว บางสวนก็มีลายสีน้ําตาลดําและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้
เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเขาทําลายและทําใหเกิดอาการตางกันไป การเขาทําลายของเชื้อรามักจะเกิดในชวงดอกขาว
เริ่มโผลจากกกาบหุมรวงจนถึงระยะเมล็ดขาวเริ่มเปนน้ํานม และอาการเมล็ดดางจะปรากฏเดนชัดในชวงเก็บเกี่ยว การกําจัดโรคนี้
เกษตรกรไทยสวนใหญยังคงนิยมใชสารเคมี เนื่องจากสารเคมีออกฤทธิ์เร็วและมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจน อยางไรก็ตามการควบคุม
โรคพืชดวยวิธีดังกลาวมักมีผลเสีย เพราะตองใชเปนประจําและตอเนื่อง สงผลใหเชื้อดื้อยาเกิดการปนเปอนสารเคมีกับผลผลิต
และสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้การควบคุมโรคโดยชีววิธีจึงเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อลดปญหาการใชสารเคมีและเปนการรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ ปจจุบันจึงมีการศึกษาความหลากหลายและการนํามาใชประโยชนของเชื้อแบคทีเรียในกลุมแอคติโน
มัยสีท (Actinomycetes) ซึ่งจะมีลักษณะเปนแบคทีเรียแกรมบวก พบมากในดิน เจริญเปนสายใยและสรางสปอรคลายเชื้อรา
เจริญไดดีเมื่อมีออกซิเจน ดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายของระบบนิเวศ เพื่อสรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศ และแอคติโนมัยสีท
ยังสามารถผลิตเอนไซมไดหลายชนิด ไดแก เซลลูเลส (cellulase) อะไมเลส (amylase) ไลเปส (lipases) ไคติเนส (chitinase)
และสารสี เปนตน ปจจุบันมีการนําแอคติโนมัยสีทมาใชประโยชนตาง ๆ อาทิเชน ดานการแพทยและเภสัชกรรมไดมีการคนหา
ยาปฏิชีวนะชนิดใหม ๆ เพื่อใชตอตานและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สวนดานการเกษตรกรรมมีการใชแอคติโนมัยสีท
ในการผลิตสารปองกันกําจัดแมลงและสารปองกันกําจัดวัชพืช หรือใชในการรักษาโรคพืชไดเชนกัน (กิ่งจันทร มะลิซอน, 2555:
12) ดังนั้นในงาวิจัยนี้จึงศึกษาแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp.
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียในกลุมแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp.
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แอคติโนมัยสีท เปนแบคทีเรียแกรมบวกจําพวกหนึ่งที่มีลักษณะใกลเคียงกับเชื้อรา คือมีการเจริญเปนเสนใย และมี
การสรางสปอร แตขนาดเซลลเล็กเทากับแบคทีเรีย มักยึดเกาะแนนในโคโลนีที่จมอยูในอาหารที่เจริญอยู สวนของเสนใยที่สมั ผัส
กับอากาศแหง จะมีการเปลี่ยนรูปไปเปนสปอร ซึ่งใชในการแพรพันธุเชนเดียวกันกับเชื้อราดํารงชีวิตอยูในดิน ในปุยหมัก ในน้ํา
โคลนตม และบริเวณรากพืช ปริมาณของแอคติโนมัยสีทที่พบในดินขึ้นอยูกับชนิดและสภาพของดิน เชน ในดินทั่วไป 1 กรัม
ที่มีสภาพความเปนกรดและมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะพบแอคติโนมัยสีทประมาณ 105- 108 เซลล แตถาเปนดินที่มีสภาพ
แหงและมีสภาวะเปนดางจะพบแอคติโนมัยสีทในสัดสวนที่คอนขางสูง โดยอาจพบไดสูงถึง 95 เปอรเซ็นตของจุลินทรียทั้งหมด
ที่พบในดินนั้น และแอคติโนมัยสีทที่พบในดินสวนใหญเปนแบคทีเรียกลุมสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ซึ่งเปนกลุมที่มีการ
กระจายตัวและมีความหนาแนนมากทีส่ ุด
โรคเมล็ดดาง เปนโรคที่พบระบาดทําความเสียหายแกแปลงขาวของเกษตรกร สามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะ
นาขาวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเดิมเกษตรกรเชือ่ วาอาการเมล็ดดางเกิดจากแมลงทําลาย ซึ่งตอมาพบวามีเชื้อรา
หลายชนิดที่ทําใหเกิดอาการดางลายของเมล็ดขาว โดยเชื้อราที่ทําใหเกิดอาการดางลายของเมล็ดขาว ไดแก Curvularia lunata,
Cercospora oryzae, Helminthosporium oryzae, Fusarium semitectum และ Trichoconis padwickii โรคนี้กอใหเกิด
ความเสียหายอยางมากในการปลูกขาวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ (จิตรา นอยพันธ, 2557: 26)
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ลักษณะทางสัณฐานวิท ยาของเชื้ อรา Curvularia sp. พบว าลั กษณะเสนใยบนอาหารเลี้ย งเชื้อ PDA (potato
dextrose agar) เมื่อดูดวยตาเปลา จะมีสีขาวฟูและเมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขมจนเปนสีดํา ซึ่งถาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน
เสนใยมีผนังกั้นแตกกิ่งกานมากมาย ซึ่งเสนใยที่ยังออนอยูจ ะไมมีสี แตเมื่อแกเสนใยจะเปลี่ยนเปนสีเขียว เปนเสนใยที่มีผนังกั้น
และเมื่อแกสีของเสนใยจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออน ขนาดเสนใยเฉลี่ย 4.00 x 17.29 ไมครอน โคนิดิโอฟอร (conidiophore) มี
เสนใยที่มีผนังกั้นลักษณะตรงไมแตกกิ่งกาน มีสีเขียว แตเมื่อแกสีจะเขม มีโคนิเดีย (conidia) เกิดติดเปนชออยูที่สวนปลาย
โคนิดิ โอฟอรใ หญกวาส วนโคน โคนิ เดีย จะเกิดติ ดเป นชออยูบ นสวนปลายโคนิดิ โอฟอร ลักษณะโคนิเ ดียมี ทั้งโคงและไม โค ง
มีสีเขียว เมื่อแกจะมีสีนํ้าตาล เซลลหัวและทายมีสีจางเกือบไมมีสี สองเซลลตรงกลางมีขนาดใหญกวาเซลลอื่น ซึ่งมีเซลลที่สอง
นับจากปลายโคนิเดีย มักพบมีขนาดใหญ และสีเขมกวาเซลลอื่น บางครั้งพบโคนิเดียมีขนาดเล็ก ไมมีสี ซึ่งมักพบเกิดติดอยูบน
ปลายโคนิดิโอฟอรเสมอ
การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
กิ่งจันทน มะลิซอน (2558: 21-24) ไดทําการศึกษาการคัดแยกและระบุหาแอคติโนมัยสีทจากดินอุทยานแหงชาติ
ภูลังกา จังหวัดนครพนม สุมเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบรากของกลวยไม ดินใตตนไม ดินบริเวณเห็ดเจริญ และดินจอมปลวก
สภาพดินเปนดินรวนสีน้ําตาล เตรียมตัวอยางดินดวยรอยละ 10 แคลเซียมคารบอเนต ตากแหงที่อุณหภูมิหองนาน 2 วัน คัดแยก
สายพั นธุแ อคติ โนมั ยสี ท ดวยวิ ธีเจื อจางลดหลั่ นตอเนื่อง และเทคนิ คเกลี่ ย ลงจานอาหารเพาะเลี้ ยง ประกอบด วยแป งและ
โปรตีนเคซีน ระบุหาได 129 กลุม ลักษณะของการยึดติดกลุมอัดแนนบนอาหารเพาะเลี้ยง กลุมมีสีตาง ๆ ไดแก ขาว เทา และ
เหลือง ลักษณะคลายหนังฟอกนุมเหมือนกํามะหยี่บดเปนผง เสนใยใตอาหารสวนใหญเปนสีขาว ไมแตก และมีรงควัตถุสีดํา
น้ําตาล และเหลือง การศึกษารูปลักษณะบงบอกวาเปนสายพันธุของวงศ Steptomyces, Microbispora และ Microtetraspora
นราวรรณ ปนงาม (2554: 234-241) ไดทําการศึกษาคัดแยกแอคติโนมัยสีทจํานวน 247 ไอโซเลท จากดินนาขาว
จํานวน 35 ตัวอยาง ซึ่งเก็บจาก 16 จังหวัดในประเทศไทย เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชนิดของ diaminopimelic
ในเซลลที่ถูกยอยพบวา 198 ไอโซเลท จัดอยูในกลุม streptomycetes และ 49 ไอโซเลท จัดอยูในกลุม non-streptomycetes
นําไอโซเลทที่คัดแยกไดทั้งหมด มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งรากอโรคขาว 3 ชนิด ไดแก Fusarium moniliforme,
Helminthosporium oryzae และ Rhizoctonia solani บนอาหาร potato dextrose agar ดวยวิธี dual culture พบวา
ไอโซเลท RF 16-12 มีความสามารถในการยับยั้งรากอโรคขาวทั้ง 3 ชนิดไดดีที่สุด จึงนํามาทดสอบผลตอการงอกของเมล็ดขาว
ในสภาวะที่มีและไมมี F. moniliforme โดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น เมื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS ตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต พบวาการใชสปอรแขวนลอยไอโซเลท RF 16-12 มีผล
ควบคุมการเจริญของ F. moniliforme ในเมล็ดขาว และไมมีผลยับยั้งการงอกของราก และยอดขาว เมื่อศึกษาลําดับเบสของ
ยีน 16S rRNA พบวาไอโซเลท RF 16-12 มีความคลายคลึงกับ Streptomyces yogyakartensis NBRC 100779 sup (T) ที่
99.86 เปอรเซ็นต
ปยาภรณ ทองบานไทร และคณะ (2559: 59-62) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma
sp. จํานวน 3 ไอโซเลท (Tr-1, Tr-2 และ Tr-3) ในการควบคุมเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว ดวยวิธี
dual culture test พบวา เชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ทัง 3 ไอโซเลท มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อรา C. lunata จํานวน 5 ไอโซเลท (C-11, C-12, C-23, C-24 และ C-25) อยูในชวง 47-61 เปอรเซ็นต โดยเชื้อราปฏิปกษ
Trichoderma sp. (Tr-3) ที่แยกไดจากผลิตภัณฑทางการคามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยไดดีที่ สุด สวน
กลไกหลักในการยั บยั้ งที่ พบ คื อ competition และ exploitation สําหรั บการทดสอบประสิท ธิภ าพของเชื้อราปฏิ ปกษ
Trichoderma sp. ในการควบคุมเชื้อรา C. lunata (C-12) บนตนกลาขาว 2 สายพันธุ พบวาในวันที่ 9 หลังการเพาะเชื้อรา
Trichoderma sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคบนตนกลาขาวปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1 อยูในชวง
40.1-41.7 และ 41.2-43.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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วิไลลักษณ โคมพันธุ และสมเกียรติ ทับทิม (2559: 942-947) ไดทําการศึกษาผลของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดิน
บริเ วณรอบรากพริกตอการยับ ยั้ งการเจริญของเชื้ อรากอโรคพืช Colletotrichum capsici, Curvularia lunata และ
Fusarium solani บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) และ McBeth Scale Agar (MBS) ดวยวิธี dual culture เปน
เวลา 10 วัน พบวา แอคติโนมัยสีทสามารถยับยั้งการเจริญของ C. capsici ไดดีบนอาหาร PDA คือ ไอโซเลท CS2 และ CS4
(78.92 เปอรเซ็นต และ 78.61 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) สวนอาหาร MBS คือ ไอโซเลท CS2 และ CS5 (64.54 เปอรเซ็นต และ
63.63 เปอรเซ็นตตามลําดับ) ไอโซเลทที่ยับยั้งการเจริญของ C. lunata ไดดีบนอาหาร PDA และ MBS คือ ไอโซเลท CS2
(78.84 เปอรเซ็นต และ 72.81 เปอรเซ็นตตามลําดับ) ไอโซเลท CS2 CS3 และ CS5 ยับยั้งการเจริญของ F. solani ไดดีบน
อาหาร PDA (70.79 69.09 และ 69.09 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ในขณะที่บนอาหาร MBS ไอโซเลท CS2 และ CS3 สามารถ
ยับยั้งการเจริญของ F. solani ไดดีที่สุด (64.35และ 62.80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญ ของเชื้อรากอโรคพืช ทั้ง 3 สายพันธุ บนอาหารตางชนิด กัน พบวา แอคติ โนมัย สีท ที่คั ดแยกไดมี ประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุ บนอาหาร PDA ไดดีที่สุด
Ningthoujam et al. (2009: 737-742) ไดทําการศึกษาแอคติโนมัยสีทสายพันธุที่ไดจากแหลงตาง ๆ ในรัฐมณีปุระ
เชื้อแอคติโนมัยสีทที่เปนปฏิปกษยับยั้งเชื้อรากอโรคขาว ไดแก Curvularia oryzae MTCC 2605, Pyricularia oryzae
MTCC 1477, Bipolaris oryzae LSMU1, และ Fusarium oxysporum MTCC 287. LSCH-10C, NRP1-14, NRP1-18 และ
NRP1-26 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ chitin agar โดยการทดสอบดวยวิธี dual culture พบแอคติโนมัยสีท 33 ไอโซเลท ที่แยกไดจาก
ทะเลสาบ Loktak แอคติโนมั ยสีท ที่เจริ ญบนอาหารเลี้ ยงเชื้อ chitin agar สวนใหญ มีแนวโน มที่จะพัฒนาเปนตัวแทนใน
การควบคุมทางชีวภาพ (BCA) สําหรับนาขาวในลักษณะของการเปน fungitoxic หรือ fungistatic รายงานฉบับนี้จึงนําเสนอ
ผลการศึกษาเบื้องตนของเชื้อแอคติมัยสีทในการควบคุมทางชีวภาพ ของเชื้อบางสายพันธุที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอไปสู
การประยุกตใชเปน BCAs ในขาว
Janaki et al. (2016: 267-271) ไดทําการศึกษากิจกรรมการตานเชื้อราของแอคติโนมัยสีทจากดินปาชายเลน ดวยวิธี
pre-treatment ที่ความรอนแหง (70 องศาเซลเซียส) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ starch casein agar จากตัวอยางดินพื้นที่ปาชายเลน
พบวาสามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมด 25 ไอโซเลท จากนั้นนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อราดวยวิธี agar plug method
คัดเลือกแอคติโนมัยสีท ที่เปนปฏิปกษกับเชื้อรา A. marina ไดเพีย ง 2 ไอโซเลท ซึ่งไอโซเลท M-20 ไดรับการคัดเลือกใน
การศึกษาตอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 การเก็บตัวอยางดิน และการคัดแยกแอคติโนมัยสีท
เก็บตัวอยางดินโดยการสุมเก็บตัวอยางจาก 9 แหลง ดังนี้ ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง
ไดแก ดินบริเวณสวนมะกรูด ดิ นบริเวณไรมันสํ าปะหลัง และดิ นบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตํ าบลโพรงมะเดื่ อ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหล ง ไดแก
ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง
ไดแก ดินบริเวณใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 จุดตอ 1 แหลงพื้นที่
โดยการเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวหนาดินที่มีความลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร สังเกตลักษะเนื้อดินและวัดคา pH ตักตัวอยาง
ดินลงในถุงพลาสติก นําดิน 10 กรัม มาทํา dilutions และทํา Spread plate บนอาหารแข็ง ISP2 นําไปบมที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เปนเวลา 5-7 วัน เลือกแอคติโนมัยสีทที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกัน นํามาทําใหบริสุทธิ์โดยการ Streak plate
ลงบนอาหารแข็ง ISP2 แลวนํามาเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับทดสอบในขั้นตอนตอไป
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4.2 การคัดแยกเชื้อรากอโรคขาว
นําเมล็ดขาวที่เปนโรคมาแชในสารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรดความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที ลาง
ดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 2 ครั้ง นําเมล็ดขาวมาซับดวยกระดาษปลอดเชื้อ แลวนําไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose
agar (PDA) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5-7 วัน คัดแยกโคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA มาทําใหเปนเชื้อ
บริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะโคโลนีภายใตกลองจุลทรรศน (Mew, T.W. and Misra, J.K., 1994) เพื่อใชเปนเชื้อทดสอบในขั้นตอไป
4.3 การทดสอบความสามารถของแอติโนมัยสีทในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp
นําแอคติโนมัยสีททั้งหมดที่คัดแยกไดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp ดวยวิธี Dual culture
technique โดยเพาะเชื้อแอคติโนมัยสีทเปนเวลา 5-7 วัน ตัดชิ้นวุนโคโลนีของแอคติโนมัยสีทขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร
วางลงบนอาหารแข็ง PDA โดยวางในแนวเสนผานศูนยกลางของจานอาหาร และหางจากขอบจานอาหาร 2.5 เซนติเมตร และ
ตัดชิ้นวุนโคโลนีเชื้อราขนาดเทากันวางดานตรงขามกัน และหางจากขอบจานอาหาร 2.5 เซนติเมตร เชนกันในชุดทดสอบนําไป
บมที่อุณหภูมิหอง (35±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 10 วัน ทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา โดยมีเชื้อราเปนชุดควบคุม ตรวจผลโดยการ
วัดขนาดรัศมีของเชื้อราในชุดควบคุมและชุดทดสอบ จากนั้นคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญ (Percent Inhibition
of Radial Growth: PIRG) (Gamliel, A. et al, 1989: 101-105) ดังนี้
PIRG = (R1-R2) ×100
R1
R1 คือ รัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เจริญบนอาหารชุดควบคุม
R2 คือ รัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เจริญบนอาหารชุดทดสอบ
โดยประเมินประสิทธิภาพการยับยั้งจากคา PIRG (รมสุรีย มนตรีภักดี และสรัญยา ณ ลําปาง, 2559: 188) ดังนี้
> 75 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับสูงมาก
> 61-75 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับสูง
> 51-60 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับปานกลาง
< 50 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับต่ํา
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการเก็บตัวอยางดิน และการคัดแยกแอคติโนมัยสีท
การเก็บตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง ดังนี้ ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง ไดแก ดิ น
บริเ วณสวนมะกรูด ดินบริเ วณไรมันสําปะหลัง และดินบริเ วณไรม ะเขื อเปราะ ดิ นตําบลโพรงมะเดื่ อ อํ าเภอเมือง จัง หวั ด
นครปฐม 1 แหล ง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพัง โหม อําเภอกําแพงแสน จัง หวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแ ก ดิ น
บริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง
ไดแก ดินบริเวณใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน สามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมด
จํานวน 50 ไอโซเลท ไดแก 2 10 12 3 10 1 3 5 และ 4 ไอโซเลท ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการคัดแยกแอคติโนมัยสีท
แหลงเก็บตัวอยางดิน
ลักษณะเนื้อดิน
ดินบริเวณสวนมะกรูด
ดินเหนียว
ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง
ดินรวนปนทราย

ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ

ดินรวนปนทราย

ดินบริเวณนาขาว
ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว

ดินเหนียว
ดินรวน

ดินบริเวณสวนดอกไม
ดินบริเวณใตตนหมาก
ดินบริเวณใตตนนอยหนา

ดินเหนียว
ดินเหนียว
ดินเหนียว

ดินบริเวณบริเวณใตตนสน

ดินเหนียว

คา pH
รหัสไอโซเลท
จํานวนไอโซเลท
5.5 CS4 CS5
2
7.6 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10
10
CS11 CS12 CS13 CS14
CS15
6.8 CS39 CS40 CS41 CS42
12
CS43 CS44 CS45 CS46
CS47 CS48 CS49 CS50
5.0 CS1 CS2 CS3
3
7.7 CS16 CS17 CS18 CS19
10
CS20 CS21 CS22 CS23
CS24 CS25
5.5 CS38
1
5.8 CS26 CS27 CS28
3
5.8 CS29 CS30 CS31 CS32
5
CS33
4.0 CS34 CS35 CS36 CS37
4

5.2 ผลการคัดแยกเชื้อรากอโรค
เมื่อนําเมล็ดที่เปนโรคมาทําการคัดแยกเชื้อ พบวา เชื้อรามีลักษณะของเสนใยเจริญหนาแนนและฟู โคโลนีมีสีเทา
เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีสีเขมจนเห็นเปนสีดํา มีลักษณะของสปอรรูปรางโคงมี 3-4 เซลล เซลลตรงกลางมีขนาดใหญ และเซลล
ตรงกลางจะมีสีเขมกวาเซลลหัวทาย เกิดบนกานโคนิดิโอฟอร ดังภาพที่1 ระบุวาเปนเชื้อรา Curvularia sp. ซึ่งเปนสาเหตุของ
โรคเมล็ดดางในนาขาว

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 เชื้อรา Curvularia sp.
(ก) ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Curvularia sp. บนอาหาร PDA
(ข) ลักษณะโคนิเดีย Curvularia sp. ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงที่กําลังขยาย 40 เทา
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5.3 ผลการศึกษาความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp.
จากแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไดทั้งหมด 50 ไอโซเลท พบวา มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ
Curvularia sp. ได โดยไอโซเลท CS40 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้งสูงสุดเทากับ 72.00 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ CS43 และ
CS47 ซึ่งมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเทากับ 69.00 และ 63.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่อีก 6 ไอโซเลท สามารถ
ยับยั้ง Curvularia sp. ไดในระดับปานกลาง - ต่ํา ไดแก CS49 CS25 CS8 CS14 CS9 และ CS1 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้ง
การเจริญเทากับ 60.00 36.00 36.00 33.00 33.00 และ 30.00 ตามลําดับดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. โดยแอคติโนมัยสีทเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
บมที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน
รัศมีการยับยั้ง
เปอรเซ็นตในการยับยั้ง
รหัสไอโซเลท
แหลงเก็บตัวอยางดิน
(cm.)
การเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. (%)
CS40
2.4
72
ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ
CS43
2.3
69
ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ
CS47
2.1
63
ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ
CS49
2.0
60
ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ
CS25
1.2
36
ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว
CS8
1.2
36
ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง
CS14
1.1
33
ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง
CS9
1.1
33
ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง
CS1
1.0
30
ดินบริเวณนาขาว
หมายเหตุ : control ไมเกิดรัศมีการยับยั้ง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 การยับยั้งการเจริญของ Curvularia sp. โดยแอคติโนมัยสีทไอโซเลท CS40 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ISP2
(ก) control
(ข) dual culture technique
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6. สรุปผลการวิจัย
จากตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง สามารถคัดแยกไดแอคติโนมัยสีที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันไดทั้งหมด 50 ไอโซเลท
พบวามีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Curvularia sp. ได โดยไอโซเลท CS40 มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งระดับสูงที่สุดเทากับ 72.00 เปอรเซ็นต
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน
จากการคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน พบวาสภาพดินที่แตกตางกัน มีผลทําใหจํานวนและปริมาณของแอคติโนมัยสีท
มีความแตกตางกัน โดยทั่วไปแอคติโนมัยสีทมักจะเจริญอยูบริเวณผิวดินที่ไมลึกเกินกวา 4 เซนติเมตร แตถาในดินที่มีสภาพ
เปนดางจะพบแอคติโนมัยสีทในจํานวนมากกวา สภาพแวดลอมที่เหมาะแกการเจริญของแอคติโนมัยสีท ไดแก บริเวณทุงหญา
ธรรมชาติ ทุงหญาเลี้ย งสัตว ซึ่งในดินที่ทําการเกษตรจะพบนอย แตจะไมพบในดินที่คอนขางเปนกรด (ชนินทร สุริยกุล ณ
อยุธยา และคณะ, 2546: 363-370) ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ จะพบจํานวนของแอคติโนมัยสีทมากที่สุด อีกทั้งยังเปนบริเวณ
เดียวกับที่พบไอโซเลทที่มีเปอรเซ็นตในการยับยั้ง Curvularia sp ไดสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากดินบริเวณดังกลาวมีลักษณะเปนดิน
รวน มี pH เทากับ 6.8 ซึ่งเหมาะตอการเจริญของแอคติโนมัยสีท
7.2 ความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp.
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบวาแอคติโนมัยสีทสามารถยับยั้ง การ
เจริญของเชื้อรา Curvularia sp. ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ โคมพันธุ และสมเกียรติ ทับทิม (2559) ที่ได
ศึกษาผลของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินบริเวณรอบรากพริกตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum capsici
สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก เชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางในขาว และเชื้อรา Fusarium solani สาเหตุ
โรคเรงตายในถั่วเหลือง พบวาประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินบริเวณรอบรากพริกมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุได ดี ซึ่งกลไกการยับยั้งของแอคติโ นมัยสีทตอเชื้อรา เกิด จากการที่เ ชื้อแอคติโนมัยสีทสราง
เอนไซมไคติเนสมาทําลาย หรือยอยสลายผนังเซลลของเชื้อราสาเหตุโรค (ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และชนิดาภา นวะพิฒ ,
2555: 10-22)
8. ขอแสนอแนะ
ศึกษาแนวทางในการประยุกตใชแอคติโนมัยสีทในการควบคุมเชื้อรา Curvularia sp. ในแปลงนาขาว
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ปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด
Total Phenolics and Total Flavonoids Contents of the Water Extract
from Dillenia indica L. Fruits
การะเกตุ โบอองเจริญลาภ สรีวรรณ ออนบัว และอรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล*
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
arunrat28@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
นําผลมะตาดแหงบดละเอียดมาสกัดตอเนื่องดวยเครื่องสกัดซอกหเลตโดยใชน้ําเปนตัวทําละลายสกัด แลวนําสารสกัดน้ํา
วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดโดยเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (สมการเสนตรง
คือ y = 0.0082x – 0.0148 มีคา R2 = 0.9994) และสารละลายมาตรฐานแคทีชิน (สมการเสนตรง คือ y = 0.0028x – 0.0007
มีคา R2 = 0.9999) ตามลําดับ ผลพบวาสารสกัดน้ํามีปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวม เทากับ 15.7596±0.10
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอพืชแหง 1 กรัม และ 12.1592±0.13 มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอพืชแหง 1 กรัม ตามลําดับ จะเห็นวา
ผลมะตาดมีคุณสมบัติตานออกซิเดชัน ทําใหการบริโภคอาหารหรือน้ําสกัดจากผลมะตาดเปนสวนประกอบสามารถชวยลด
อัตราเสี่ยงของโรคที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระได
คําสําคัญ: มะตาด แอปเปลชาง สารตานออกซิเดชัน สารตานอนุมูลอิสระ
Abstract
The air-dried fruits of Dillenia indica L. were extracted with water using a Soxhlet extractor. The
water extract was analyzed as total phenolics content (TPC) and total flavonoids content (TFC), that
were compared with the calibration curve of gallic acid (y = 0.0082x – 0.0148, R2 = 0.9994) and catechin
(y = 0.0028x – 0.0007, R2 = 0.9999), respectively, as a standard compound. Consequently, the water extract
showed TPC and TFC with a value of 15.7596±0.10 mgGAE/gDW and 12.1592±0.13 mgCE/gDW, respectively.
As according to antioxidant activity of D. indica fruits, a consumption of food and beverage prepared
from D. indica fruits as an ingredient could be reduced the risk of disease caused by a free radical.
Keywords: Dillenia indica, elephant apple, antioxidant, anti-free radical
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1. บทนํา
ในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น วิธีการดูแลสุขภาพมีทั้งการออกกําลังกาย
และการเลือกรับประทานอาหาร clean food หลีกเลี่ยงอาหารประเภทปง ยาง และทอด ดื่มน้ําผัก ผลไม และสมุนไพร เพื่อ
ลดอัตราเลี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง ภาวะภูมคิ ุมกันบกพรอง ภาวะแกชราภาพกอนวัย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความจําเสื่อม
ภาวะการอักเสบ และโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนตน ซึ่งในน้ํามันทอดซ้ําหรืออาหารที่มีปริมาณไขมันสูงหลังจาก
ผานการปง ยาง และทอดเปนเวลานาน ๆ จะเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) เมื่อรางกายไดรับอนุมูลอิสระมากเกินไป เรียกวา
ภาวะเครียดออกซิเดทีฟ (oxidative stress) จะทําใหดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน และโมเลกุลอื่น ๆ ถูกทําลายอยางตอเนื่อง จน
เกิดโรคขางตนในที่สุด (สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย, 2010) การปองกันภาวะเครียดออกซิเดทีฟ คือ การใชสารตาน
ออกซิเดชัน (antioxidant) หรือสารตานอนุมูลอิสระ แหลงที่พบในธรรมชาติ ไดแก พืช ผัก ผลไม และพืชสมุนไพร
มะตาด (Dillenia indica L.) ดังภาพที่ 1 อยูในวงศดิลลีเนียซีอี (Dilleniaceae) เปนพืชทองถิ่นชุมชนชาวมอญ
จัดเปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบเป นรูป ใบหอกหรือรูป ไขกลับ ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย กวางประมาณ 8-12
เซนติเมตร และยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวนวล ผลเปนผลเดี่ยวรูปทรงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 1015 เซนติเมตร ผลออนมีสีเขียว สวนผลแกจะเปนสีเหลืองเขม ผลมีกลิ่นเฉพาะตัว มีเมือกเหนียว และมีรสเปรี้ยวอมฝาด (Med
Thai, 2016) ชาวบานชุมชนชาวมอญจะนิยมนําผลมะตาดมาประกอบอาหาร เชน แกงสม แกงคั่ว หรือใชผลสดจิ้มกับน้ําพริก
เปนตน ทางภูมิปญญาทองถิ่นผลมะตาดชวยระบบขับถาย แกอาการไอ และชวยขับเสมหะได วุนในผลมะตาด ซึ่ง มีลักษณะ
เหนียวลื่นจะชวยเคลือบแผลในกระเพาะและลําไส สวนใบจะมีรสฝาดสามารถใชเปนยาสมานแผลไดดี (สาระเร็ว , 2559;
BSRU identity, 2017)

ภาพที่ 1 ลักษณะมะตาด (D. indica) ไดแก ขนาดลําตน ดอก ใบ และผล
การรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของผลมะตาด ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Kumar et al., 2010) ยับยั้ง
แบคทีเรี ย (ขัต ติยา ฉลาดล้ํา และรัฐพล ศรประเสริฐ , 2546; Jaiswal et. al., 2014) ยั บยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส
(anticholinesterase) (Bhadra et. al., 2014) และตานออกซิเดชัน (antioxidation) โดยตัวทําละลายที่เคยใชในการสกัด
สารตานออกซิเดชันจากผลมะตาด ไดแก เมทานอล ปโตรเลียมอีเทอร และน้ํา ทดสอบผลการออกฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวย
วิธีดักจับอนุมูลดีพีพีเอช (DPPH radical scavenging assay) พบวาสารสกัดเมทานอลออกฤทธิ์ดีที่สุด คือ มีคา IC50 เทากับ
31.25 ไมโครกรัมตอมิล ลิลิตร เทียบกับวิต ามินซี มี คา IC50 เท ากับ 43.7 ไมโครกรัม ตอมิลลิลิ ตร )Das et. al., 2012)
นอกจากนี้ Abdile et al (2005) วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดเอทิลอะซีเตต เมทานอล และน้ํา ไดผลคิดเปน
รอยละโดยน้ําหนักของกรัมสมมู ลกรดแทนนิก เทากับ 9.37, 34.14 และ 1.41 ตามลําดับ และความสามารถในการตาน
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ออกซิเดชันโดยวิธีดักจับอนุมูลดีพีพีเอช มีผลการยับยั้งเทากับ 25-50%, 60-70% และ 8-18% ตามลําดับ เทียบกับ BHA มี
คาเทากับ 65-77% ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตนในผลมะตาด สวนใหญพบสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoid) คารดิแอก
ไกลโคไซด (cardiac glycoside) และแอลคาลอยด (alkaloid) (รัตนา เฉลิมกลิ่น และคณะ, 2549) ซึ่งองคประกอบทางเคมีที่
ออกฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ไดแก โปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanidins) เปนสารกลุมฟลาโวนอยด (Fu et. al., 2015)
และกรดเบทูลินิก (betulinic acid) เปนสารกลุมเทอรพีน (Kumar et. al., 2010) ดังภาพที่ 2
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as a terpene

ภาพที่ 2 โครงสรางโปรแอนโทไซยานินและกรดเบทูลินิก
สมมุติฐานของงานวิจัยนี้ คือ โปรแอนโทไซยานิน และกรดเบทูลินิก รวมทั้งสารกลุมฟลาโวนอยดตาง ๆ ที่พบในผล
มะตาด ซึ่งโครงสรางสารกลุมฟลาโวนอยดจะมี หมูไฮดรอกซิลบนวงเบนซีน เรียกวา สารประกอบฟนอลิก มีคุณสมบัติตาน
ออกซิเดชันเชนเดียวกัน โดยสารทั้งหมดดังกลาวมีสภาพมีขั้ว (polarity) คอนขางมาก สามารถใชน้ําสกัดสารออกมาได ดังนั้น
งานวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolics content) และปริมาณฟลาโวนอยดรวม )Total
flavonoids content) ของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด ซึ่งองคความรูที่ไดนี้จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑเกี่ยวกับมะตาด เชน อาหาร และน้ําดื่มสมุนไพร เปนตน รวมทั้งชวยอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นพืชสมุนไพรไทย
ตอไป
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 วิธีการทดลองทั่วไป
ความยาวคลื่นสูงสุด (max) และคาการดูดกลืนแสง (Abs.) วิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอรุน
U -1800 บริษัท Hitachi และคิวเวตตเปนพลาสติก ตัวทําละลาย ไดแก เฮกเซน และเอทานอล นํามากลั่นใหบริสุทธิ์กอนนํา
ใชเปนตัวทําละลายสกัด สารมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) ยี่หอ Sigma-Aldrich ความบริสุทธิ์ ≥98% และแคทีชิน
(catechin) ยี่หอ Aldrich ความบริสุทธิ์ ≥96%
2.2 การเตรียมพืชอัดแหง
เก็บตัวอยางประกอบด วยกิ่งที่มีใบและดอกที่ สมบูรณ จากหมูบานโบออง ตําบลปล็อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวั ด
กาญจนบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นํามาจัดเรียงและตัดแตงตัวอยางบนกระดาษหนังสือพิมพขนาดไมเกิน 25x42
เซนติเมตร โดยแสดงสวนตาง ๆ ใหชัดเจน ทับดวยกระดาษหนังสือพิมพอีกชั้น ทําใหแหงโดยอบในตูอบลมรอนอุณหภูมิไมเกิน
70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแหง สงพิสูจนและเก็บตัวอยางพืชอัดแหงอางอิงเลขที่ BKF no. 194726 ไวที่สํานักหอพรรณไม
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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2.3 การเตรียมสารสกัดจากผลมะตาด
นําผลมะตาดสดผ าเอาเมล็ ดออกก อน จากนั้นหั่นเปนชิ้ นเล็ ก ๆ อบให แห ง ในตูอบลมร อนที่ อุณหภู มิ ไม เ กิน 60
องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ (ปริมาณน้ํา 89.94%) ชั่งผงมะตาดแหงบดละเอียดน้ําหนัก 7.767 กรัม มาสกัดตอเนื่อง
ดวยเครื่องสกั ดซอกหเลต (Soxhlet extractor) ดวยเฮกเซนเพื่อกํ าจัดไขมันออกกอน แลวนํากากเดิมมาสกัด ตอด วยน้ํ า
จนกระทั่งไดสารสกัดในซอกหเลตใสไมมีสี นําสารสกัดที่ไดไประเหยตัวทําละลายออกจนกระทั่งแหงดวยเครื่องระเหยแหงลด
ความดันแบบหมุน คิ ดเปน ผลได ของสารสกั ดหยาบเฮกเซนและสารสกัด หยาบน้ํา เทากับ 0.5021% และ 30.6810%
ตามลําดับ
2.4 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม
เตรียมสารละลายของสารสกั ด น้ําเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 100 มิลลิลิ ตร แลวเติมในสารละลาย Folinciocalteu 10% และสารละลายโซเดียมคารบอเนต 7.5% อางอิงวิธีการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของ Singleton et al.
(1999) นําคาการดู ดกลืนแสง (3 ซ้ํา) ที่ max 746 นาโนเมตร ของสารสกัด น้ําเทียบกับ กราฟของสารละลายมาตรฐาน
กรดแกลลิกเขมขน 5, 10, 40, 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร จากนั้นคํานวณปริมาณฟนอลิกรวมในหนวยมิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิกตอพืชแหง 1 กรัม (mgGAE/gDW) จากสมการที่ (1)
(1)
เมื่อ T หมายถึง ปริมาณฟนอลิกรวม (mgGAE/g DW)
C หมายถึง ความเขมขนที่คํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน (mg/mL)
V หมายถึง ปริมาตรสารละลายของตัวอยางที่เตรียม (mL)
M หมายถึง น้ําหนักของพืชแหง (g) ของสารสกัดหยาบที่เตรียมสารละลายของตัวอยาง
2.5 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม (Total flavonoids content)
เตรียมสารละลายของสารสกัดเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยากับรีเอเจนตตาง ๆ ตาม
วิธีการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวมของ Wolfe et al. (2003) หลังจากนั้น นําคาการดูดกลืนแสง (3 ซ้ํา) ของสารสกัดที่
max 510 นาโนเมตร เทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชินเขมขน 5, 10, 40 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร
คํานวณปริมาณฟนอลิกรวมในหนวยมิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอพืชแหง 1 กรัม (mgCE/gDW) จากสมการที่ (2)
(2)
เมื่อ T หมายถึง ปริมาณฟลาโวนอยดรวม (mgGAE/g DW)
C หมายถึง ความเขมขนทีค่ ํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน (mg/mL)
V หมายถึง ปริมาตรสารละลายของตัวอยางที่เตรียม (mL)
M หมายถึง น้ําหนักของพืชแหง (g) ของสารสกัดหยาบที่เตรียมสารละลายของตัวอยาง
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3. ผลการวิจัยและอภิปราย
3.1 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม
วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาดโดยเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
มีสมการเสนตรง คือ y = 0.0082x – 0.0148 มีคา R2 เทากับ 0.9994 (ภาพที่ 3) ผลพบวามีปริมาณฟนอลิกรวม เทากับ
15.7596±0.10 mgGAE/gDW ดังตารางที่ 1 ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Abdile et al. (2005) วิเคราะหปริมาณ
ฟนอลิกรวมของสารสกัดน้ํา มีคาเทากับ 1.41 รอยละโดยน้ําหนักของกรัมสมมูลกรดแทนนิก การเกิดปฏิกิริยาอธิบายไดโดย
สารละลาย Folin-ciocalteu เปนสารละลายสีเหลื องของโมลิบ ดีนัม (Mo+6) และทังสเตน (W+6) เมื่อเกิด รีดักชันโดยรั บ
อิเล็กตรอนจากสารประกอบฟนอลิก ฟลาโวนอยด หรือสารอื่น ๆ ที่คุณสมบัติเหมือนกัน ทําใหเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัม
และทังสเตน เปลี่ยนเปน +5 และ +4 เกิดสารละลายสีน้ําเงิน ปฏิกิริยาดังสมการที่ (3)-(7) (Agbor, Vinson & Donnelly,
2014)
Na2WO4/Na2MO4 (yellow)
Mo+6 (yellow) + eMo+5 + eAr-OH

(Phenol-MoW11O40)-4 (blue)
Mo+5 (blue)
Mo+4 (blue)
•
Ar-O + H+ + e-

Ar-O-
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OH
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gallic acid

ภาพที่ 3 กราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก
3.2 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม
วิเ คราะห ป ริม าณฟลาโวนอยด ร วมเทีย บกับ กราฟของสารละลายมาตรฐานแคที ชิ น มีส มการเส นตรง คื อ y =
0.0028x – 0.0007 มีคา R2 เทากับ 0.9999 (ภาพที่ 4) ผลพบวามีคาเทากับ 12.1592±0.13 mgCE/gDW ดังตารางที่ 1 ซึ่ง
ผลที่ไดส อดคลองกับผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต นในผลมะตาด ซึ่ งพบสารกลุมฟลาโวนอยด เปนองค ประกอบทางเคมี
(รัตนา เฉลิมกลิ่น และคณะ, 2549) การเกิดปฏิกิริยาโดยปฏิกิริยาการแทนที่วงแอโรแมติกของฟลาโวนอยดดวยอิเล็กโทรไฟล
(NO+) เขาที่ตําแหนงพารา- ของหมูไฮดรอกซิล (-OH) จากนั้นเบสจะเหนี่ยวนําใหเกิดการแทนที่วงแอโรแมติกของฟลาโวนอยด
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อีกโมเลกุลหนึ่ง ไดผลิตภัณฑที่มีระบบคอนจูเกต (conjugated system) เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 5 (Hornback, 2006) สงผลให
สารละลายเปลี่ยนเปนสมถึงสีแดง
OH
HO

O
OH

OH
OH

catechin

ภาพที่ 4 กราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชิน

OH

OH

flavonoid

OH

base

NaNO2
AlCl3

O

NO

O
NOH

N

OH

orange to red solution

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีของวิธีการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม
ตารางที่ 1 ปริมาณฟนอลิกรวม (TPC) และปริมาณฟลาโวนอยดรวม (TFC) ของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด
วิเคราะห
TPC
(mgGAE/gDW)

TFC
(mgCE/gDW)

1

คาการดูดกลืนแสง
2
3
เฉลี่ยSD

1

ปริมาณรวม (mg/gDW)
2
3
เฉลี่ยSD

0.437

0.433

0.438 0.43600.0026 15.7970 15.6473 15.8344 15.75960.0990

0.111

0.113

0.111 0.11170.0012 12.0861 12.3053 12.0861 12.15920.1265

All data were expressed as mean ±SD for 3 replications.

จากผลการวิเคราะหขางตนจะเห็นวาปริมาณฟนอลิกรวม (15.7596±0.09 mgGAE/gDW) มีคามากกวาปริมาณ
ฟลาโวนอยดรวม (12.1592±0.12 mgCE/gDW) เนื่องจากฟลาโวนอยดทุกชนิดจัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอลิก
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4. สรุปผลการวิจัย
สารสกัดน้ําจากผลมะตาดมีปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมเทากับ 15.7596±0.10 mgGAE/gDW
และ 12.1592±0.13 mgCE/gDW แสดงวาการรับประทานอาหารทองถิ่นทีใ่ ชผลมะตาดเปนสวนประกอบ หรือดื่มน้ําสมุนไพร
มะตาดซึ่งสามารถพัฒนาเปนสินคา OTOP ได มีสรรพคุณชวยลดอัตราเสี่ยงของโรคมะเร็ง ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ชวยชะลอ
การแกกอนวั ย และโรคความจํ าเสื่ อม เป นต น เนื่ องจากผลมะตาดมี ฤ ทธิ์ต านออกซิ เ ดชันได อย างไรก็ ต าม ผู วิจัย จะได
วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์และแยกสารบริสุทธิ์ของสารสกัดน้ําตอไป เพื่อจะไดนําพัฒนาตอยอดเปนยารักษาโรคมะเร็ง
และเนื้องอก รวมทั้งโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระ ประโยชนพื่อลดการนําเขายาจากตางประเทศ
5. กิตติกรรมประกาศ
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ผลของ Dy2O3 ตอสมบัตกิ ารเปลงแสงของแกว Na-Ba-Si
Effect of Dy2O3 on Luminescence Properties of Na-Ba-Si Glasses
ธนิชา สมบัติมหาโชค1 ชลธิชา สรโยธิน1 และณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล1,2*
1

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
Nattapon2004@gmail.com
บทคัดยอ

การศึกษาผลของ Dy2O3 ที่เจือในแกวตอสมบัติการเปลงแสง ที่เตรียมจากสาร SiO2, Na2CO3, BaCO3, และ Dy2O3
ตามสูตร (30-x)SiO2: 50Na2O: 20BaO: Dy2O3 เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล จากผลการทดลอง
พบวา คาความหนาแนนของแกวมีคาอยูระหวาง 2.9247  0.0014 - 3.0535  0.0021 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
คาดัชนีหักเหของแกวมีคาอยูระหวาง 1.5880  0.0004 - 1.5953  0.0003 พีคการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคลื่น
453 535 598 635 751 799 889 1086 1265 และ 1663 นาโนเมตร การวิเคราะหสเปกตรัมการเปลงแสงในชวงความยาว
คลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร พบวา พีคของคาการกระตุนที่ Em = 575 นาโนเมตร จะอยูในที่ความยาวคลื่น 225 250
264 287 325 350 364 386 และ 425 นาโนเมตร พีคของคาการเปลงแสงที่ Ex = 385 นาโนเมตร จะอยูในที่ความยาว
คลื่นประมาณ 482 574 666 และ 754 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการเปลงแสงจะมีความเขมสูงสุดเกิดขึ้นที่ปริมาณความ
เขมขนของ Dy2O3 1.0 mol%
คําสําคัญ: Dy2O3, การเปลงแสง ความหนาแนน ดัชนีหักเห การดูดกลืนแสง
Abstract
This paper studied of Dy2O3 doped on luminescence properties, which were prepared from
reagent grade powders of SiO2, Na2CO3, BaCO3, and Dy2O3. The glasses containing chemical in (30-x)SiO2:
50Na2O: 20BaO: Dy2O3 where x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and1.5 mol%. The results shown the densities of
glasses doped with Dy2O3 are in the range of 2.9247  0.0014 - 3.0535  0.0021 g/cm3. The refractive
indices of glasses doped with Dy2O3 are in the range of 1.5880  0.0004 - 1.5953  0.0003. The absorption
peak are observed at 453 535 598 635 751 799 889 1086 1265 และ 1663 nm. The emission spectrum were
analyzed between 200 – 2,500 nm and found excitation spectra (for Em = 575 nm) at 225 250 264 287
325 350 364 386 and 425 nm. Emission peak (for Ex = 385 nm) found at 482 574 666 และ 754 nm. The
luminescence spectrum is the highest intensity at the concentration of Dy2O3 1.0 mol%
Keywords: Dy2O3, luminescence, density, refractive index, absorption
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1. บทนํา
ในปจจุบันการพัฒนาวัสดุทางดานแกวเพื่อใชเปนวัสดุเฉพาะทางมีการขยายตัวมากขึ้นกวาในอดีตทั้งการทําแกวจาก
วัสดุชีวมวล วัสดุเปลงแสง เปนตน โดยเฉพาะการพัฒนาแกวเพื่อใชเปนวัสดุเปลงแสงนั้นสามารถนําไปประยุกตใชในวัสดุทาง
แสงไดมากมาย (SureshKumar, J., 2010: 1916–1923), (ArulRayappan, I., 2010: 2407–2412), (Pisarska, J., 2010:
198–201) ดังนั้นในการวิ จัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึ งไดพัฒนาสูตรแกว Na-Ba-Si ที่เจือด วย Dy2 O3 โดยจะทําการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพทางแสงและการเปลงแสงของแกวเชน คาดูดกลืนแสง คาการเปลงแสง คาดัชนีหักเห คาความหนาแนนของแกวที่เจือ
ดวย Dy2O3 ในความเขมขนตางกัน
2. วิธีการทดลอง
แกว Na-Ba-Si ที่เติม Dy2O3 ที่ควมเขมขนแตกตางกันในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใชระบบองคประกอบทางเคมี
(30-x)SiO2: 50Na2O: 20BaO: xDy2O3 mol% เมื่อ x คือ ปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ในเนื้อแกว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5,
1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ 1,000 0C เปนเวลา 3 ชม.
หลังจากนั้น สารเคมีที่หลอมเหลวดังกลาวจะถูกนําออกมาเทลงในแมพิมพเหล็กสเตนเลสที่อุณหภูมิหองเพื่อจัดรูปเปนชิ้นงาน
ชิ้นงานที่กําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความรอนที่อุณหภูมิ 500 0C นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการเย็นตัวในเนื้อแกว
นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติดานตาง ๆ ของแกวตอไป เมื่อไดตัวอยาง
แกวจากการหลอมแลว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ และการเปลงแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คา
ความหนาแนน คาการดูดกลืนแสง และคาการเปลงแสง
3. ผลการวิจัย
แกวที่เติม Dy2O3 ซึ่งมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล พบวาแกว
ตัวอยางมีลักษณะใส ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกว Na-Ba-Si ที่เติม Dy2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Dy2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0
และ 1.5 รอยละโดยโมล โดยชั่งน้ําหนักของตัวอยางแกวในอากาศและน้ําหนักของตัวอยางแกวในน้ํา พบวาคาความหนาแนน
มีแนวโน มเพิ่ มขึ้น ตามปริม าณความเขม ขนของ Dy2O3 ที่เพิ่ มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่ม ขึ้นของน้ํ าหนั กโมเลกุ ลของ
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Dy2O3 ที่มีคามากกวา และเขาไปแทนที่ SiO2 โดยมีคาอยูระหวาง 2.92470 ± 0.0014 ถึง 3.05351 ± 0.0021 กรัมต อ
ลูกบาศกเซนติเมตร สวนคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เปนไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งคาดรรชนีหักเหจะขึ้นอยูกับคาความหนาแนน และสภาพการเกิดขั้วได ของ
อะตอมในวัสดุ (Ruangtaweep, Y., 2011 :18) โดยมีคาอยูระหวาง 1.5880 ± 0.0004 ถึง 1.5953 ± 0.0003 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนและดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวที่เติม Dy2O3
ความเขมขนของ Dy2O3 (mol%)
ความหนาแนน (g/cm3)
คาดัชนีหักเห
0.0
2.9247  0.0014
1.5880  0.0004
0.1
2.9454  0.0010
1.5881  0.0001
0.3

2.9424  0.0015

1.5914  0.0002

0.5

3.0025  0.0009

1.5910  0.0003

1.0

3.0535  0.0021

1.5953  0.0003

1.5

2.9675  0.0016

1.5892  0.0002

จากการวิเคราะหส เปกตรัม การดูด กลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร ของแกวตั วอย างที่
Dy2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปที่ 2
จากรูปที่ 2 พบวาพีคของการดูดกลืนแสง 6 พีค ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 751 799 889 1086 1265 และ 1663 นาโน
เมตร ซึ่งเกิดจากการถายเทพลังงานจากชั้น 6H15/2 ไปยังชั้น 6F3/2, 6F5/2, 6F7/2, (6H7/2, 6F9/2), (6F11/2, 6H9/2) และ 6H11/2
ตามลํ าดับ โดยสเปกตรั ม การดูด กลืนแสงจะมี ความเขม เพิ่ม สูง ขึ้ นตามปริม าณความเข ม ขนของ Dy2O3 ที่เ พิ่ม มากขึ้ น
ตามลําดับ
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รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว Na-Ba-Si ที่เติม Dy2O3 ความเขมขนตาง ๆ ในชวงความยาวคลื่น 200 –
2,500 นาโนเมตร
จากการวิเคราะหสเปกตรัมการกระตุนพลังงานในชวงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่
Dy2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล พบวาพีคของการกระตุนพลังงานที่ Em =
575 นาโนเมตร พบพีค 7 พีค ที่ความยาวคลื่น 325 350 364 386 425 453 และ 471 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน
สถานะของอิเล็กตรอนจาก 6H15/2 ไปยัง 6P3/2, 6P7/2,(4I11/2+4P3/2), (4I13/2+4F7/2), 4G11/2, 4I15/2 และ 4F9/2 ตามลําดับ ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 3 สวนสเปกตรัมการเปลงแสงที่กระตุนดวย Ex = 385 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 482
574 666 และ 754 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนจาก 4F9/2 → 6H15/2, 4F9/2 → 6H13/2, 4F9/2
→ 6H11/2 และ 4F9/2 → 6H9/2 ตามลําดับ ดังรูปภาพที่ 4 โดยสเปกตรัมการเปลงแสงจะมีความเขมสูงสุดเกิดขึ้นที่ปริมาณ
ความเขมขนของ Dy2O3 1.0 mol%
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รูปภาพที่ 3 สเปกตรัมการกระตุนพลังงานที่ Em = 575 นาโนเมตร

รูปภาพที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงที่ Ex = 350 นาโนเมตร
4. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองหลอมแกวที่เติม Dy2O3 ซึ่งมีปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล
พบวาแกวตัวอยางที่ไมไดเติม Dy2O3 และแกวที่เติม Dy2O3 จะไดแกวที่ไมมีสี จากการวิเคราะหความหนาแนนและคาดัชนีหัก
เห พบวามีแนวโนมเพิ่ มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ที่เพิ่มมากขึ้ น สเปกตรัมการดูดกลื นแสงของแกวตัวอยาง
ในชวงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร พบวาพีคของการดูดกลืนแสง 6 พีค ที่ความยาวคลื่นประมาณ 751 799 889
1086 1265 และ 1663 นาโนเมตร สเปกตรัมการกระตุนพลังงานในชวงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร ที่ Em =
575 นาโนเมตร พบพีคการกระตุน 7 พีค ที่ความยาวคลื่นประมาณ 325 350 364 386 425 453 และ 471 นาโนเมตร สวน
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พีคของการเปลงแสงที่กระตุนดวย Ex = 385 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสง 4 พีค ที่ความยาวคลื่นประมาณ 482 574
666 และ 754 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการเปล งแสงจะมีความเขมสูงสุดเกิดขึ้นที่ปริมาณความเขมข นของ Dy2O3 1.0
mol%
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ให
การสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
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ผลของ Pr2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแกว Li-Ba-Si
Effect of Pr2O3 on Physical and Optical Properties of Li-Ba-Si Glasses
นพวรรณ สังขทอง1 ศิริยากร เกิดทิน1 สุธาสิริ พิพัฒนสันติกลุ 1 และณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล1,2*
1

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Nattapon2004@gmail.com
บทคัดยอ

การศึกษาผลของ Pr2O3 ที่เจือในแกว Li-Ba-Si ตอสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียมจากสาร SiO2, Li2O,
BaO, และ Pr2O3 ตามสูตร (30-x)SiO2: 50Li2O: 20BaO: xPr2O3 เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล
คาความหนาแนน และคาดรรชนีหักเหของแกวไมขึ้นกับการเพิ่มความเขมขนของ Pr2O3 สวนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะอยู
ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 445, 470, 483 และ 589 นาโนเมตร
คําสําคัญ: Pr2O3, แกว Li-Ba-Si, สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม
Abstract
This paper studied effect of Pr2O3 doped on physical and optical properties of Li-Ba-Si glasses,
which were prepared from reagent grade powders of SiO2, Li2O, BaO, and Pr2O3. The glasses containing
chemical in (30-x)SiO2: 50Li2O: 20BaO: xPr2O3 where x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and 1.5 mol%. The density
and refractive index of glass do not depend on increasing concentration of Pr2O3. The absorption bands
are observed in the spectrum with the peaks around 445, 470, 483 and 589 nm.
Keywords: Pr2O3, Li-Ba-Si glasses, optical properties, refractive index, classical dielectric theory

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 69

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
ในปจจุบันมีการประยุกตการใชงานแกวอยางกวางขวาง เชน ใชเปนอุปกรณทางการแพทย เปนโครงสรางอาคาร ใชเปน
เครื่องประดับ และใชเปนภาชนะ ในหลาย ๆ กรณีที่นักวิจัยไดทําการปรับปรุงสูตรแกวใหมีสมบัติเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงหรือ
เพิ่มสมบัติใหแกวมีความเหมาะสมกับการใชงานประเภทตาง ๆ โดยการเติมออกไซดของธาตุหายาก (Reae Earth Oxide; REn+)
โดยในชวงหลายปผานมานี้แกวที่เติมไอออนของธาตุหายากเปนที่สนใจอยางสูงในวงการเลเซอรของแข็ง (Solid State Laser)
ตัวขยายเชิงแสง (Optical Amplifier) และวัสดุตรวจวัดรังสีแกมมาเปนตน (Biswas, A., 1997: 47), (Pascuta, P., 2012: 47),
(Pascuta, P., 2010: 21), (Pisarski, W.A., 2005: 122), (Jayshree, R., 2009: 172) ทั้งนี้การเติม Pr2O3 จะทําใหแกวมีสมบัติการ
เปลงแสงในชวงแสงสีน้ําเงินซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชเปนตัวกลางทางเลเซอรได (Elisa, M., 2012: 131) ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จะทําการศึกษาสมบัติทางแสง และทางกายภาพของแกว Li-Ba-Si ที่เติม Pr2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
2. วิธีการทดลอง
แกว Li-Ba-Si ที่เติม Pr2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน ในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใชระบบองคประกอบทางเคมี
(30-x)SiO2: 50Li2O: 20BaO: xPr2O3 mol% เมื่อ x คือ ปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ในเนื้อแกว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0
และ 1.5 รอยละโดยโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ 1,200๐C เปนเวลา 3 ชม.
หลังจากนั้น สารเคมีที่หลอมเหลวดังกลาวจะถูกนําออกมาเทลงในแมพิมพเหล็กสเตนเลสที่อุณหภูมิหองเพื่อจัดรูปเปนชิ้นงาน
ชิ้นงานที่กําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความรอนที่อุณหภูมิ 500 ◦C นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวในเนื้อ
แกว นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.0  1.5  0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติดานตาง ๆ ของแกวตอไป เมื่อได
ตัวอยางแกวจากการหลอมแลว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง
คาความหนาแนน คาการดูดกลืนแสงชวงยูว-ี วิซิเบิล ในการศึกษาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางจะใชหลักการของอารคิมิ
ดีส (Archimedes principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดคาดรรชนีหักเห
ของแกวที่ไดในงานวิจัยครั้งนี้ใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุน
3. ผลการวิจัย
แกวที่เติม Pr2O3 ซึ่งมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล พบวาแกว
ตัวอยางที่ไมไดเติม Pr2O3 จะไดแกวที่มีลักษณะสีใส เมื่อเติม Pr2O3 จะไดแกวที่มีลักษณะเปนสีฟาใส ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกว Li-Ba-Si ที่เติม Pr2O3 ที่ความเขมขึ้นแตกตางกัน
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จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Pr2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0
และ 1.5 รอยละโดยโมล พบวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนตามปริมาณ
ความเขมขนของ Pr2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น นั่นคือการเติม Pr2O3 ไมสงผลตอคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหของแกวระบบนี้
โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.8821 ± 0.0009 ถึง 2.9261 ± 0.0000 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สวนคาดัชนีหักเห
มีคาอยูระหวาง 1.5675 ± 0.0005 ถึง 1.5887 ± 0.0001 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนและดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวที่เติม Pr2O3
ความเขมขนของ Pr2O3 (mol%)
ความหนาแนน (g/cm3)
คาดัชนีหักเห
0.0
2.8821  0.0009
1.5675  0.0005
0.1
2.8914  0.0016
1.5752  0.0015
0.3

2.8722  0.0018

1.5767  0.0017

0.5

2.8777  0.0004

1.5706  0.0006

1.0

2.9098  0.0014

1.5821  0.0002

1.5

2.8821  0.0000

1.5675  0.0001

จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ Pr2O3
ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพที่ 2 พบวา
พีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดมีความยาวคลื่น 445, 470, 483 และ 589 นาโนเมตร ซึ่งพีคการดูดกลืนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แสดงใหเห็นวา ภายหลังที่ Pr3+ ไอออนดูดกลืนพลังงานแลวจะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะพื้น 3H4 ไปยังสถานะ
กระตุนตาง ๆ คือ 3P2, 3P1, 3P0 และ 1D2 ตามลําดับ (Zhang et al., 2015: 85) โดยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะมีความเขม
เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 71

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวที่เติม Pr2O3 ความเขมขนตาง ๆ ในชวงความยาวคลื่น 200–1,100 นาโนเมตร
จากการวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม Pr2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5
รอยละโดยโมล โดยการทดลองในครั้งนี้ใชโมหสเกล (Mohs Scale) เปนเครื่องทดสอบความแข็งจะแบงสเกลความแข็งจาก
วัส ดุแ ม แบบออกเปน 10 ชนิ ดด วยกั น โดยการเรี ยงลําดั บตั วเลขจาก 1-10 จะเป นวัส ดุจากอ อนสุ ดไปถึ ง วัส ดุที่ แ ข็ง สุ ด
ผลการทดลองที่ไดคือ สเกลที่ไดจากวัดคาความแข็งเทากับ 5.5 แสดงวา แกวที่ทําการทดลองในครั้งนี้มีความแข็งเทียบไดกับ
อะพาไทต (Apatite)
4. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองหลอมแกวที่เติม Pr2O3 ซึ่งมีปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล
จากการวิเคราะหคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเห พบวามีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ Pr2O3 การวิเคราะหคา
การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางในชวงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร พีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุด แบงออกเปน
9 ชวง จะอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 553 634 694 739 902 1002 1180 1364 และ 1761 นาโนเมตร ตามลําดับ
โดยสเปกตรัม การดูดกลืนแสงจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น โดยสเปกตรัมการ
ดูดกลืนจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น การวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยาง
ที่เติม Pr2O3 มีความแข็งเทียบไดกับอะพาไทต (Apatite)
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัย ขอขอบคุ ณศู นย วิจัย แหง ความเปนเลิศ ทางเทคโนโลยี แก วและวั ส ดุศ าสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครปฐม
ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
72 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

6. เอกสารอางอิง
Biswas, A., Chakrabarti, S. and Acharya, H.N., (1997), Preparation and characterization of monolithic Prdoped silica glasses -by a sol – gel method. Materials Science and Engineering, Vol. 49, pp 191–
196.
Elisa, M., Savab, B.A. , Vasiliu, I.C., Nastasec, F., Nastasec, C., Volceanovd, A., Stoleriud, S., (2012), Structural
and morphological characterization of Pr3+ and Er3+-containing SiO2–P2O5 sol–gel thin films.
Materials Chemistry and Physics, Vol. 131, pp. 647– 665.
Jayshree, R. (2009). Barium borosilicate glass as a matrix for the uptake of dyes. Journal of Hazardous
Materials, Vol. 172, pp. 457-464.
Pascuta, P., Culea, E. (2012). Effect of gadolinium ions on the structure and magnetic properties of zincborate glasses and glass ceramics. J Mater Sci, Vol. 47, pp. 2345-2351.
Pascuta, P. (2010). Structural investigations of some bismuth–borate–vanadate glasses doped with
gadolinium ions. J Mater Sci: Mater Electron, Vol. 21, pp. 338–342.
Pisarski, W.A., Goryczka, T., Wodecka-Dus, B., Plonska, M. and Pisarska, J., (2005), Structure and properties
of rare earth-doped lead borate glasses. Materials Science and Engineering, Vol. 122, pp 94-95.
Ruangtaweep, Y., Kaewkhao J., Kirdsiri K., Kedkaew C. and Limsuwan P. (2011). Properties of CoO doped in
Glasses Prepared from Rice Hush Fly Ash in Thailand. Materials Science and Engineering, (18),
112008.

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 73

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การเตรียมและศึกษาสมบัติของแกว Na–Ba–B ที่เติม CeO2
Fabrication and Properties of Na–Ba–B glass doped CeO2
สิรริ ัตน เหลนปก1 นิตญา คงศิร1ิ และณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล1,2*
1

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Nattapon2004@gmail.com
บทคัดยอ

ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาผลของการเติม CeO2 ในแกว Na-Ba-B ตอสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียม
จากสาร H3BO3 BaCO3 Na2CO3 และ CeO2 ตามสูตร (30-x)B2O3: 50Na2O: 20BaO: xCeO2 เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5
และ 1.0 รอยละโดยโมล คาความหนาแนนของแกวมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ CeO2 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
มวลโมเลกุลของ CeO2 ที่เขาไปแทนที่ B2O3 เนื่องจากน้ําหนักโมเลกุลของ CeO2 มีคามากกวา B2O3 คาดรรชนีหักเหของแกว
มีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ CeO2 ซึ่งเปนไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งคาดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู
กับคาความหนาแนน และสภาพการเกิดขั้วไดของอะตอมในวัสดุ
คําสําคัญ: CeO2, ความหนาแนน ดัชนีหักเห แกว Na-Ba-B
Abstract
This paper studied effect of CeO2 doped on physical and optical properties of Na-Ba-B which were
prepared from reagent grade powders of H3BO3 BaCO3 Na2CO3 and CeO2. The glasses containing chemical
in (30-x)B2O3: 50Na2O: 20BaO: xCeO2 where x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 and 1.0 mol%. The density has been increased
with the increase of CeO2 content. This indicates that increasing the molecular weight of oxide ions used
in the glass was due to the replacing B2O3 by CeO2. The refractive index was increases with increasing
CeO2 concentration. According to the classical dielectric theory, the refractive index depend on density
and on polarisabilities of the atom in a given materials.
Keywords: CeO2, densities, refractive indices, Na–Ba–B glass
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1. บทนํา
ในปจจุบันมีการประยุกต การใชงานแกวอยางกวางขวาง เชน ใชเป นอุปกรณทางการแพทย เปนโครงสรางอาคาร
ใชเปนเครื่องประดับ และใชเปนภาชนะ ในหลาย ๆ กรณีที่นักวิจัยไดทําการปรับปรุงสูตรแกวใหมีสมบัติเฉพาะทางเพื่อปรับปรุง
หรือเพิ่มสมบัติใหแกวมีความเหมาะสมกับการใชงานประเภทตาง ๆ โดยการเติมออกไซดของธาตุหายาก (Rear Earth Oxide;
REn+) โดยในชวงหลายปผานมานี้แกวที่เติมไอออนของธาตุหายากเปนที่สนใจอยางสูงในวงการเลเซอรของแข็ง (Solid State
Laser) ตัวขยายเชิงแสง (Optical Amplifier) และวัสดุตรวจวัดรังสีแกมมาเปนตน (Biswas, A., 1997: 47), (Pascuta, P.,
2012 : 47), (Pascuta, P., 2010 : 21), (Pisarski, W.A., 2005: 122), (Jayshree, R., 2009 : 172) โดยการเติม Ce จะชวย
เพิ่มเวลาในการเปลงแสงไดของแกว (Sugawara, K., 2015 : 41) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาสมบัติทางแสง และทาง
กายภาพของแกว Na-Ba-B ที่เติม CeO2 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
2. วิธีการทดลอง
แกวโซดาลารมบอเนตที่เติม CeO2 ที่ความเขมขนแตกตางกันในงานวิจัยนี้ที่ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใชองคประกอบทาง
เคมี (30-x)B2O3: 50Na2O: 20BaO: xCeO2 รอยละโดยโมล เมื่อ x คือความเขมขนของ CeO2 ในเนื้อแกว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5
และ 1.0 รอยละโดยโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ ว โดยอุณหภู มิที่ 1,000°C เป นเวลา 3 ชม.
หลังจากนั้นสารเคมีที่หลอมเหลวดังกลาวจะถูกนําออกมาเทลงในแมพิมพเหล็กสแตนเลสที่อุณหภูมิหองเพื่อจัดรูปเปนชิ้นงาน
ชิ้นงานที่กําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความมรอนที่อุณหณภูมิ 500°C นาน3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวใน
เนื้อแกว นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติดานตาง ๆ ของแกวตอไป เมื่อ
ไดตัวอยางแกวจากการหลอมแลว หลังจากนั้นจึงมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คา
ความหนาแนน คาการดูดกลืนแสงชวงยูว-ี วิซิเบิล ในการศึกษาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางจะใชหลักการของอารคิมีดีส
(Archimedes principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดคาดรชะนีหักเหของ
แกวที่ไดในงานวิจัยครั้งนี้ใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T ของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุน
3. ผลการวิจัย
แกวที่เติม CeO2 ซึ่งปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 รอยละโดยโมล พบวาแกวตัวอยางมี
ลักษณะใส ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม CeO2 ที่ไดจากการหลอม
จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม CeO2 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ
1.0 ร อยละโดยโมล พบว าค าความหนาแน นมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณความเข ม ข นของ CeO2 ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น อั น
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เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักโมเลกุลของ CeO2 ที่มีคามากกวา และเขาไปแทนที่ B2O3 โดยมีคาอยูระหวาง 2.9009 ±
0.0017 ถึง 2.9295 ± 0.0012 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร คาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความ
เขมข นของ CeO2 เพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งเปนไปตามหลักทฤษฎี ไดอิเ ล็กตริ กแบบดั้งเดิ ม ซึ่ง คาดรรชนีหั กเหจะขึ้นอยูกับค าความ
หนาแนน และสภาพการเกิดขั้วไดของอะตอมในวัสดุ (Ruangtaweep, Y., 2011: 18) โดยมีคาอยูระหวาง 1.5440 ± 0.0006
ถึง 1.5509 ± 0.0005 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนและดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวที่เติม CeO2
ความเขมขนของ CeO2 (mol%)
ความหนาแนน (g/cm3)
คาดัชนีหักเห
0.0
2.9009  0.0017
1.5440  0.0006
0.1
2.9187  0.0001
1.5440  0.0006
0.3

2.9231  0.0019

1.5583  0.0005

0.5

2.9205  0.0011

1.5431  0.0004

1.0

2.9295  0.0012

1.5509  0.0005

จากการวิเ คราะห คาการดูด กลื นแสงในช วงความยาวคลื่ น 200 – 1100 นาโนเมตร ของแกวตั วอยางที่ CeO2
ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นตโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 2
จากรูปที่ 2 ไมพบคาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุด

รูปที่ 2 กราฟแสดงคาการดูดกลืนแสงของแกวที่เติม CeO2 ความเขมขนตาง ๆ ในชวงความยาวคลื่น 300 - 2500 นาโนเมตร
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จากการวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CeO2 ซึ่งมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ
1.0 รอยละโดยโมล โดยการทดลองในครั้งนี้ใชโมหสเกล (Mohs Scale) เปนเครื่องทดสอบความแข็งจะแบงสเกลความแข็ง
จากวัสดุ แมแบบออกเป น 10 ชนิดดวยกัน โดยการเรี ยงลําดั บตั วเลขจาก 1-10 จะเปนวัส ดุจากออนสุดไปถึงวัสดุ ที่แข็งสุ ด
ผลการทดลองที่ไดคือ สเกลที่ไดจากวัดคาความแข็งเทากับ 5.5 แสดงวา แกวที่ทําการทดลองในครั้งนี้มีความแข็งเทียบไดกับ
อะพาไทต (Apatite)
4. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองหลอมแกวที่เติม CeO2 ซึง่ มีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 รอยละโดยโมล
พบวาตัวอยางแกวมีลักษณะใส จากการวิเคราะหคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเห พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความ
เขมขนของ CeO2 การวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางในชวงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร ไมพบคา
การดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นดังกลาว การวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CeO2 มีความแข็งเทียบได
กับอะพาไทต (Apatite)
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให
การสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
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ผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอคุณสมบัติของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวย
อลูมิเนียมทีเ่ ตรียมดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง
Effect of substrate temperature on properties of Al-doped zinc oxide films
prepared by RF magnetron sputtering
ณรงคชัย บุญโญปกรณ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนวยวิจัยการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nb_narongk@yahoo.com
บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิ
วัสดุฐานรองที่แตกตางกัน (อุณหภูมิหอง 250 300 350 400 และ 450 C) และถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 C เพื่อ
ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง - ไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือ
ดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได จากผลการทดลองพบวา โครงสรางผลึกของฟลมที่วัดดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซแสดงถึง
โครงสรางผลึกของออกไซดของสังกะสีสําหรับทุกอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ในทํานองเดียวกันเปอรเซ็นตการสองผานของแสงเฉลี่ย
ในชวงที่ตามองเห็นมีคามากกวา 80 เปอรเซ็นต สําหรับคุณสมบัติทางไฟฟาพบวาเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มสูงขึ้นมีผลทําให
พาหะนําประจุเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มจากอุณหภูมิหองถึง 400 C แตมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นเปน
450 C อยางไรก็ตามพบวาสภาพคลองตัวมีคาใกลเคียงกัน สภาพตานทานแผนที่นอยที่สุดที่เตรียมไดมีคาประมาณ 28.2
/sq สําหรับฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมเตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 C
คําสําคัญ: ฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง อุณหภูมิวัสดุฐานรอง
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Abstract
In this research, Al-doped zinc oxide films were prepared by RF magnetron sputtering technique
at different substrate temperatures (room temperature, 250, 300, 350, 400, and 450 C) and annealed in
vacuum at 500 C in order to study effect of substrate temperature on crystal structure and optical –
electrical properties of deposited Al-doped zinc oxide films. From experimental results, it was found that
the crystal structure of all deposited films showed zinc oxide structure and, in the same way, the average
percent transmission in visible light region were over 80 percent. For electrical property, it was found that
carrier concentration was improved as the substrate temperature increased from room temperature –
400C but it was decreased as the substrate temperature increased to 450C. However, it was found
that mobility was in the same order. The lowest sheet resistance achieved was about 28.2 /sq for the
Al-doped zinc oxide film prepared at substrate temperature of 400 C
Keywords: Al-doped zinc oxide film, RF magnetron sputtering technique, substrate temperatures
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1. บทนํา
ฟลมตัวนําโปรงแสงมีการประยุกตใชงานที่หลากหลายไดแก เซลลสุริยะ จอแสดงผลตาง ๆ และเซนเซอรตรวจจับ
แกสเชิงแสง เปนตน ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดจากสารตั้งตนหลายชนิดและจากหลายเทคนิค โดยสารตั้งตนที่เปน
ที่นิยมใชคือ ออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก เนื่องจากฟลมออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกที่เตรียมไดมีคาสภาพความ
ตานทานไฟฟาต่ํา (10-4 .cm) และมีคาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงที่ตามองเห็นมากกวา 80 เปอรเซ็นต แต
เนื่องจากอินเดียมเปนธาตุทีมีราคาแพงและพบไดคอนขางนอยในธรรมชาติ จึงมีความพยายามในการนําสารตั้งตนชนิดอื่น ๆ ที่
มีคุณสมบัติใกลเคียงกันมาใชทดแทนเชน ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เนื่องจากมีราคาถูกวามาก อีกทั้งยังมีมากใน
ธรรมชาติ อยางไรก็ตามก็อาจตองยอมรับถึงคุณสมบัติทางไฟฟาที่อาจจะดอยกวาออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก
ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดดวยเทคนิคที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง
ซึ่งสามารถเตรียมฟลมที่มีความสม่ําเสมอบนพื้นที่ที่กวางไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการเตรียมฟลมดวยเทคนิค อาร – เอฟ
แมกนีตรอนสปตเตอริงมีพารามิเตอรที่สามารถควบคุมในระหวางการเคลือบฟลมไดแก อุณหภูมิวัสดุฐานรอง [1-4] กําลังไฟฟา
[4] และการปรับปรุ งฟลม ดวยความร อน [1] เปนต น ซึ่ง ในงานวิจัย ชิ้นนี้ฟ ลมตัวนําโปรงแสงออกไซดข องสัง กะสีเ จือดวย
อลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง
450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอ
คุณสมบัติของฟลมตัวนําโปรงแสงออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง – ไฟฟาของฟลมตัวนําโปรงแสง
ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรี ย มฟ ล ม ออกไซด ข องสั ง กะสี เ จื อด ว ยอลู มิ เ นี ย ม เริ่ ม ต นด ว ยการเคลื อบทํ า ความสะอาดกระจกหนา 2
มิลลิเมตร ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไป โดยแชกระจกในกรดไนตริกความเข็มขน 10 เปอรเซ็นต นาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นลาง
ดวยน้ํายาลางจาน และเอทานอล ตามลําดับ โดยเขยาดวยความถี่เหนือคลื่นวิทยุ อยางละ 10 นาที แลวเปลาแหงดวยลมแหง
หลังจากนัน้ นํากระจกที่ทําความสะอาดแลวใสในถังสุญญากาศของระบบเคลือบฟลมบางระบบแมกนีตรอนสปตเตอรริง โดยมี
ระยะหางระหวางเปาสารเคลือบกับกระจกสไลดเทากับ 8 เซนติเมตร ปมดวยปมโรตารี่และปมกระจายไอจนกระทั่งมีความดัน
ฐานประมาณ 5 x 10-6 มิลลิบาร จึงใสแกสอารกอนเขาไปในถังสุญญากาศจนกระทั่งมีความดน 2.0 x 10-2 มิลลิบาร แลวทํา
การจุดพลาสมาดวยเครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ ความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ และทําการเคลือบฟลมที่ความดัน 4.0 x
10-3 มิลลิบาร กําลังไฟฟา 150 วัตต เปนเวลานาน 45 นาที โดยเปาสารเคลือบที่ใชในงานวิจัยนี้เปนเปาออกไซดของสังกะสี
เจือดวยออกไซดของอลูมิเนียม 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง
450 องศาเซลเซียส
หลังจากการเคลือบฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง และทําการวิเคราะหโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟา ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสี
เอกซ (D8 diffractrometer, Bruker) ปรากฏการณฮอลล (HMS-3000, Ecopia) และเปอรเซ็นตการสองผานของแสง (UV3600, Shimadzu) ตามลําดับ
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงถึงสเปกตรัมการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมที่
อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง

ภาพที่ 1 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา โครงสรางผลึกสวนใหญของฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิหองอยูระนาบ (002) ซึ่งมีคาลดลง
อยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิ วัสดุ ฐานรองเพิ่มขึ้ นเป น 250 องศาเซลเซีย ส ในทางกลับ กันโครงสร างผลึกของฟล มที่ เตรี ยมที่
อุณหภูมิ 250 – 450 องศาเซลเซียส ประกอบดวนระนาบ (100) และ (101) เปนสวนใหญ ผลการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซ
ดัง กล าวแสดงโดยนั ย ถึ งการแทนที่ อะตอมสั ง กะสี ด วยอะตอมอลูมิ เ นี ย มที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ผลการวิจัย ดั ง กลาวสอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของ Mamat [5] ที่ศึกษาผลกระทบของความเขมขนของการเจืออลูมิเนียมตอคุณสมบัติของฟลม ออกไซดของ
สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม
นอกจากนั้นจะเห็นไดวาจากผลสเปกตรัมการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม
ที่เตรียมไดมีความสอดคลองกับคุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมดวย เนื่องจากเมื่อการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียม
เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหปริมาณพาหะนําประจุเพิ่มขึ้นตามไปดวยดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาความหนาแนนของหาพะนําประจุ (n) มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจาก
อุณหภูมิหองถึง 300 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ความหนาแนนของหาพะนําประจุมีการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางนอย และจะสังเกตไดวาสภาพคลองตัว () ในการเคลื่อนที่จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคา
สูงขึ้นดวย ซึ่งเปนผลมาจากโครงผลึกของฟลมมีความเปนผลึกที่เพิ่มสูงขึ้น และคงตัวเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาเทากับ 300
องศาเซลเซียสหรือมากกวา การเพิ่มขึ้นของทั้งความหนาแน นพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคลื่อนที่สงผลใหค า
ความตานทานแผน (Rs) มีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิหองจนถึง 300 องศาเซลเซียส
และมีคาคอนขางคงตัวเมื่ออุณหภูมิวัสดุ ฐานรองมีค าสูง ขึ้น โดยค าความตานทานแผ นที่ต่ํ าที่สุ ดที่ เตรี ยมไดใ นงานวิจัยนี้ มี
คาประมาณ 28.2 /sq สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตการสองผานของแสงของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
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เปอรเซ็นตการสองผานของแสงความยาวคลื่นตั้งแต 300 – 2,500 นาโนเมตร ของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวย
อลูมิเนียมที่เตรียมไดในภาพที่ 3 ซึ่งจะเห็นไดวาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา 80
เปอรเซ็นต
5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอุณหภูมิวัสดุฐานรองมีผลตอโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟาของฟลมออกไซด
ของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได โดยอุณหภูมิวัสดุฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทําใหโครงสรางผลึกมีความเปนผลึกเพิ่มมากขึ้น
และยังกระทบตอการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียมในโครงสรางผลึกของฟลมซึ่งจะมีคาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิวัสดุ
ฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลตอความหนาแนนพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคลื่อนที่ของพาหะนําประจุในฟลมที่เพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหความตานทานแผนมีคาลดลงโดยคาความตานทานแผนทีต่ ่ําที่สุดที่เตรียมไดในงานวิจัยนี้มีคาประมาณ 28.2 /sq
สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส และเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็น
มีคาเฉลี่ยมากกวา 80 เปอรเซ็นต
6. ขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยชิ้นนี้ อาจจะมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงผลกระทบของเปอรเซ็นตการเจือของอลูมิเนียมสําหรับฟลมออกไซดของ
สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองตาง ๆ
7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัย ขอขอบคุ ณ รศ.ดร.จั กพงษ แก วขาว โปรแกรมวิ ชาวิ ท ยาศาสตร คณะวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สําหรับความเอื้อเฟอเครื่องมือวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซ
และเปอรเซ็นตการสองผานของแสง และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร สําหรับความเอื้อเฟอเครื่องมือวิเคราะห
ปรากฏการณฮอลล
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พฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธิต์ านออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม
Phytochemical Screening and Antioxidant activity from
leaves of Suaeda maritime L.
วรรณา วัฒนา* กฤษณะ พวงระยา สุนิสา พวงสุข และสุรีรตั น เมฆอากาศ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*
yingwan_70@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาพฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของชะคราม สวนของชะครามที่ใชในการเตรียม
สารสกัด ไดแก ส วนใบสด และสวนใบแหง ถูกเตรีย มเปนสารสกัดเอทานอล การประเมินฤทธิ์ตานออกซิ เดชันใชวิธีการวั ด
ความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ผลการศึกษาพบวาสารสกัดเอทานอลใน
ใบชะครามแหงมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันดีที่สุดที่คา IC50 เทากับ 1.02 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องตนของ
สารสกั ดเอทานอลส วนใบสด และส วนใบแหง พบสารหลากหลายชนิด ได แก แทนนิ น แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด และ
เทอรพีนอยล ในสารสกัดเอทานอลสวนใบแหงไมพบแทนนิน
คําสําคัญ: ชะคราม ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน พฤกษเคมี
Abstract
The research is preliminary phytochemistry study and antioxidant activity of the leaves of Suaeda
maritime L. Extracts of fresh and dried leaves were prepared as ethanol extracts. Evaluation of antioxidant
activity using the DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). The results showed that the ethanol extract of dry
leaf had the best antioxidant activity at IC50 of 1.02 mg/ml. Study on basic phytochemicals of fresh leaf
and dried leaves ethanolic extract. There are many kinds of substances include tannins, alkaloids, flavonoids
and terpenoids. The ethanolic extracts of dried leaves were not found tannin.
Keywords: Suaeda maritime L., antioxidant activity, phytochemicals
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1. บทนํา
ชะครามมีชื่อวิทยาศาสตรคือ Suaeda maritime (L.) Dumort. ชื่อวงศ Chenopodiaceae และมีชื่ออื่นคือ ชักคราม
สาคราม ลาครามหรือลาคราม เปนไมพุมเตี้ยสามารถพบเห็นไดตามบริเวณปาชายเลน ขึ้นทั่วไปบริเวณทุงโลง แดดจัด ลักษณะ
เปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตรลําตนเดี่ยวแตกกิ่งกานตั้งแตโคนตน ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับเบียดแนนยาว 1-6 เซนติเมตร
ใบอวบน้ํามีสีเขียวสด ในฤดูแลงจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวงออน ๆ สวนของดอกจะออกที่ปลายยอดเปนชอแบบชอแยกแขนง
ยาว 3 - 18 เซนติเมตร แตละกระจุกประกอบดวยดอกยอยจํานวนมาก ผลมีลักษณะกลมขนาดเล็กมีเสนผานศูนยกลางประมาณ
2 - 2.5 เซนติเมตร การใชประโยชนนิยมนํามาประกอบอาหารจําพวกแกงตมตาง ๆ สวนใบมีรสเค็มจัดจึงนิยมนําใบมาลวกน้ํา
เพื่อละลายเกลือใหนอยลง กอนจะนําไปประกอบอาหารอาทิ แกงสม แกงหอยแครง แกงมัสมั่น ชะครามมีสรรพคุณทางยา
สวนรากของชะคราม ใชกินเปนยาบํารุงกระดูกแกพิษฝภายใน แกน้ําเหลืองเสีย ผื่นคัน แกโรคผิวหนังและเสนเอ็นพิการ ลําตน
และใบ ของชะครามมีธาตุไอโอดีนสะสมอยูสามารถปองกันโรคคอพอกได และยังมีสรรพคุณใชรักษารากผม แกผมรวง และยัง
พบวาชะครามสามารถชวยขับปสสาวะ รักษาโรคโกโนเรีย (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2549)และใชเปนยาแกพิษของยางตนตาตุม
ที่ทําใหเกิดอาการผื่นคันและบวมแดงไดเมื่อสัมผัส (นภาพร แกวดวงดี และคณะ, 2555) จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ มี
การศึกษาสมบัติสารตานอนุมูลอิสระจากใบชะครามสดและลวกดวยตัวทําละลาย (2% HCl ใน methanol) โดยวิธี DPPH
พบวาชะครามใบแกสีเขียวลวกมีเปอรเซ็นตในการกําจัดอนุมูลอิสระสูงสุด เทากับ 44.91±0.020 (นภาพร แกวดวงดี และคณะ,
2555) ซึ่งงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําใบชะครามสดและใบชะครามแหงมาศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในผักพื้นบาน
บางชนิด ในตัวทําละลายเมทานอล พบวา ชะคราม ใหคา IC50 เทากับ 12.534 µg/ml (ทัศนวรรณ คงจันตรี, 2554)
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหเชื่อวาใบชะครามมีคุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชัน นอกจากนํามาประกอบอาหาร
ผูวิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการหาฤทธิ์ตานออกซิเดชันจากสารสกั ดหยาบ
ใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหงแหงดวยวิธีการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH และศึกษาสารพฤกษเคมีเพื่อหาสารสําคัญตาง ๆ
ในตัวทําละลายเอทานอล โดยมีความคาดหวังวาถางานวิจัยนี้ประสบผลสําเร็จจะเปนประโยชนตอการคนพบขอมูลเพิ่มเติมตอ
การหาแหลงของสารที่มีฤทธิ์ทางยาใหมีความชัดเจนมากขึ้น เปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชประโยชนในการวิจัยโรคตาง ๆ
ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันจากสารสกัดหยาบใบชะครามสดและแหง ในตัวทําละลายเอทานอล ดวยวิธีการ
ดักจับอนุมูลอิสระ DPPH
2.2 เพื่อศึกษาพฤกษเคมีเบื้องตนจากสารสกัดหยาบใบชะครามสดและแหง
3. วิธีการวิจัย
3.1 วัสดุอุปกรณ
วัสดุอุปกรณที่สําคัญที่ใชในการทดลองประกอบดวย เครื่องระเหยแบบลดความดัน และเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร
(Shimadzu, รุน UV 1601) สารเคมีที่ใชไดแก เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทานอล เมทานอล สารละลาย DPPH กรดไฮโดร
คลอริก กรดซัลฟวริก โซเดียมไฮดรอกไซด น้ํายาทดสอบดราเจนดอรฟ (dragendorff) สารละลายเฟอรริกคลอไรด (ferric
chloride) ปโตรเลียมอิเทอร คลอโรฟอรม
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3.2 วิธีการทดลอง
ตอนที1่ การเตรียมสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของใบชะคราม
เก็บตัวอยางสวนตาง ๆของใบชะคราม แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 นําไปตากใหแหงไดน้ําหนัก 1.6 กิโลกรัม สวนที่ 2
นํามาใบชะครามสดไดน้ําหนัก 1.6 กิโลกรัม จากตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทําความสะอาดใส
ตะแกรงผึ่งลมใหแหง แชในตัวทําละลายเอทานอล เปนเวลา 3 วัน จากนั้นกรองไดสวนกากที่เหลือนําไปแชในเอทานอล ทําซ้ํา
2 ครั้ง และสวนที่เปนสารละลายเอทานอลนําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน และนํามาระเหย
ตัวทําละลายออกจนหมดบนเครื่องอังไอน้ําอีกครั้ง จะไดสารสกัดเอทานอล เก็บสารสกัดของใบชะครามในขวดสีชา จากนั้น
คํานวณหาคารอยละโดยน้ําหนักสารสกัดตอน้ําหนักพืชสดและพืชแหง
ตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเขมขน งมิลลิลิตร ชั่ /มิลลิกรัม 20กรดแกลลิก 1 กรัม ละลายใน
เอทานอล และปรับปริมาตรดวยเอทานอลเปน 50 มิลลิลิตร
ตอนที่ 3 การตรวจสอบฤทธิ์การดักจับอนุมูลอิสระ
การเตรียมสารตัวอยางที่ความเขมขน 1 mg/mL ชั่งสารตัวอยาง 0.025 กรัม ละลายในเอทานอลและปรับปริมาตร
ดวยเอทานอลเปน 25 mL การเตรียมสารละลาย Ethanolic DPPH radical ความเขม ขน 0.05 mg/mL ชั่งสาร 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 0.0052 กรัม ละลายในเอทานอลและปรับปริมาตรดวยเอทานอลเปน 100 mL แบง
ชุดการทดสอบเปน 3 ชุด (ชุดA,BและC) ดังนี้
ชุด A (test sample) = test sample 3 mL + ethanolic DPPH 3 mL
ชุด B (blank of test sample) = test sample 3 mL + ethanol 3 mL
ชุด C (control) = ethanol 3 mL + ethanolic DPPH 3 mL
ผสมใหเขากันแลวนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 25 ๐C เปนเวลา 30 นาที จากนั้นวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร โดยใชเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอรคํานวณหา %Radical Scavenging และ IC50 เพื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก
% radical scavenging = [(Acontrol – Asample)/Acontrol] × 100
เมื่อ Acontrol คือ คาการดูดกลืนแสงของชุด C
Asample คือ คาการดูดกลืนแสงของชุด A - คาการดูดกลืนแสงของชุด B
คา IC50 ไดจากการทํากราฟมาตรฐานระหวาง %Radical Scavenging กับความเขมขน
ตอนที่ 4 การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน (รัตนา อินทรานุปกรณ, 2547)
การทดสอบเทอรพีนอยด ใชการทดสอบซาลโครสกี ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม สกัดดวยปโตรเลียมอิเทอร ครั้งละ 3-5
มิลิลิตร 2-3 ครั้ง เติมคลอโรฟอรม 2 มิลิลิตร เขยา คอย ๆเติมกรดซัลฟวริกเขมขน หากเกิดสีน้ําตาลแดงระหวางรอยตอของ
สารละลาย แสดงวาพบเทอรพีนอยด
การทดสอบฟลาโวนอยด ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายสารสกัดดวยสารละลาย เอทานอล 50% 3 มิลลิลิตร ใสลวด
แมกนีเซียมชิ้นเล็ก ๆลงไป 1 แผน นําไปตมและหยดกรดไฮโดรคลอริกเขมขน ใหสารละลายสีเหลือง สม หรือแดง แสดงวา
พบ ฟลาโวนอยด
การทดสอบแอลคาลอยด ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายในเอทานอล ใหมีปริมาตร 15 ml ใสในชามถวยกระเบื้อง
แลวระเหยบน Water bath จนขนเหนียว เติม 2 M กรดไฮโดรคลอริก 15 ml ตมและกวน 10 นาที กรองนําของเหลวใสใน
หลอดทดลอง ทดสอบกับดราเจนดรอปรีเอเจนต ปรากฏตะกอนสีสมแดง แสดงวาพบแอลคาลอยด
การทดสอบไกลโคไซดนําสารสกัด ประมาณ 0.5 กรัม นํามาเติมสารละลาย 6 M HCl และทําใหเปนกลางดวย 6 M
NaOH ถามีตะกอนใหกรองออกนําสารละลายมาเติมสารละลาย Fehling 2 มิลลิลิตร ไกลโคไซดจะใหตะกอนสีแดงอิฐ
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การทดสอบซาโปนินส นําสารสกัด ประมาณ0.01 กรัม ใสในหลอดทดลองขนาดกลาง ละลายดวยน้ําหรือ DMSO
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เขยาหลอดทดลองอยางแรงพรอมทั้งสังเกตฟองที่เกิดขึ้นแลวไมหายไป หลังจากเกิดขึ้นแลวประมาณ 15
– 20 นาที แสดงวาในสารสกัดมีสารประเภทซาโปนินส
การทดสอบแทนนินนําสารสกัด ประมาณ 0.5 กรัม ละลายในน้ํา 10 มิลลิลิตร อุน 15 นาที กรอง นําสารละลายที่
กรองไดทดสอบกับสารละลาย 1% FeCl3 2-3 หยด แทนนินจะใหสีเขียวดําหรือสีน้ําเงินดํา
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การเตรียมสารสกัดจากใบชะคราม
จากการนํ าส วนใบชะคราม มาสกั ด ด วยตั วทําละลายเอทานอล พบว า ตั วทํ าละลายเอทานอลสามารถสกั ด ใบ
ชะครามแหงออกมาไดมากที่สุด รอยละ 6.905 ตอน้ําหนักพืชแหง จากผลการทดลองนี้ทําใหทราบวาใบชะครามแหงสามารถ
ละลายในตัวทําละลายเอทานอลไดดีกวาใบชะครามสด
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคารอยละโดยน้ําหนักสารสกัดตอน้ําหนักพืชแหงและพืชสด
สารสกัด ตัวทําละลายที่
น้ําหนักที่ได
สารสกัดตอน้ําหนักพืช
ใชสกัด
(กรัม)
แหง (รอยละ)
สด
เอทานอล
87.3198
5.3090
แหง
เอทานอล
69.9864
6.9505

ลักษณะสาร
กอนผลึกสีน้ําตาลดํา
ของเหลวหนืดสีน้ําตาลดํา

4.2 ผลการตรวจสอบฤทธิ์การดักจับอนุมูลอิสระ
นําสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง ที่มีความเขมขน 1 1.5 และ2 จากพืชสด และ 0.75 1
และ1.5 จากพืชแหง มาหาคาเปอร เซ็ นตยั บยั้ง การดักจับ อนุมู ลอิส ระ DPPH โดยวัด คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่ น
517 nm ดังตาราง
ตารางที่ 2 คาความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง
สารสกัด
ความเขมขน
%Radical
(mg/ml)
Scavenging
สด

แหง

1
1.5
2
0.75
1
1.5

34.485
57.630
78.231
28.613
55.023
78.639

จากตารางที่ 2 พบว าเมื่ อเพิ่ ม ความเข ม ข น ของสารสกั ด เอทานอลส วนใบชะครามทั้ ง พื ช สด และพื ช แห ง
ความสามารถในการดั กจับอนุมู ลอิสระ เพิ่มขึ้ น จากข อมูลในตารางที่ 2 นี้ นําไปเขี ยนกราฟแสดงความสัม พันธระหวางค า
เปอรเซ็นตในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH เทียบกับความเขมขนของสารตัวอยางที่แตกตางกันแลวคํานวณความเขมขนที่
ยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอรเซ็นต (IC50 ) ไดภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความสามารถดักจับอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชะครามสดและแหง
จากกราฟความสัมพันธพบวาเมื่อหาคาความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดเอทานอลสวนใบ
ชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง สารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามสด แสดงฤทธิ์ยับยั้งที่คา 1.34 mg/ml สารสกัดเอทานอล
สวนใบชะครามแหง แสดงฤทธิ์ยับยั้งที่คา 1.02 mg/ml
4.3 ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน
การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน 6 ประเภท คือ เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด ไกลโคไซด ซาโปนินส
แทนนิน ของสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง ดังแสดงในตารางที่ 3 พบสารพฤกษเคมี 4 ประเภท
เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด และแทนนิน โดยในสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามแหงไมพบสารแทนนิน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดสวนเปลือกตน
การทดสอบ
ใบชะครามสด
เทอรพีนอยด
+
ฟลาโวนอยด
+
แอลคาลอยด
+
กลัยโคไซด
ซาโปนินส
แทนนิน
+

ใบชะครามแหง
+
+
+
-

หมายเหตุ: (-) ผลทดสอบเปนลบ (+) ผลทดสอบเปนบวก
อภิปรายผล
จากการศึกษาฤทธิ์การดักจับอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยทดสอบความสามารถ
ในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดสวนใบชะครามสดและแหงโดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
แลวนําคาการดูดกลืนที่วดั ไดไปคํานวณหาเปอรเซนตความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH โดยการเปรียบเทียบความสามารถ
ของสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ แลวนําผลที่ไดเปรียบเทียบกับความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน
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กรดแกลลิก โดยสารละลายมาตรฐานแกลลิกมี คา IC50 เทากับ 0.61 mg/mL จากตารางที่ 2พบวา สารสกัดเอทานอล
สวนใบชะครามแหงมี ฤทธิ์ การดักจั บอนุ มูลอิ สระดีที่สุ ด มี คา IC50 เทากั บ 1.02 mg/mL และจากการศึกษาพฤกษเคมี
เบื้องตน พบสารพฤกษเคมี 4 ประเภท เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด และแทนนิน โดยในสารสกัดเอทานอล
สวนใบชะครามแหงไมพบสารแทนนิน
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการนําสวนใบของชะครามมาสกัดโดยใชตัวทําละลายเอทานอล และศึกษาการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH พบวา
สวนใบชะครามแหงในสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์การดักจับอนุมูลอิสระดีที่สุด มีคา IC50 เทากับ 1.02 mg/mL และเมื่อนําสาร
สกัดสวนใบมาศึกษาพฤกษเคมี พบวาในสารสกัดเอทานอลมี เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด และแทนนิน โดยใน
สารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามแหงไมพบสารแทนนิน
ขอเสนอแนะ
ควรมีการแยกสารและทําใหสารบริสุทธิ์
6. การนําผลวิจัยไปใชประโยชน
เป นขอมู ลเพิ่ มเติ มต อการหาแหลง ของสารที่ มีฤ ทธิ์ท างยาใหมี ค วามชัด เจนมากขึ้ น ซึ่ ง เป นขอมู ลพื้ นฐานในการ
นําไปใชประโยชนในการวิจัยรักษาโรคตาง ๆ ตอไป
7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สนับสนุนทุนการวิจัย
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ของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรททเี่ จือดวย Eu2O3
Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Bismuth Boro-tellurite
Glasess Doped with Eu2O3
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ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Eu2O3 โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม
ออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นโมล จากสูตร (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 –XEu2O3
ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ
ทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทพบวา เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200
ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแกวระบบนี้ พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3
นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu2O3 ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทจากการกระตุนดวย
ความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบิสมัท แกวบอโรเทลลูไรท ยูโรเพียมออกไซด สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ
Abstract
The zinc bismuth boro-tellurite glasses doped with Eu2O3. Which varies europium oxide concentration
are 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 and 1.5 mol% of the composition (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 –XEu2O3
have been synthesized by conventional melt quenching technique. The physical, optical and luminescence
properties were investigated. The results shown that the optical absorption spectra of glasses were
measured in the wavelength range of 200 – 2,500 nm. The intensity of all absorption bands increased
with increasing Eu2O3 In addition, the luminescence properties of Eu3+ dope Zinc bismuth boro tellurite
glasses system were carried out using excitation wavelengths of 394 nm.
Keywords: zinc bismuth glasses, boro - tellurite glasses, europium oxide, optical property. luminescence
property
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1. บทนํา
“แกว” มาจากภาษาอังกฤษวา “Glass” เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการหลอมอนินทรียสาร ไดแก ซิลิกา (silica) กับ
สารโลหะออกไซดแลวทําใหเย็นตัวลงจนกระทั่งแข็งโดยไมมีการตกผลึก สวนประกอบทางเคมีของแกวประกอบดวยซิลิกอน
ไดออกไซด (silicon dioxide, SiO2) โบรอนออกไซด (boron oxide, B2O3) โซเดียวคารบอเนต (sodium carbonate, Na2CO3)
แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate, CaCO3) และแมกนีเซียมคารบอเนต (magnesium carbonate, MgCO3)
มีลั กษณะโปร งแสงและมีค วามเปราะ หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพแล ว แกวจะหมายถึ งวั ส ดุที่ มีค วามแข็ งแรง
โปรงใส เปราะ มีความแวววาว มีจุดหลอมละลายสูงไมละลายในน้ําและในสารละลายใด ๆ [1]
แกวบอโรเทลลูไรท (Boro tellurite) มีความนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก เนื่องจาก
แกวชนิดนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิหอง มีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง และคาคงที่
ไดอิเ ล็ กทริกค อนขางสูง อี กทั้ง มีค าพลั งงานโฟตอนที่ ต่ําเมื่อเปรี ยบเที ย บกั บแก วชนิด ซิ ลิเ กต และฟอสเฟต คาดัช นี หักเห
สามารถนํามาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติ
เปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือ เมื่อใหแสงที่มีความยาวคลื่นหนึ่งผานแกวเหลานี้ แสงที่
ผานออกมาจะมีความยาวคลื่นเปลี่ยนไปจากเดิม และพลังงานโฟนอนมีความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผาน
แสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของ
ธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟต ปจจุบันนี้แกวเทลลูไรทสามารถเปนคูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณ
สงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาวคลื่น ที่สามารถสงขอมูลหลาย
ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ [2]
บิสมัทออกไซด (Bi2O3) เมื่อมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เนื่องจากมีไอออนของบิสมัท
3+
(Bi ) ทําใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเนื้อแกว ซึ่งคุณสมบัติ
ของแกวจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกว เชน แกวที่มีการเติม Bi2O3 มีความ
หนาแนนสูง ดัชนีหักเหสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทําเปน
แกวเซรามิก ชั้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส เซ็นเซอรเชิงความรอนและเชิงกล และหนาตางสะทอนแสง เปนตน [3]
ยูโรเพียม (Europium) เปนหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซึ่งคุณสมบัติทาง
แสงของไอออน Eu3+ จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอื่น ๆ สูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสราง
แกว เนื่องจากมีระดับพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจาก
จะพบงานวิจัยที่เจือ Eu3+ ลงในแกวบอเรตแลว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของไอออน Eu3+ ในแกวฟลูออโรบอเรตโดยการ
เปลี่ ยนแปลงสูตรการหลอมแกวที่ หลากหลาย การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสร างแก วจะทํ าให ประจุ บวกของ Eu จั บกั นกั บ
ออกซิเจนในโครงสรางซึ่งจะทําใหเกิด ปรากฎการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฎการณที่ออกซิเจนไมเปน
สะพานเชื่อม (NBO) Eu3+ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและน้ําได ใชเปนสารเรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกตใช
งานในการผลิตจอโทรทัศน หลอดเรืองแสง [4]
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของ แกวซิงคบิทมัสบอ
โรเทลลูไรทที่เจืออยูดวยยูโรเพียมออกไซดที่มีความเขมขน เมื่อ (X คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นมวลของ Eu2O3 )
โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมินิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล การดูดกลืนแสง และ
การลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวในดานตาง ๆ ตอไป
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2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม
ออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3
–XEu2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) ถูก
เตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ TeO2 ZnO Bi2O3 H3BO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเนื้อ
เดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม อะลูมินา และนําเขา
เตาอบไฟฟ า ที่ อุณหภู มิ 1,200 องศาเซลเซี ย ส เป นเวลานาน 2 ชั่ วโมง แล ว นํ าตั ว อย างแก วที่ ไ ด เ ข า เตาอบ เพื่ ออบไล
ความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอน
สุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหสมบัติ
การดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) การวิเคราะห
สมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขน
ของ Eu2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที่ไมเปน
แนวโนม กล าวคื อ การเจื อ Eu2 O3 ลงไปในแก วชนิ ด นี้ ไ มส ง ผลตอค าความหนาแน นและค าปริ ม าตรเชิ ง โมล ซึ่ ง คาความ
หนาแนนอยูระหวาง 3.6220 + 0.0007 ถึง 3.6915 + 0.0014 g(cm) และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง 41.2958 ถึง
41.8774 cm3/md
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ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 ที่ความเขมขน Eu2O3 แตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 ที่ความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการ
เปลี่ ยนแปลงปริม าณความเข มขนของ Eu2O3 ตั้ งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็ นตโ ดยโมล แสดงดั งภาพที่ 3 พบวาสามารถ
สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร
(5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F17F6) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง
สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโดยโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวง
ความยาวคลื่นแสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น
613 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นา
โนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F15D1) 531 นาโนเมตร
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Eu2O3 ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโดยโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูก
บันทึกในชวงความยาวคลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 394 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ
หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด
5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร(7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2)
651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น
613 นาโนเมตร (7F2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Eu3+ ดังแสดงในภาพที่ 6 จากภาพจะแสดงไดอะแกรม
ของระดับพลังงานไอออน Eu3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ การปลอยพลังงานความรอน (Nonradiative)
เมื่อไอออนของ Eu3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้น 5D0 ไปยังสถานะอื่น ๆที่ 7FJ
เมื่อ J คือระดับพลังงานที่ต่ํากวาชั้น 5D0
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu3+
4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขน
ของ Eu2O3 ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ )45-x(TeO2 -30B2O3 -15ZnO 10Bi2O3 –XEu2O3 พบวา คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที่ไมเปนแนวโนม กลาวคือ การเจือ Eu2O3 ลงไปใน
แกวชนิดนี้ไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 4 พีค โดยการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร
(7F17F6) ซึ่งสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดย
ที่ความยาวคลื่น 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาว
คลื่น 613 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7)
382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F15D1) 531 นาโนเมตร ผล
สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590
นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขม
ของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2)
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ
สะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ
ของแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด
Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Boro-tellurite Glasses
Doped with Bismuth Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* จุฑามาศ เข็มทอง1 ขนิษฐา ขุนทิพย1 และจักรพงษ แกวขาว1,2
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ

ระบบแกวซิ งคบอโรเทลลูไรทที่เจื อดวยไอออนของบิสมั ทออกไซดถู กเตรี ยมขึ้ นจากองคป ระกอบ (55-x)TeO2 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 โดย (x= 5,10,15,20 และ 25เปอรเซ็นตโดยโมล ของ Bi2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง
และทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1,150 °C เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด ผลที่ไดพบวา ความหนาแนน
ของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของแกว กราฟแบงออกเปนสองชวงคือ ชวงแรกที่ความเขมขนของ
Bi2O3 5-10 เปอรเซ็นโมลคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง ชวงที่สอง ที่ความเขมขนของ Bi2O3 10-25 เปอรเซ็นโมล คาปริมาตร
เชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือความเขมขนของบิสมัทออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น
400 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด
นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Bi3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรทจากการกระตุนดวยความยาวคลื่น
320 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคลื่นที่ตําแหนง 602 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบอโรเทลลูไรท บิสมัทออกไซด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ

98 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Abstract
Bi -dope zine boro-tellurite glasses of the composition (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 with
(X= 5, 10, 15, 20 and 25 mol%) have been synthesized by conventional melt quenching technique at
1,150 °C for 1.5 hours. In order to understand the role of Bi2O3 in zinc boro-tellurite glasses systems, the
physical, optical and luminescence properties were investigated. The results showed that the density
increased whereas the molar volume can be divided into two regions. In the first region (5-10 mol%), the
molar volume decreases with increased slightly in Bi2O3 content up to 10 mol%. In the second region
(10-25 mol%), the molar volume increases with increasing Bi2O3 concentrations. The optical absorption
spectra of glasses were measured in the wavelength range of 400 – 1,100 nm for Bi3+ the intensity of all
absorption bands increased with increasing Bi2O3 contents. The intensity of all emission bands increased
with increasing Bi2O3 contents. In addition, the luminescence properties of Bi3+ -dope ZnO - B2O3 –TeO2 Bi2O3 glass system were carried out using excitation wavelengths of 320 nm for Bi2O3 the luminescence
peaks around 602 nm.
Keywords: zine boro-tellurite, bismuth oxide, physical property, optical property, luminescence property
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1. บทนํา
"แก ว" มาจากภาษาอั งกฤษวา "Glass" เป นวัต ถุ โ ปร ง ใส เนื้อใสสะอาด มี ค วามเปนมั นแวววาวสุ กใส แกวเป น
สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กลาววา แกว คือวัสดุที่
เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายทีอ่ ุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึกวัสดุ
แกวในธรรมชาติที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ "แร obsidian" ซึ่งมักพบบริเวณภูเขาไฟเกิดจากลาวาที่มีการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วเรามี
การใชง านแร obsidian ตั้ งแต ยุค หินส วนการผลิต แกวโดยมนุ ษยนั้นมี การค นพบมาตั้งแตส มัยอี ยิปต กอนคริ สตศั กราชถึ ง
1,500 ป [1]
บิสมัทออกไซด เมื่อมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เนื่องจากมีไอออนของบิสมัท (Bi3+) ทํา
ใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเนื้อแกว ซึ่งคุณสมบัติของแกว
จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกวเชน แกวที่มีการเติม Bi2O3 มีความหนาแนน
สูง ดัชนีหักเหแสงสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทําเปนแกว
เซรามิกซ (Glass ceramics ) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layers for optical and electronic devices)
เซ็ นเซอร เชิ ง ความร อน และเชิ งกล (Thermal and mechanical sensors) และหน าที่ การสะท อนแสง (Reflecting
windows) เปนตน นอกจากนี้แกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป เพื่อชวยในการปรับปรุง
คุณสมบัติของแกวเชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะกั่วและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO) ในเนื้อของแกวเพื่อ
ทําใหแก วหนักขึ้นเนื้อของแกวหยืด หยุนและแวววาว แตตะกั่ วมีความเปนพิษจึ งมีการเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี
(BaO,ZnO )เพื่อแหลีกเลี่ยงการใชออกไซดของตะกั่วสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [2]
แกวเทลลูไรทมีความนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมากเนื่องจากแกวชนิดนี้มีความเสถียรที่
อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีก
ทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชป ระโยชนในดาน
อุปกรณท างแสง เลเซอร อุปกรณ ขยายสัญ ญาณและระบบโทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเ ปน nonlinear optics หรื อ
เรียกวา nonlinear materials กลาวคือ เมื่อใหแสงที่มีความยาวคลื่นหนึ่งผานแกวเหลานี้ แสงที่ผานออกมาจะมีความยาว
คลื่ นเปลี่ ย นไปจากเดิ ม และพลั ง งานโฟนอนมี ค วามสํ าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาค าการส ง ผ านแสงในช วงวิ ซิเ บิ ล ถึ ง
อินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํา
กว าแก วชนิ ด ซิ ลิเ กตและฟอสเฟตป จจุ บั นนี้ แ ก วเทลลู ไ รท ส ามารถเป นคูแ ข ง ที่ สํ าคั ญ ในการทํ าอุป กรณ ส งผ านแสงในช วง
อินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาวคลื่นที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสาย
เดียวกันของระบบการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ [3]
แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากและสามารถฟอรมตัวเปนแกวได
เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูงมีโครงสรางของอะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน
แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชน กันจากคุณสมบัติ
ดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกวเปนเพราะมีความแข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสราง
บอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจนซึ่งจะสามารถฟอรมตัวเปนแกวไดโครงสรางของ
BO3 จับ กันเปนลักษณะสามเหลี่ยมอยู ที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิ ยมนํามาใชงานทางดานวัส ดุ
ปองกันรังสี เนือ่ งจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษยอีกทั้งยังนํามาใชงานในดานอุปกรณทางแสง [4]
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบอโรเทลลู
ไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด (เมื่อ x เทากับ 5, 10, 15, 20 และ 25เปอรเซ็นตโมล) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
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ทางแสงและทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลการดูดกลืนแสงและการลูมิเนสเซนซของแสงเพื่อ เป น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนและคุณภาพที่ดีตอไป
2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด สูตร (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 (เมื่อ X เทากับ 5,
10, 15, 20 และ 25 เปอร เซ็น โดยโมล) ดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิ สูงและทําใหเ ย็นตั วลงอยางรวดเร็ ว (Melt
Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO, B2O3, TeO2 และ Bi2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมด
ใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม
อะลูมินา และนําเขาเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตา
อบ เพื่ ออบไล ค วามเครี ย ดของแก ว ที่ อุ ณหภู มิ 350 องศาเซลเซี ย ส เป น เวลานาน 3 ชั่ วโมง โดยปล อ ยให เ ย็ น ตั ว ลงที่
อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม.
สําหรับ วิเ คราะห สมบัติการดูด กลืนแสงโดยใชเ ครื่ องยู วี-วิ สเนีย รไออารส เปกโทรโฟโตมิเ ตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara
Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท
Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ
Bi2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ
Bi2O3 โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.2787±0.0008 ถึง 4.4981±0.2855 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดังแสดงในรูป
ที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมล และคาปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปที่ 2 กราฟแบงเปนสองชวง ที่ชวง 5 ถึง 10 เปอรเซ็นตโมล
คาปริม าตรเชิงโมลจะมีค าลดลง ชวงที่สองที่ความเขม ขนของ Bi2O3 10 ถึง 25 เปอรเ ซ็นตโ มล ค าปริมาตรเชิ งโมลจะมีค า
เพิ่มขึ้นโดยคาปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 39.5977 ถึง 44.4263 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล
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รูปที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน
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รูปที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน

Absorbance (arb. unit)

ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Bi2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซนตโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง
UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง แสดงดังรูปที่ 3 พบวาตําแหนงของการดูดกลืนแสง (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหนงจาก
421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริ มาณการเติม Bi2O3 ที่เ พิ่มขึ้ น คือ 5 ถึ ง 25 เปอรเซ็ นต โมล แสดงใหเ ห็นวา การเลื่อน
ตําแหน งของขอบการดูดกลืนไปยั งความยาวคลื่นที่สู งขึ้นตามปริม าณการเติม Bi2O3 และอะตอมจับกันแบบ NBO (NonBridging Oxygen) โดยการเลื่อนของตําแหนงขอบดูดกลืนของตําแหนงขอบการดูด กลืน จะสงผลใหการจับกันของอะตอม
B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) ลดลง เปนผลของการเติม Bi2O3 ลงไปในแกวซึ่ง อะตอมของ Bi3+ จะเขาไปแทนที่
ออกซิเจนในโครงสรางแกว
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รูปที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน
(55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Bi2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซนตโมล สเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาว
คลื่นที่ใช ระตุน คือ 320 นาโนเมตร แหลงกํ าเนิดแสงคือหลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังรูปที่ 4 พบว า
สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในชวง VIS โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 602 นาโนเมตร โดนสอดคลองกับรูปแบบ
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ระดับพลังงานของ Bi3+ แสดงในรูปที่ 5 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Bi3+ ที่ กระตุนแสง เปลงแสง
และการปลอยพลังงานในรูปของความรอน (Nonradiative) เมื่อไอออนของ Bi3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ
602 nm (2.06 eV)
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รูปที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แตกตางกัน

3+

รูปที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมการเปลงแสงของ Bi
4. สรุปผลการวิจัย

จาการศึกษาแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณ
ความเขมขนของ Bi2O3 และคาปริมาตรเชิงโมล กราฟแบงเปนสองชวง ที่ชวง 5 ถึง 10 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมี
คาลดลง ชวงที่สองที่ความเขมขนของ Bi2O3 10 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นโดยคาปริมาตรเชิง
โมลมีคาอยูระหวาง 3.2787±0.0008 ถึง 4.4981±0.2855 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูก
บันทึกในชวงความยาวคลื่น 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง พบวาตําแหนงของการดูดกลืน
แสง (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหนงจาก 421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น และผล
ของสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 320
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นาโนเมตร พบว าสามารถสั ง เกตเห็ นสเปกตรั ม 1 พี ค ในช วง VIS โดยการเปล ง แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 602 นาโนเมตร
(3P11S0 )
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การศึกษาเปรียบเทียบสมบัตกิ ารออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ
ผสมเขมาดํา แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา
A Comparative Study of the Stress Softening and Loss Energy of Carbon
Black, Calcium Carbonate and Silica Filled Natural Rubber
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งานนี้ไดศึกษาเปรียบเทียบสารตัวเติม 3 ชนิด คือเขมาดําเกรด N550 แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา โดยใชสารตัว
เติมในปริมาณ 40 สวนตอยาง 100 สวนโดยน้ําหนัก ตอสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญ หายของยาง
วัลคาไนซ พบวายางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 มีสมบัติการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายสูงที่สุด แตยาง
ธรรมชาติผสมซิลิกามีความเครียดคงรูปถาวรสูงที่สุด ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทุกชนิดเมื่อถูกกระทําอยางตอเนื่อง พบวา
ความเครียดคงรูปถาวรของยางมีคาสูงขึ้นตามไปดวย สวนการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ํา ลง ตาม
จํานวนรอบของการถูกกระทําอยางตอเนื่องที่เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ สารตัวเติม การออนตัวของความเคน พลังงานสูญหาย
Abstract
This work studies the effect of filler type on stress softening and loss energy of natural rubber
(NR) vulcanizates. Three fillers, namely carbon black N550, calcium carbonate and silica, were used in
this work. The filler content was 40 phr (parts (by weight) per hundred parts of rubber). It was found that
carbon black N550 filled NR was the highest of stress softening, and loss energy. On the other hand silica
filled NR was the highest of permanent set strain. Increasing the number of cycles of cyclic deformation,
the permanent set strain increased, while the stress softening, and loss energy decreased.
Keywords: natural rubber, filler, stress softening, loss energy
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1. บทนํา
ยางธรรมชาติเปนสารพอลิเมอร ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงมาก การจัดเรียงตัวของโครงสรางทางเคมีเปนแบบ cis-1,4polyisoprene กอนการใชงานจึงจําเปนตองบดใหนิ่ม (masticate) เพื่อใหการบดผสมยางและสารเคมีทําไดงายขึ้น (พรพรรณ,
2540) ยางธรรมชาติ ที่ ยั ง ไม ผ า นกระบวนการวั ล คาไนซ (Vulcanization) จั ด เป นวั ส ดุ ป ระเภทหยุ นหนื ด (viscoelastic
material) มีสมบัติเปนทั้งพลาสติกและอิลาสติก (Ngai et al., 2004; Ward & Hadley, 1993; Boonstra, 1982) นั่นคือ ยาง
สามารถยืดและไหลไดเมื่อไดรับแรงกด ซึ่งเปนสมบัติของพลาสติก เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ซึ่งเปนสมบัติ
ของอิลาสติก ดังนั้น เมื่อยางมีสมบัติทั้งพลาสติกและอิลาสติก ทําใหยางยุบตัวหรือยืดเมื่อไดรับแรงกดหรือแรงดึง แตเมื่อคลาย
แรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลับแตไมเทาเดิม สวนยางธรรมชาติที่ผานการวัลคาไนซแลวสามารถยื ดไดถึงประมาณ 1000%
หรือมากกวานั้น (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; Roberts, 1998) สมบัติในการยืดไดสูงนี้ ทําใหยางธรรมชาตินี้สามารถ
ทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง (Tosaka
et al., 2004; Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017) ทําใหยางธรรมชาติมีความตานทานตอแรงดึงและความตานทาน
ตอการฉีกขาดสูง
การนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เชน เขมาดํา หรือ
ซิลิกา (Donnet & Custodero, 2014; Laube et al., 2001; Waddell & Evans, 2001) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความ
ทนทานใหกับยางธรรมชาติ โดยสารตัวเติมเหลานี้จะยึดติดกับโมเลกุลยางดวยอันตรกิริยาทางกายภาพและทางเคมี สารตัวเติม
อื่น ๆ นอกเหนือจากเขมาดํา และ ซิลิกา ไดแก ดินขาวหรือเคลย (clay) แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ทัลคัม (talc) ซึ่งสาร
เหลานี้ไมเสริมแรงจนถึงเสริมแรงไดปานกลางขึ้นกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 1988) แตจะชวยลดตนทุนในการผลิต และ
ชวยใหกระบวนการผลิตเปนไปไดโดยงาย
ยางธรรมชาติผ สมสารตั วเติ ม ที่วัล คาไนซ แ ลวเมื่อถู กกระทํ าอย างต อเนื่ องจะมีการอ อนตั วของความเค น (stress
softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหายได (Donnet & Custodero, 2014; Boonstra, 1988) ปรากฏการณการออนตัวของ
ความเคนนี้รูจักกันทั่วไปในชื่อผลของมูลลินส (Mullins effect) นอกจากนี้ยางซึ่งเปนวัสดุประเภทหยุนหนืด จะเกิดการสูญเสีย
พลังงานจากแรงกระทําอยางตอเนื่อง กลาวคือแรงที่ใชในการผิดรูปจะมากกวาแรงที่ใชในการคืนตัวกลับ โดยพลังงานที่สูญเสีย
ไปนี้จะอยูในรูปของพลังงานความรอนสะสม (heat build-up)
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหาย (hysteresis loss energy) ของยางธรรมชาติผสม
สารตัวเติม 3 ชนิด ไดแก เขมาดําเกรด N550 แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา โดยใชสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr เพื่อนําไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไป
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ผสมยางคอมเปานดต ามสู ตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกั บสารเคมีตามวิธี มาตรฐาน ASTM
D3182-94 ดวยเครื่ องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง ขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่ง มี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิต โดยบริษัท
ชัยเจริญเอ็ นจิเนี ยริ่ง จํากั ด ซึ่ง มีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แลวนํ ายางคอมเปานดที่ เตรียมได มา
ทดสอบลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ
150 องศาเซลเซียส อัดเบายางคอมเปานดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94
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ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี้
Ingredients
Quantity (phra)
STR 5L
100
100
Stearic acid
1.5
1.5
Zinc oxide
5
5
b
CBS
1.5
1.5
Carbon black N550
40
Calcium carbonate, CaCO3
40
Silica
Processing oil
2
2
Sulphur
2
2
a
สวนตอยาง 100 สวนโดยน้ําหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber)
b
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด
ลําดับ
ขั้นตอน
1
บดยาง
2
เติมกรดสเตียริค
3
เติมซิงคออกไซด
4
เติมสารตัวเรง
5
เติมสารตัวเติมและน้ํามัน
6
เติมกํามะถัน
7
มวนยางเปนแทง แลวใสดานปลายผานลูกกลิ้ง ครั้งสุดทายรีดเปนแผน

100
1.5
5
1.5
40
2
2

เวลา (นาที)
2
1
2
2
10
2
10 ครั้ง

จากนั้นนํ าแผ นทดสอบมาตั ดเป นชิ้ นทดสอบรู ป ดั มเบล (dumb-bell) แล วนําไปทดสอบด วยเครื่อง Universal
Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที โดยดึงยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ ใน
โหมด cycle จํานวน 7 รอบ ซึ่งเปนจํานวนรอบที่สมบัติของยางแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงแลว บันทึกคาความเคนสูงสุด
(maximum stress) และความเครียดคงรูปถาวร (permanent set strain) และคํานวณพลังงานที่สูญหายไปในเนื้อยาง
(hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย
Hysteresis loss energy (kJ/m2)
=
AL – AU
(1)
2
โดยที่ AL หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m )
AU หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2)
แผนผังสรุปการดําเนินการทดลองในงานวิจัยนี้ แสดงดังภาพที่ 1 เริ่มตั้งแตการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้น
ทดสอบ และการทดสอบการออนคาความเคนและพลังงานสูญหาย

108 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ภาพที่ 1 แผนผังการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยนี้
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดของยางธรรมชาติ ที่ผสมสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด คือ เขมาดําเกรด N550
แคลเชียมคารบอเนต และซิลิกา เปนสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr แสดงดังภาพที่ 2(ก), 2(ข) และ 2(ค) ตามลําดับ โดยดึงยาง
ใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวปลอยใหยางหดตัวกลับ ดวยอัตราเร็วในการดึงยืดและหดกลับเทากับ 500 มิลลิเมตรตอนาที
ทําการทดลองดึง ใหย างตัวอยางยืด-หดจํานวน 7 รอบ พบวาคาความเคนของการดึง ใหย างยืด ออกในรอบแรกมีคาสู งกว า
ความเคนของการหดกลับของยาง โดยในการหดตัวกลับของยางนั้น ยางจะไมกลับสูตําแหนงไดอยางสมบูรณ กลาวคือคาความ
เคนจะเปนศูนยที่ความเครียดคาหนึ่ง ซึ่งถือเปนการคงรูปอยางถาวร นอกจากนี้คาความเคนในการยืดยางดังกลาวยังมีคาสูง
กวาความเคนในการยืดยางรอบตอ ๆ มา ซึ่งจะไดพิจารณาการลดลงของคาความเคนและความเครียดที่คงรูปอยางถาวรตอไป
สวนความแตกตางระหวางความเคนของการดึงใหยางยืดออกกับความเคนของการหดกลับของยางในแตละรอบของการผิดรูป
สามารถคํานวณหาพลังงานสูญเสียหรือพลังงานที่สะสมในเนื้อยางตามสมการที่ (1) ดังกลาวแลวขางตน
ยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิดมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน โดยยางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 มีคา
ความเคนในการดึงรอบแรกสูงกวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดอื่น ๆ แสดงดังรูปที่ 2(ง) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเขมาดําซึ่ง
เปนสารตัวเติมชนิดเสริมแรง (Donnet & Custodero, 2014; Boonstra, 1988) เมื่อผสมเขาไปในยางธรรมชาติสามารถเกิด
อันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับเขมาดําทั้งทางกายภาพและทางเคมี ทําใหสามารถสงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสม
ในอนุภาคของเขมาดําได สงผลใหตองใชแรงดึงมากขึ้นเพื่อใหยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดที่เทากัน สวนยางธรรมชาติผสม
ซิลิกา ซึ่งซิลิกาจัดเปนสารตัวเติมชนิดเสริมแรงเชนกัน แตเนื่องจากบนพื้นผิวของซิลิกามีหมูไฮดรอกซิล หรือหมูไซลานอลอยูใน
ปริมาณมาก ทําใหมีความเปนขั้วสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและผสมเขากับยางธรรมชาติซึ่งไมมีขั้วไดยาก ยางธรรมชาติผสมซิลิกาจึงมี
คาความเคนในการดึงรอบแรกต่ํากวายางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 อยางไรก็ตาม ยางธรรมชาติผสมซิลิกายังคงมีคา
ความเคนในการดึงรอบแรกสูงกวายางธรรมชาติที่ผสมแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งแคลเซียมคารบอเนตเปนสารตัวเติมชนิดไม
เสริมแรงจนถึงเสริมแรงไดปานกลางขึ้นกับขนาดของอนุภาค (Leblanc, 2002; Brydson, 1988) สามารถเกิดอันตรกิริยา
ระหวางโมเลกุลยางกับสารตัวเติมเหลานี้ไดนอย ทําใหไมสามารถสงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของสารตัว
เติมเหลานี้ ทําใหใชแรงดึงนอยในการดึงใหยางเกิดการยืดออก นิยมใชเปนสารตัวเติมเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต และทําให
กระบวนการผลิ ตเป นไปได โดยง าย เหมาะสําหรั บผลิ ต ภัณฑ หรื อชิ้ นงานที่มี ค วามยื ด หยุ น ผิด รู ป ได ง าย แต หากต องการ
ผลิตภัณฑหรือชิ้นงานที่รับแรงไดสูง ยืดตัวออกนอย ควรใชยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติม
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(ค) ซิลิกา
(ง) รอบแรกของยางผสมสารตัวเติม
ภาพที่ 2 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบ ของยางธรรมชาติที่ผสม (ก) เขมาดํา N550
(ข) แคลเซียมคารบอเนต (ค) ซิลิกา และ (ง) รอบแรกของยางผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr
ความเคนสูงสุดของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ ที่ถูกดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตในแตละรอบ
อยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพที่ 3(ก) พบวาเมื่อจํานวนรอบที่ดึงใหยางยืด-หดเพิ่มขึ้น ความเคนของยางธรรมชาติ
ผสมสารตัวเติมทุกชนิดมีคาลดลงตามจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบที่สองคาความเคนจะลดลงหลังจากการดึงใหยางยืดออก
300 เปอรเซ็นตในรอบแรกคอนขางมาก หลังจากนั้นในรอบตอ ๆ มา คาความเคนลดลงอีกเล็กนอย โดยยางธรรมชาติผสม
เขมาดําเกรด N550 มีคาความเคนสูงสุด สูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกา และแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ การออนตัวหรือ
ลดลงของความเคนนี้ อาจเปนผลมาจากการดึงยางให ยืดออกในรอบแรก ทํ าใหเ กิดการแตกหักของโซ โมเลกุลยาง (bond
rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ (Blanchard & Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การ
คลายการเกี่ยวพัน (disentanglement) ของโซโมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซ
โมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) ดังนั้นการดึงใหยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงใชแรงดึงนอยลงหรือมีคาความเคนลดลง
นั่นเอง
นอกจากนั้น จะเห็นวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมตางชนิดกันในปริมาณ 40 phr มีการออนตัวของความเคนที่
แตกตางกัน อาจเปนผลเนื่องมาจากการดึงใหยางตัวอยางยื ดออก ทําใหสารตัวเติมแตละชนิดที่เ ติมลงไปมีการแตกหักของ
โครงสรางสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม (Kraus et al., 1996; Mullins,
1950) หรือการเลื่อนไถล (Molecules slipping) ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติม (Houwink, 1956; Hanson et
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al., 2005) ที่แตกตางกัน สงผลใหคาความเคนลดต่ําลงตางกัน แสดงดังภาพที่ 3(ข) ซึ่งพบวายางธรรมชาติผสมเขมาดํามีการ
ออนตัวหรือการลดลงของคาความเคนมากกวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดอื่น ๆ นั้นแสดงวาการดึงใหยางยืดออก 300
เปอรเซ็นตอาจทําใหเกิดการแตกหักของโครงสรางเขมาดําหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับ อนุภาคเขมาดํา
หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของเขมาดําดังกลาวแลวขางตน ซึ่งโดยทั่วไปโครงสรางเขมาดําจะอยูในลักษณะ
ของแอกโกลเมอเรต (agglomerate) ซึ่งประกอบดวยแอกกรีเกต (aggregate) ของเขมาดําที่ยึดกันอยูอยางหลวม ๆ สามารถ
แตกและถูกทําลายไดงายจากการยืดออกของยาง (Leblanc, 2002; Chandra et. al., 2017) ในทํานองเดียวกัน ซิลิกาซึ่ง
ปกติจะมีโครงสรางเปนกลุมกอน (clusters) ที่ยึดติดกันอยูดวยพันธะไฮโดรเจน ก็สามารถแตกและถูกทําลายไดเชนกัน แต
เกิดขึ้นไดยากกวาการแตกแอกโกลเมอเรตของเขมาดํา ตลอดจนอนุภาคซิลิกาไมมีอันตรกิริยากับโมเลกุลยางที่จะทําใหเกิดการ
แตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกาหรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับ อนุภาคของซิลิกา จึงทําใหการ
ลดลงของความเคนที่นอยกวายางที่ผสมเขมาดําเกรด N550 ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคารบอเนตมีการออนตัวของ
ความเคนนอยที่สุด อาจเปนเพราะสารตัวเติมชนิดนี้ไมมีโครงสรางที่จะเกิดการแตกหักได และมีอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยาง
กับอนุภาคของสารตัวเติมนอย
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(ก) ความเคนสูงสุด
(ข) การออนตัวของความเคน
ภาพที่ 3 (ก) ความเคนสูงสุด และ (ข) การออนตัวของความเคนจากการยืด-หดอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบของยางธรรมชาติ
ที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr
ความเคนสูงสุดและการออนตัวของความเคนของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมปริมาณ 40 phr มีแนวโนมจะคงที่
หลังจากถูกดึงใหยืด-หดเปนรอบที่ 5 นั่นคือการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมอาจจําเปนตองมีการ
ดึง-ยืดเพื่อเปนการปรับสภาพ (conditioning) กอนการใชงานจริงเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถรับแรงกระทําไดตรงกับสมบัติที่
แทจริงของตัวผลิตภัณฑ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหลานี้ ยังสงผลใหยางผสมสารตัวเติมเกิดการคงรูปถาวร ไมสามารถคืนกลับสู
รูปรางเดิมไดอยางสมบูรณ ซึ่งจะพิจารณาขนาดของการคงรูปถาวรนี้ตอไป
วัสดุยางเมื่อถูกกระทําใหเกิดการผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทําออกแลว ยางสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเดิมไดแต
ไมสมบูรณ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางสวน ภาพที่ 4 แสดงความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติม ชนิด
ตาง ๆ พบวาหลังจากดึงใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตในรอบแรก ยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติมมีการคงรูปถาวรมาก
ที่สุด นั่นคือมีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 36 เปอรเซ็นตและความเครียดคงรูปถาวรนี้มีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถู ก
กระทํา ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 และแคลเซียมคารบอเนต มีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 22 และ
16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และความเครียดคงรูปถาวรนี้มีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถูกกระทํา เชนเดียวกัน ซึ่งอาจเปนผลมา
จากการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการคลายการเกี่ยวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการ
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จัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาง การแตกหักของโครงสรางสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาค
สารตัวเติม หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกลาวแลวกอนหนานี้
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ภาพที่ 4 ความเครียดคงรูปถาวรในการหดกลับแตละรอบของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr
เมื่อนํามาคํานวณพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดของการดึงใหยางยืดออก (ขาขึ้น) และ
พื้นที่ใตกราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญหายตามสมการที่ (1) ไดผลแสดงดังภาพที่ 5(ก) ซึ่งจะ
เห็นไดวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ มีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตใน
รอบแรกมีพลังงานสูญหายมากที่สุด แลวการดึงรอบถัดไปจะมีพลังงานสูญหายลดลง ซึ่งพลังงานเหลานี้ถูกใชไปในการแตกหัก
ของโครงสรางสารตัวเติมหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุล
ยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกลาวแลวขางตน โดยยางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 มีพลังงานสูญหายมากที่สุด
รองลงมาเปนยางธรรมชาติผสมซิลิกา ในขณะที่ยางธรรมชาติที่ผสมแคลเซียมคารบอเนต มีพลังงานสูญหายนอยที่สุด ดังจะ
เห็นไดอยางชัดเจนจากพลังงานสูญหายรวมในการยืด-หดจํานวน 7 รอบ ในภาพที่ 5(ข) ยางธรรมชาติผสมเขมาดํามีพลังงาน
สูญหายสูงมากที่สุด ซึ่งยางที่มีสมบัติดังกลาวนี้ เหมาะสําหรับประยุกตใชในผลิตภั ณฑที่ตองการดูดซับพลังงาน เชนยางกัน
กระแทก ยางกันชน ยางรองแทนเครื่องจักร เปนตน
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(ก) พลังงานสูญหายจากการยืด-หดแตละรอบ
(ข) พลังงานสูญหายรวม
ภาพที่ 5 (ก) พลังงานสูญหายจากการยืด-หดแตละรอบและ (ข) พลังงานสูญหายรวมจากการยืด-หดจํานวน 7 รอบของยาง
ธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr
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4. สรุปผลการวิจัย
ยางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 มีการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายสูงที่สุด รองลงมาเปนยาง
ธรรมชาติผสมซิลิกา ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคารบอเนตมีคานอยที่สุด ความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติ
ผสมซิลกิ ามีคาสูงที่สุด สูงกวายางธรรมชาติผสมเขมาเกรด N550 และแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ โดยเมื่อจํานวนรอบ
ของการถูกกระทําอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น ความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทุกชนิด มีคาสูงขึ้นตามไปดวย
ในขณะที่การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง
5. ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยที่ไดเกี่ยวกับสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม
ชนิดตาง ๆ นี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางที่ไดรับแรง
กระทําอยางตอเนื่อง หรือผลิตภัณฑที่ตองรับแรงกระทําซ้ํา ๆ ในขณะใชงาน เชน ยางลอรถ ยางรองคอสะพาน ยางรองแทน
เครื่อง และยางรองอาคาร ซึ่งอาจตองทําการวิจัยตอไปในกรณีของยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนและผลของ
ปริมาณของสารตัวเติม
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โครงสรางและชองวางพลังงานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย
ดิสโพรเซียมออกไซด
Structure and Optical Band Gap of Zinc Barium Borotellurite Glasses
Doped with Dy2o3
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บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคแบเรี ยมบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยไอออนของดิสโพรเซียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ
10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 - xRE เมื่อ (RE = Dy2O3) โดยที่ x = 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50
เปอรเซ็นตโมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาโครงสรางการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD) ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดและแถบชองวางพลังงานของระบบแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท
พบวารูปแบบการลี้ย วเบนของรังสีเอ็กซของแก วตัวอยางนี้ เปนโครงสรางอสัณฐาน ผลการศึกษาผลของฟูเรียรท รานฟอร ม
ชี้ใหเห็นระบบแกวนี้เกิดจากการสั่นของโมเลกุลในโครงสราง TeO3 BO3 BO4 และ BO ผลการศึกษาแถบพลังงานชองวางของ
พลังงานพบวามีแถบชองวางของพลังงานลดลงตามความเขมของดิสโพรเซียมออกไซด
คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท ดิสโพรเซียมออกไซด การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรด
Abstract
Dy3+ - dope zinc barium borotellurite glasses of the composition 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2
- xRE (RE = Dy2O3) with 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 and 1.50 (in mol%) have been synthesized by conventional
melt quenching technique. The structural properties were investigated. The X-ray diffraction (XRD) pattern
conﬁrms the amorphous nature and the FTIR studies indicated that these glasses are made up of [TeO3],
[BO3], [BO4] and [BO] basic structural units. In addition, the optical band gap were decreases with increasing
of Dy2O3
Keywords: zinc barium borotellurite glasses, dysprosium oxide, X-ray diffraction, fourier transform infrared
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1. บทนํา
แกวเปนผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในสมัยกอนมนุษยจะนําผลิตภัณฑแกวมาประยุกตใชกับ
สิ่งกอสรางที่สําคัญ อาทิ นํามาตกแตงอุโบสถ แตในปจจุบันแกวเขามามีบทบาทสําคัญในวงการเครื่องประดับและของตกแตง
ซึ่งแกวเปนสารเซรามิกที่โปรงใส มีความแข็งแรงสูง และทนตอการกัดกรอนในสภาวะแวดลอมตาง ๆ แตแกวยังสามารถนํามา
ทําเปนสวนประกอบของอุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัย (สาธิต หอมหวล, 2549) ดังนั้น จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตาง ๆ
เชน งานกอสรางและกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และ
เครื่องมือเครื่องแกวตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38)
แก วบอโรเทลลู ไ รท (Borotellrurite glasses) เป นแก ววั ส ดุ ใ หม เ ป นวั ส ดุ ที่ มี ค วามน าสนใจ มี ค วามเสถี ย รที่
อุณหภูมิหอง มีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง (≥2) มีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา (800 องศา
เซลเซียส) และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ํา (700-800 cm-1) เมื่อเปรียบเทียบกับโฮสตแกว
ชนิดซิลิเกต และฟอสเฟต จึงนิยมนํามาใชงานดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม
เปนตน (Tanko et al., 2016: 7)
ซิงคออกไซด (Zinc oxide) เปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
แกวที่มีซิงคออกไซดเปนองคประกอบจะทําใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ํา ซึ่งงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหัก
เหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี เนื่องจากเมื่อเติมซิง คออกไซดลงในแกว
แลวจะชวยลดสัมประสิ ทธิ์การขยายตัวเชิงความรอน นิย มนํามาใชงานทางการคาเนื่องจากเป นมิต รกับ สิ่งแวดล อมเพราะ
สามารถนํามาใชแทนตะกั่วได อีกทั้งนิยมนํามาใชในงานดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุเซรามิก เปนตน (Zhao et al.,
2015: 303)
แบเรียมออกไซด (Barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางไฟฟ าที่ ดี อี กทั้ง มีเ สถีย รภาพทางเคมี คอนขางสูง คือไม ทําปฏิกิริ ยากับสารเคมี ชนิด อื่น ๆ มีจุด หลอดเหลวต่ํา มีส ภาพ
ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากนี้แกวแบเรีย มยังสามารถใช แทนตะกั่วได อีกทั่งยังมีความสามารถในการ
กําบังรังสีตาง ๆไดดี และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไอระเหยของแบเรียมไมเปนพิษเหมือนกับตะกั่ว สวนมากแบเรียม
ออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซึ่งมีคาความหนาแนนสูง (Abdelghany et al.,
2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180)
ดิสโพรเซียมออกไซด (Dysprosium oxide) เปนหนึ่งในไอออนที่นิยมที่นิยมนํามาศึกษาเนื่องจากมีคุณสมบัติทาง
แสงที่ดี คือ มีการเปลงแสงในชวง Vis และชวง NIR โดยสามารถนําไปประยุกตใชงานทางดานแสงตาง ๆ เชน จอแสดงผล
และเลเซอรทางแสง ไอออนของ Dy3+ มีการเปลงแสงของสัญญาณที่เขมสูงสุด ที่ชวงความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร (แสงสีน้ํา
เงิน) และชวงความยามคลื่น 575 นาโนเมตร (แสงสีเหลือง) โดยผลรวมของแสงสีน้ําเงินและสีเหลืองจะใหแสงสีขาว ซึ่งแสงสี
ขาวนี้ไดรับความนิยมในชวงการเปลงแสงชวง VUV/UV และ NIR โดยปรากฏการณการแปลงแสงของ Dy3+ มีการศึกษาทั้งใน
ผลึกและแกว มีค วามตองการผลิ ตเป น LED ชนิดแสงขาวเพื่อพัฒนามาแทนการใช งานฟลอดไฟฟลูออเรสเซนต แบบเดิ ม
เนื่องจากมีขอดีในเรื่องของพลังงานและคุณประโยชนตอสิ่งแวดลอม (Jayasankar et al., 2004: 22)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโครงสรางของแกวบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย
ดิสโพรเซียมออกไซดที่มีความเขมขน เมือ่ x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป
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2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 -xDy2O3 (เมื่อ x คือ 0.00, 0.05, 0.10,
0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt
Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO BaO B2O3 TeO2 และ Dy2O3 ตอมาทําการบดสารเคมี
ทั้งหมดใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนัน้ บรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากนั้นนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ
ที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิ หอง ขั้นตอนสุดทายของการ
เตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปขัดและตัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ โดยเครื่อง XRD (X-ray Diffractometer) รุน XRD-6100 ของบริษัท Shimadzu และ การวิเคราะหสเปกตรัมอิน
ฟาเรด โดยเครื่อง อะจิเลนท คารรี่ 630 เอฟทีไออาร สเปกโทรมิเตอร (รุน Cary-630 FTIR Spectrometer ของบริษัท
Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาโครงสรางอสัณฐานของแกวซิ งค แบเรีย มบอโรเทลลู ไรทที่ เจือดวยความเข มข นของ Dy2O3 ที่
แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล สามารถวิเคราะหไ ดจากเครื่องเอกซ เรย ดิฟเฟรคชั่น โดยใชเงื่อนไขการ
วิเคราะหคือ หลอดรังสีเอ็กซที่มีเปาเปน ทองแดง (Cu) ใชความตางศักย 40 กิโลโวลต กระแส 30 มิลลิแอมแปร ดวยมุม 10
ถึง 80 องศา อัตราการเปลี่ยนมุมเปน 5 องศาตอนาที พบวารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางนี้ไมปรากฏพีค
ซึ่งเปนการยืนยันวาแกวไมมีโครงผลึกหรือมีโครงสรางแบบอสัณฐาน (amorphous) ดังแสดงในภาพที่ 1

Intensity (arb. units)

0.00 m ol%
0.05 m ol%
0.1 m ol%
0.5 m ol%
1.0 m ol%
1.5 m ol%

10

20

30

40

50

60

70

80

2T heta (D egree)

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (X-ray diffraction pattern) ของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2
ที่เจือดวย Dy2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมอินฟราเรดของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ที่
แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบวาชวงความถี่ของเลขคลื่น 3,484 cm-1 แสดงการสั่นของพันธะยืดหรือหด (stretching
vibration) ของกลุม OH ที่ชวงความถี่ของเลขคลื่น 2,929 cm-1 แสดงการสั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ
กลุม OH และชวงความถี่ของเลขคลื่น 2,080 ถึง 2,287 สั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH จากกราฟ
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สเปกตรัมอินฟราเรดบอกถึงความสัมพันธระหวางคาการสงผานและความถี่ของเลขคลื่น ซึ่งพบพีคการสงผานอยูในยาน 2,287
2,080 1,646 1,326 858 และ 676 cm-1 จากการวิเคราะหที่ความถี่ของเลขคลื่น 1,646 cm-1 พบการสั่นของพันธะยืดหรือ
หด (stretching vibration) ของบอเรต ที่ความถี่ของเลขคลื่น 1,326 cm-1 พบพันธะยืดหรือหด (stretching) ของ B-O ใน
โครงสราง BO3 ที่ความถี่ของเลขคลื่น 858 cm-1 พบการสั่นของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของ B-O ใน
โครงสราง BO4 และที่ความถี่ของเลขคลื่น 676 พบการสั่นของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching
vibration) ของ Te-O ในโครงสราง TeO3 สามารถอธิบายไดชัดเจนดังแสดงในตารางที่ 1 (Maheshvaran et al., 2011:
2746)
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมอินฟราเรดของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 ที่เจือดวย Dy2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ตารางที่ 1 วิเคราะห FTIR ของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2-xNd2O3
Wavenumber (cm-1)
IR band assignments
676
การสั่นของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching vibration)
ของ Te-O ในโครงสราง TeO3
858
การสั่นของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของ B-O ในโครงสราง BO4
1326
พันธะยืดหรือหด (stretching) ของ B-O ในโครงสราง BO3
1646
การสั่นของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของบอเรต
2080-2287
การสั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH
2929
การสั่นของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH
3484
การสั่นของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของกลุม OH
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จากการวิเคราะหหาคาแถบพลังงานชองวางของพลังงานดวยเทคนิคของ Tacu’s relation (Tumulur et al., 2014: 3353)
ของแกวตัวอยางที่เติม Dy3+ โดยมีปริมาณความเขมขน 0.00, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวามีแถบ
ชองวางของพลังงานลดลงตามความเขมของ Dy3+ โดยมีคาอยูระหวาง 1.7962 ถึง 2.3809 อิเล็คตรอนโวลต และนําคาที่ไดมา
สรางกราฟแถบชองวางของพลังงานกับความเขมขนของแกวที่เติม Dy3+ ดังแสดงในภาพที่ 3
2.5
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ภาพที่ 3 แถบชองวางของพลังงานกับความเขมขนของแกวที่เติม Dy2O3
4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาโครงสรางอสัณฐานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท ของแกวตัวอยางที่เติม Dy3+ โดยมีปริมาณ
ความเขมขน 0.00, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางนี้
ไมปรากฎพีคความเขม ซึ่งเปนการยืนยันวาแกวไมมีโครงผลึกหรือมีโครงสรางแบบ อสัณฐาน (amorphous) ผลการศึกษาผล
ของฟูเรียรทรานฟอรมของระบบแกวนี้เกิด จากการสั่นของโมเลกุลในโครงสราง TeO3 BO3 BO4 และ BO ในชวงความยาม
คลื่น 4000-800 นาโนเมตรและ จากผลการวิเคราะหหาคาแถบพลังงานชองวางของพลังงานพบวามีแถบชองวางของพลังงาน
ลดลงตามความเขมของ Dy2O3
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่
อํานวยความสะดวกและให ความอนุเ คราะห ใ นการใช เ ครื่ องมื อและอุ ปกรณ ต าง ๆ ในการวิเ คราะห ข อมู ลงานวิ จัย และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี
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ระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยไอออนของยูโรเพียมถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO 30BaO - xRE (เมื่อ RE = Eu2O3) โดยที่ 0.5 ≤ X ≤ 2.5 (เปอรเซ็นตโมล ของ Eu2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง
และปล อยใหเ ย็นตัวลงอยางรวดเร็ ว งานวิจัยนี้ ทํ าการศึกษาคุ ณสมบั ติท างกายภาพ และการเปลง แสงของระบบแกวซิง ค
แบเรียมบอเรต พบวา ความหนาแนนของระบบแกวและปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม
ออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตจากการกระตุนดวย
ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร พบวา เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงาน 5 ตําแหนงของความยาวคลื่น
คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอเรต ยูโรเพียมออกไซด การดูดกลืนแสง ลูมิเนสเซนซ
Abstract
Eu3+ - dope zinc barium borate glasses of the composition (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xRE (RE = Eu2O3)
with 0.5 ≤ X ≤ 2.5 (in mol% of Eu2O3) have been synthesized by conventional melt quenching technique.
The physical and luminescence properties were investigated. The results showed that the density and
molar volume increased with increasing Eu2O3 concentrations. In addition, the luminescence properties
of Eu3+-dope B2O3-ZnO-BaO glass system were carried out using excitation wavelengths of 613 nm. We
found that the energy transitions are observed in 5 wavelengths.
Keywords: zinc barium borate glass, europium oxide, optical absorption, luminescence
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1. บทนํา
แกวเปนของแข็งทีอ่ ุณหภูมิหองที่มรี ูปลักษณะอยูตัวและเปนเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ แกวยังเปนวัสดุโปรงใสที่มีความ
แข็งแรงและทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังนั้น แกวจึงมีการประยุกตใชงานอยางหลากหลาย เชน งาน
กอสรางและกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และเครื่องมือ
เครื่องแกวตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) แกวนั้นมีหลายชนิดโดยแตละชนิดจะ
มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวชนิดหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากดานวัสดุปองกันรังสี เนื่องจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย อีกทั้งยังนํามาใชงาน
ในดานอุปกรณทางแสง เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีคาดัชนีหักเหสูง สงผานแสงไดดี ไมทําปฏิกิริยากับสาร
อื่นไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี (Varshnaya et al., 1994) โดยแกวชนิดนี้มีความแข็งแรงของพันธะสูงดวยเหตุ
เพราะโครงสรางของบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) กับอะตอมของออกซิเจนที่ยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะโควาเลนซ
ที่มีสูตรทางเคมี คือ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหลี่ยมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม (Yawale et al., 2000:
150)
การหลอมแก วนั้ น จํ าเป น ต องใส ส ารประกอบอื่ น ๆ ลงไปเพื่ อ ให ไ ด คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ต อ งการ โดยการเลื อ ก
สารประกอบที่จะใสลงไปนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขการหลอมแกวและคุณสมบัติของแกวที่จะนําที่ใช ซิงคออกไซด (Zinc oxide)
เปนสารประกอบหนึ่งที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว เนื่องจากแกวที่มีซิงคออกไซดมีแกวมีจุดหลอมเหลวต่ําทําใหงายตอการ
หลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี
และชวยลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความรอน (Zhao et al., 2015: 303)
แบเรียมออกไซด (Barium oxide) ซึ่งเปนสารประกอบที่มีผลตอคุณสมบัติทางแสงและทางคุณสมบัติทางไฟฟ า
กลาวคือ เมื่อใสแบเรียมออกไซดแลวจะทําใหแกวมีดัชนีหักเหและนําไฟฟาดีขึ้น อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง มีจุด
หลอดเหลวต่ํา มีสภาพตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสมกับการหลอมแกว นอกจากนี้แกวแบเรียมยังสามารถใชแทน
ตะกั่วได อีกทั่งยังมีความสามารถในการกําบังรังสีตาง ๆไดดี และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไอระเหยของแบเรียมไมเปน
พิษเหมือนกับตะกั่ว สวนมากแบเรียมออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซึ่งมีคาความ
หนาแนนสูง (Abdelghany et al., 2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180)
ยูโรเพียมออกไซดเปนออกไซด (Europium Oxide) เปนสารประกอบของธาตุหายาก (Rear earth) ชนิดหนึ่งที่นิยม
นํามาเปนองคป ระกอบของแก วรวมกับสารประกอบออกไซด อื่น ๆ เนื่ องจากมีคุ ณสมบั ติทางแสงแบบไมเชิ งเส น (Optical
non-linearity) จึงทําใหสามารถประยุกตใชงานไดอยางหลากหลายโดยเฉพาะงานดานการสื่อสาร ยูโรเพียมออกไซดมีความ
หนาแนนสัมพัทธประมาณ 7.42 สามารถละลายในน้ําและในกรด ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและน้ําทั้งยังมีคุณสมบัติเปน
สารเรืองแสงสีแดงอีกดวย (Azeem et al., 2009: 536)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคแบเรียม
บอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซดที่มีความเขมขน เมื่อ (x คือ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ของ Eu2O3) โดยศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพ โครงสราง แสง และลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล สเปกตรัมอินฟราเรด การดูดกลืนแสง
และการลูมเิ นสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป
2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xEu2O3 (เมื่อ x คือ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5
เปอร เ ซ็ นต โ มล) หลอมด วยเทคนิ ค การหลอมแก ว ที่ อุณหภู มิ สู ง และทํ าให เ ย็ นตั วลงอย างรวดเร็ ว (Melt Quenching
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Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO H3BO3 BaCO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากัน
จนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนั้นบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากนั้นนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการ
นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัด
ความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเ ครื่อง Fluorescence
Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ
Eu2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ
Eu2O3 ซึ่งจากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง
โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.2237  0.0000 ถึง 3.3114  0.0067 g/cm3 ดังแสดงในภาพที่ 1 และคาปริมาตร
เชิงโมลแสดงในภาพที่ 2 เมื่อเจือปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 0.5 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาสูงขึ้น
โดยคาปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 30.1888 ถึง 31.0942 cm3/mol ทั้งนี้ พบปรากฏการณที่ออกซิเจนไมเปนสะพาน
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ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขน แตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Eu2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 300 ถึง 550 นาโนเมตร แสดงดังภาพ
ที่ 3 พบวา เกิดพีคความเขมของสเปกตรัมขึ้นหลายพีคทั้งที่ระบุไดชัดเจนและไมสามารถระบุไดชัดเจน ในสวนพีคที่สามารถ
ระบุไดชัดเจนและเปนตําแหนงการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง มีคาความยาวคลื่นที่ 362
(7F0 5D4), 382 (7F0 5L7), 393 (7F0 5L6), 414 (7F0 5D3), 464 (7F0 5D2) และ 531 (7F0 5D1) นาโนเมตร
โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร
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ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Eu2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาว
คลื่นที่ใชกระตุน เทากับ 393 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4 พบวา สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 5 พีค
โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (5D0  7F0) , 590 นาโนเมตร (5D0  7F1), 613 นาโนเมตร
(5D0  7F2), 651 นาโนเมตร (5D0  7F3) และ 689 นาโนเมตร (5D0  7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของ
สัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (5D0  7F2) พบวาการ quenching ของระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่
ปริมาณความเขมขนที่ 2.0 เปอรเซ็นตโมล มีประสิทธิภาพการเปลงแสงไดดีกวาการเจือดวยความเขมขนอื่น ๆ
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด พบวา คาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลมีคา
เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค พบพีคการกระตุนของ
แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 393 นาโนเมตร (5D3)
414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (5D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค
ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น (7F0) 578 นาโนเมตร (7F1) 590 นาโนเมตร (7F2) 613 นาโนเมตร (7F3)
651 นาโนเมตร และ(7F5) 699 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น ( 7F2)
613 นาโนเมตร
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Study on Physical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth
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ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ
ซาแมเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO 5Bi2O3 - XSm2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที ่ไมเปน
แนวโนม กลาวคือ การเจือดวย Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดนี้ไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซึ่งคาความ
หนาแนนอยูระหวาง 3.4187 ± 0.0012 ถึง 3.3215 ± 0.0022 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง
37.49691 ถึง 39.31766 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบ
แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร.
คําสําคัญ: แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท ซาแมเรียมออกไซด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางลูมิเนสเซนซ
Abstract
The zinc bismuth borotellurite glasses doped with Sm2O3. Which varies samarium oxide concentration
are 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1, and 1.5 mol% of the composition (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3
have been synthesized by conventional melt quenching technique. The physical and luminescence properties
were investigated. The results shown that the density and molar volume no trend as Sm2O3 doped in glasses
system no effect to that result, the values of density between 3.4187 ± 0.0012 to 3.3215 ± 0.0022 g/cm3
and the values of molar volume between 37.49691 to 39.31766 cm3/ mole. In addition, the luminescence
properties of Sm3+ dope zinc bismuth borotellurite glasses system were carried out using excitation
wavelengths of 404 nm.
Keywords: zinc bismuth borotellurite glasses, samarium oxide, physical property, luminescence property
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1. บทนํา
ในปจจุบัน ชีวิตประจําวันของมนุษยไดใชประโยชนจากวัสดุที่ถูกสังเคราะหขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย แก วจึง เปนวัสดุป ระเภทหนึ่งที่ ถูกนํ ามาใชงานอย างแพรห ลาย เชน งานกอสราง (Construction) บรรจุภัณฑ
(Container) เครื่องประดับตกแตง (Ornaments and figurines) อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (Electronic and electrical
glass) อุปกรณที่ใชงานทางแสง (Optical glass) ใชเปนวัสดุกําบังรังสี (Radiation shielding materials) เปนตน
แก ว มาจากภาษาอั ง กฤษว า "Glass" เป นวั ต ถุ โ ปร ง ใส เนื้ อใสสะอาด มี ค วามเป นมั นแวววาวสุ กใส แก วเป น
สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM (American society
for testing and materials) กลาววา แกว คือ วัสดุที่เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และเมื่อ
เวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึก เนื่องจากแกวเปนวัสดุอสัณฐาน (Amorphous materials) [1]
แกวเทลลูไรท (Tellurite) แกวชนิดนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟา
ไดดี มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต
และฟอสเฟตคาดั ชนี หั กเหสามารถนํามาใช ป ระโยชน ในด านอุ ปกรณท างแสง เลเซอร อุ ปกรณข ยายสั ญญาณและระบบ
โทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเมื่อใหแสงที่มีความยาว
คลื่ นหนึ่ ง ผ านแก วเหล านี้ แสงที่ ผ านออกมาจะมี ค วามยาวคลื่ นเปลี่ ย นไปจากเดิ ม และพลั ง งานโฟนอนมี ค วามสํ าคั ญ ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด(มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของ
มัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันนี้แกวเทลลูไรทสามารถ
เปนคูแ ขงที่สํ าคัญในการทํ าอุปกรณสงผ านแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่ งสําหรับการใชงานที่มีศ ักยภาพในชวง
ความยาวคลื่นที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ [2]
ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง
ไดโอด เลเซอร ซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวไดรับความสนใจ
เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส จอพลาสมา เนื่องจากมีคุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับ
การยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลง
ไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว [3]
บิสมัทออกไซด (Bismuth Oxide) เมื่อมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เนื่องจากมีไอออน
ของบิสมัท (Bi3+) ทําใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเนื้อแกว
ซึ่งคุณสมบัติของแกวจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกว เชน แก วที่มีการเติม
Bi2O3 มีความหนาแน นสูง ดัชนี หักเหแสงสูง และมีเ สถีย รภาพทางเคมีแ ละกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชง านได อยาง
กวางขวาง เชน ทําเปนแกวเซรามิกซ (Glass ceramics) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layer for optical and
electronic devices) เซ็นเซอรเชิงความรอน และเชิงกล (Thermal and mechanical sensors) และหนาที่การสะทอนแสง
(Reflecting windows) เปนตนนอกจากนี้แกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป เพื่อชวยใน
การปรั บ ปรุ ง คุ ณสมบั ติ ข องแก วเช น แก วคริ ส ตั ล ที่ เ กิ ด จากการเตรี ย มตะกั่ วและกลายเป นสารประกอบออกไซด (PbO)
ในเนื้อของแกวเพื่อทําใหแกวหนักขึ้น เนื้อแกวยืดหยุนและแวววาว แตตะกั่วมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียม
และสังกะสี (BaO, ZnO ) เพื่อหลีกเลี่ยงการใชออกไซดของตะกั่วสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [4]
กรดบอริก (Boric acid) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทําหนาที่เปนโครงขายแกว (Glass former) ที่สําคัญนอกเหนือจาก
แกวซิลิกาและแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพนาสนใจ เนื่องจากมีการจับตัวกัน
ของอะตอมโบรอนกับ อะตอมออกซิเ จนที่มี รู ปแบบตางตางกั นส ง ผลใหแ ก วมีโ ครงสร างที่ หลากหลาย แกวบอเรทเมื่ อ ถู ก
หลอมเหลวจะมีค วามหนืด สูงและมี แนวโนม การกอตั วที่เ ปนลักษณะผลึกในเนื้ อแก ว นอกจากนี้ แกวบอเรทที่ มีสัด สวนของ
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องคประกอบตาง ๆ มีความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากมีคุณสมัติในการตอบสนองตอแสงทั้งที่เปนเชิงเสนและไมเชิงเสน จึง
ทําใหเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางดานทัศนศาสตร [5,6]
ซาแมเรียมออกไซด (Samarium Oxide) ซาแมเรียมเปนธาตุหายาก ลักษณะเปนสีเงินมันวาว ซาแมเรียมมีความเสถียร
ในอากาศ และติดไฟไดเองที่อุณหภูมิ เปนธาตุที่นิยมใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เชน ใชเปนตัวกรองของกระจก optical
(Optical glass filters) เนื่องจากมีคา thermal neutron absorption cross section สูงมาก (5600 barns) จึงใชเปนแทง
ควบคุม (control rod) ในเตาปฏิกรณนิวเคลียร ซาแมเรียมออกไซด (Sm2O3) ใชเปนตัวเรงสําหรับปฏิกิริยาบางประเภท เชน
ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของ ไพรมารีอัลกอฮอลเปนอัลดีไฮดและคีโตน เปนตน นอกจากนี้แลวบางสารประกอบของซาแมเรียมอาจ
ใชเปน phosphor activators และ thermionic emitters เปนตน [7]
จากความสําคั ญที่กลาวมาขางตนนั้นทําให ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของแกวซิ งคบิสมัทบอโร
เทลลูไรท ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซดที่มีความเขมขน เมื่อ (X คือ 0.0, 0.05, 0.1, 1.0, 1.5 เปอรเซ็นโมล ของ Sm2O3) โดย
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล และการลูมิเนสเซนซ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวในดานตาง ๆ ตอไป
2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของซาแมเรียม
ออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 XSm2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) ถูก
เตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO, Bi2O3, TeO2, H3BO3 และ Sm2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเนื้อ
เดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม อะลูมินา และนําเขา
เตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียด
ของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการ
เตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสง
โดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Shimastu) การวิเคราะหสมบัติการกระตุนแสง
และการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและค าปริ มาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิ สมัทบอโรเทลลู ไรทที่ เจือด วย Sm2O3
ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที่ไมเปนแนวโนม กลาวคือ
การเจือดวย Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดนี้ไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซึ่งคาความหนาแนนอยูระหวาง
3.4187 ± 0.0012 ถึง 3.3215 ± 0.0022 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง 37.49691 ถึง
39.31766 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล
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ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3
ที่ความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3
ที่ความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทํา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ตั้งแต
0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดังภาพที่ 3 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัม
ได อ ย า งชั ด เจนทั้ ง หมด 7 พี ค โดยใช ก ารเปล ง แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 600 นาโนเมตร ซึ่ ง พี ค การกระตุ นของแสง
เกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง ( 4F9/2) 362 นาโนเมตร (4D5/2) 375 นาโนเมตร (4K11/2) 404 นาโนเมตร
(6P5/2+ 4M19/2) 415 นาโนเมตร (4G9/2+ 4I15/2) 437 นาโนเมตร (4I11/2+ 4M15/2) 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) 527 นาโนเมตร
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ภาพที่ 3 สเปกตราการกระตุนแสงของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Sm2O3 ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูก
บันทึกในชวงความยาวคลื่น 404 ถึง 800 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ
หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 4 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด
4 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร
( 6H9/2) และ706 นาโนเมตร ( 6H11/2) สเปกตรั ม การเปล ง แสงที่ มี ค วามเข ม ของสั ญ ญาณสู ง สุ ด อยู ที่ ค วามยาวคลื่ น
600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Sm3+ ดังแสดงในภาพที่ 5 จากภาพจะแสดงไดอะแกรม
ของระดับพลังงานไอออน Sm3+ ที่ ถูกกระตุนแสง เปลงแสง และการปลอยพลั งงานในภาพของความรอน (Nonradiative)
เมื่อไอออนของ Sm3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้น 4G5/2 ไปยังสถานะอื่น ๆ
G 5/2

6
( H 7/2 )
600nm

Intensity (arb.units)

4

6
( H 9/2 )
645nm

Sm 0.05 mol %
Sm 0.10 mol %
Sm 0.50 mol %
Sm 1.00 mol %
Sm 1.50 mol %

 ex = 404 nm

6
( H 5/2 )
563nm
6
( H 11/2 )
706nm
450

500

550

600

650

700

750

800

Wavelength (nm)

ภาพที่ 4 สเปกตราการเปลงแสงของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน
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ภาพที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm

3+

4. บทสรุป
จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขน
ของซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5
เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตร
เชิงโมล มีผลที่ไมเปนแนวโนม กลาวคือ การเจือ Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดนีไ้ มสงผลตอคาความหนาแนน และคาปริมาตรเชิงโมล
ผลสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของ
แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) 362 นาโนเมตร (4D5/2) 375 นาโนเมตร (4K11/2) 404 นาโนเมตร
(6P5/2+ 4M19/2) 415 นาโนเมตร (4G9/2+ 4I15/2) 437 นาโนเมตร (4I11/2+ 4M15/2) 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) 527 นาโนเมตร
ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2)
600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณ
สูงสุดอยูที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2)
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ
สะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
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สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบสิ มัทบอโรเทลลูไรท
ที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด
Optical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth
Boro-tellurite Glasses Doped with Dysprosium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* ตะวัน จันทรสุภาวงษ1 หทัยกาญ สมบัต2ิ และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
pyasaka@hotmail.com
บทคัดยอ

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ
ดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร (45-x)TeO2 -30 B2O3 -15 ZnO 10Bi2O3 -xDy2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติ
ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท พบวา เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาว
คลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแกวระบบนี้ พบวา คาความเขมของพี คการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน
ของดิสโพรเซียมออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลู
ไรท จากการกระตุนดวยความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร
คําสําคัญ: ซิงคออกไซด บิทมัสออกไซด แกวบอโรเทลลูไรท ดิสโพรเซียมออกไซด
Abstract
The zinc lithium bismuth glasses doped with Dy2O3 which varies dysprosium oxide concentration
are 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 and 1.5 mol% of the composition (45-x)TeO2 -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3
have been synthesized by conventional melt quenching technique. The optical and luminescence properties
were investigated. The results shown that the optical absorption spectra of glasses were measured in
the wavelength range of 200 – 2,500 nm. The intensity of all absorption bands increased with increasing
Dy2O3 In addition, the luminescence properties of Dy3+ dope zinc bismuth boro-tellurite glasses system
were carried out using excitation wavelengths of 452 nm.
Keywords: zinc oxide, bismuth oxide, boro-tellurite glasses, dysprosium oxide
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1. บทนํา
แกวเทลลูไรท (tellurite) แกวชนิดนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟา
ไดดี มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต
และฟอสเฟต คาดัช นีหั กเหสามารถนํ ามาใชป ระโยชน ในดานอุ ปกรณ ทางแสง เลเซอร อุป กรณข ยายสั ญญาณและระบบ
โทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเมื่อใหแสงที่มีความยาว
คลื่นหนึ่ง ผานแก วเหลานี้ แสงที่ ผานออกมาจะมี ค วามยาวคลื่นเปลี่ ยนไปจากเดิมและพลัง งานโฟนอนมีความสําคั ญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัล
ติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันนี้แกวเทลลูไรทสามารถเปน
คูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาว
คลื่นที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ [1]
บอเรท (B2O3) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทําหนาที่เปนโครงขายแกว (glass former) ที่สําคัญนอกเหนือจากแกวซิลิกา
และแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพหนาสนใจ เนื่องจากมีการจับตัวกันของ
อะตอมโบรอนกับอะตอมออกซิเจนที่มีรูปแบบตงตางกันสงผลใหแกมีโครงสรางที่หลากหลาย แกวบอเรทเมื่อถูกหลอมเหลวจะ
มีความหนืดสูงและมีแนวโนมการกอตัวที่เปนลักษณะผลึกในเนื้อแกว นอกากนี้แกวบอเรทที่มีสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ
มีความสําคัญเปนพิเ ศษ เนื่องจากมีคุณสมบั ติในการตอบสนองตอแสงทั้ง ที่เป นเชิ งเส นและไมเ ชิงเสน จึงทําใหแ ก วบอเรท
เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางดวนทัศนศาสตร [2,3]
บิสมัทออกไซด (bismuth oxide) ไดรับความสนใจอยางมากในอุตสาหกรรมแกว เนื่องจากมีคุณสมบัติของแสงไม
เปนเชิงเสน นิยมนํามาประยุกตใชงานทางดาน สวิตซทางแสง เนื่องจากมีคาดัชนีหักเหสูง และบิสมัทยังเปนตัวเลือกที่ดีในการ
ทําตัวแปลงสัญญาณทางแสง และเลเซอร อีกทั้งมีคุณสมบัติโพลาไรซอิเล็กทรอนิกสที่ดี ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สมบัติทางแสงที่เชิง
เสนและไมเปนเชิงเสน เพื่อชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติของแกว เชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะกั่วและกลายเปน
สารประกอบออกไซด (PbO) ในเนื้อของแกวเพื่อทําใหแกวหนักขึ้น เนื้อแกวยืดหยุนและแวววาว แตตะกั่วมีความเปนพิษจึงมี
การเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี (BaO,ZnO) เพื่อหลีกเลี่ยงการใชออกไซดของตะกั่วสําหรับการใชงานทางดานกําบัง
รังสี [4]
ซิงคออกไซด (zinc oxide) สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส เชนวัสดุ
เปลงแสง และ เลเซอรไดโอด โดยอุปกรณเลเซอรจะเปลงแสงครอบคลุมพื้นที่ที่กวางในชวงวิซิเบิล อีกทั้งมีแถบพลังงานที่กวาง
นอกจากนี้การเติมซิงคออกไซดลงในแกวบอเรตจะชวยเพิ่มความนาสนใจในการทําเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แกวเหลานี้ถูก
นํามาใชกันอยางแพรหลายในการติดตั้งจอพลาสมาที่มีการแสดงผล และคุณภาพสูง และซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการ
ผลิตเปนจอโทรทัศน และจอคอมพิวเตอร. ซึ่งปรากฎในงานวิจัย [5,6] ที่ซิงคออกไซด 2+ จะเขาไปเชื่อมในโครงสรางแกวซิงค
ออกไซด สามารถสังเคราะหโดยลักษณะโครงสรางจะแตกตางกับผลึกเชิงเดี่ยว ซิงคออกไซดสามารถนํามาประยุกตใชงานได
หลายดาน เชน ฟลมบาง ซิงคออกไซด จะชวยเพิ่มจํานวนของลักษณะรูปรางในโครงสราง ที่ใชในงานเข็มขัดนาโน เสนลวดนา
โนและ แทงนาโน ซิงคออกไซดสามารถนํามาพัฒนาใชในงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโนเพราะมีเสถียรภาพทางกลสูง
และยังนํามาทําเปนอุปกรณเลเซอร [7]
ดิส โพรเพี ย ม (dysproium) เป นหนึ่ งในไอออนที่ นิยมนํ ามาศึ กษา เนื่ องจากมี คุ ณสมบั ติ ท างแสงที่ ดี คื อ มี การ
เปลงแสงในชวง VIS และ NIR โดยสามารถนําไปประยุกตใชในงานดานแสงตางๆ เชน จอแสดงผล และเลเซอรทางแสง ไอออน
ของ Dy3+ มีการเปลงแสงของสัญญาณเขมสุด อยูที่ 2 พีค คือชวงความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร (เปลงแสงสีน้ําเงิน) และชวง
ความยาวคลื่น 575 นาโนเมตร (เปลงแสงสีเหลือง) โดยผลรวมของแสงสีน้ําเงินและแสงสีเหลือง เปนแสงสีขาว ซึ่งแสงสีขาวนี้
ไดรับความนิยมในชวง VUV/UV และ NIR โดยปรากฏการเปลงแสงของ Dy3+ มีการศึกษาในผลึกและแกว มีความตองการผลิต
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เปน LED ชนิดแสงสีขาวเพื่อพัฒนามาแทนการใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบเดิม เนื่องจากมีขอดีในเรื่องของพลังงานและ
คุณประโยชนตอสิ่งแวดลอม [8]
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบิสมัทบอ
โร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด เมื่อ (x = 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล ของ Dy2O3) โดย
ศึกษาสมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก การดูดกลืนแสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑแกวในดานตาง ๆ ตอไป
2. วิธีการทดลอง
แกวซิง คบิ สมั ทบอโรเทลลู ไรทที่ เจือดวยดิ สโพรเซีย มออกไซด โดยทําการเปลี่ ยนแปลงปริม าณความเขม ขนของ
ดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (45-x)TeO2 -30 B2O3 15ZnO-10Bi2O3-xDy2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching
Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ TeO2, B2O3, ZnO, Bi2O3 และ Dy2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให
เขากั นจนเปนเนื้อเดีย วกันดวยโกรง บดสาร จากนั้นคํ านวณสารเคมี ที่ใช ในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม
อะลู มินา และนําเขาเตาอบไฟฟ าที่อุณหภู มิ 1,150 องศาเซลเซี ยส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แล วนําตัวอยางแกวที่ได เข า
เตาอบ เพื่ออบไล ค วามเครีย ดของแกวที่ อุณหภู มิ 350 องศาเซลเซีย ส เป นเวลานาน 3 ชั่ วโมง โดยปลอยใหเ ย็ นตัวลงที่
อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม.
สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูว-ี วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Shimastu)
การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent
Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทํา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 1 พบวา
สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 451 นาโนเมตร (4I15/2) 798
นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1086 นาโนเมตร (6F9/2 +6H7/2) 1263 นาโนเมตร (6F11/2 +6H9/2) และ 1640 นาโน
เมตร (6H11/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวง
อินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 400 ถึง 1800 นาโนเมตร
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ภาพที่ 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (45-x)TeO2 -30 B2O3-15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทํา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูก
บันทึกในชวงความยาวคลื่นแสดงดังภาพที่ 2 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่
ความยาวคลื่น 574 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 325 นาโนเมตร
(4K15/2) 351 นาโนเมตร (6M15/26P7/2) 365 นาโนเมตร (4I11/2) 388 นาโนเมตร (4I13/24F7/2) 427 นาโนเมตร (4G11/2)
452 นาโนเมตร (4I15/2) และ 473 นาโนเมตร(4F9/2)
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (45-x)TeO2 -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน
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ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดย
ทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Dy2O3 ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสง
ถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 451 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 451 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง
คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่ 1 จากภาพพบว าสามารถสังเกตเห็ นสเปกตรัมไดอยางชัดเจน
ทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 483 นาโนเมตร (4F9/26H15/2) 574 นาโนเมตร
(4F9/26H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/26H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาว
คลื่น 574 นาโนเมตร (4F9/26H13/2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Dy3+ ดังแสดงในภาพที่ 4 จากภาพจะ
แสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Dy3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ การปลอยพลังงานในภาพของ
ความรอน (nonradiative) เมื่อไอออนของ Dy3+ ถูกกระตุนที่ร ะดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปลี่ ยนระดับพลั งงานจากชั้ น
4
F9/2 ไปยังสถานะอื่นๆ
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (45-x)TeO2 -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Dy
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4. สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมลโดยทําการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ
(45-x)TeO2 -30 B2O3-15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3 พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืน
แสงที่ ความยาวคลื่น 451 นาโนเมตร(4I15/2) 798 นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1086 นาโนเมตร (6F9/2 +6H7/2)
1263 นาโนเมตร (6F11/2 +6H9/2) และ 1640 นาโนเมตร (6H11/2) ซึ่งสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญ
เปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 400 ถึง 1800 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการกระตุน
แสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 574 นาโนเมตร ซึ่งพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซัน
ของระดับพลังงานที่325 นาโนเมตร (4K15/2) 351 นาโนเมตร (6M15/26P7/2) 365 นาโนเมตร (4I11/2) 388 นาโนเมตร
(4I13/24F7/2) 427 นาโนเมตร (4G11/2) 452 นาโนเมตร (4I15/2) และ 473 นาโนเมตร(4F9/2) ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏ
ทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น 483 นาโนเมตร(4F9/26H15/2) 574 นาโน
เมตร(4F9/26H13/2) และ 662 นาโนเมตร(4F9/26H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความ
ยาวคลื่น 574 นาโนเมตร (4F9/26H13/2)
5. กิตติกรรมประกาศ
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การออกแบบและติดตั้งผนังกัน้ ระหวางลวดนําความรอนกับเบาหลอมแกวภายในเตาหลอม
Design and Construction a Wall between the Heating Wire and
the Crucible inside the Pot Furnace
กิติพันธ บุญอินทร1,3* พีระพงษ แยมชุมพร2 สรายุทธ พานเทียน2 และจักรพงษ แกวขาว1,3
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการสรางผนังเจาะรู กั้นระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมแกวภายในเตาหลอม เนื่องจาก
ปญหาที่ เกิดขึ้ นหลัง จากการหลอมแกวแตละครั้งนั้นคือการที่น้ําแกวอันเกิดมาจากการหลอมได ปะทุออกมานอกเบ าหลอม
ทําใหน้ําแกวบางสวนเกาะติดกับลวดความรอนภายในเตา เปนสาเหตุใหลวดที่โดนน้ําแกวเกิดความรอนสูง ขึ้นเกินคาขีดจํากัด
ของลวด เปนผลทําใหลวดความรอนขาด ดังนั้นผนังกั้นที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมานี้ จะชวยปองกันขดลวดได ทําใหยืดระยะเวลา
การใชงานลวดความรอน ตลอดจนลดความเสี่ยงของการหลอมแกวดวย
คําสําคัญ: เตาหลอมแกว ลวดความรอน ผนังเจาะรู
Abstract
In this research, the researchers constructed a porous wall between the heating wire and the
crucible in the pot furnace. In the generally, when batch was heated to the melting temperature the
melt were eruption out and some part of eruption can be stuck on heating wire. For this reason the
temperature on heating wire will increases above maximum point and heating wire were meltdown. The
result of this work can be protect heating wire from the melt and increase the lifetime of heating wire
and reduce the risk of glass melting processes.
Keywords: glass melting furnace, heating wire, porous wall
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1. บทนํา
ปจจุบั นอุต สาหกรรมอั ญมณี และเครื่องประดั บ ในหลาย ๆ ด านลวนใช เ ตาเป นอุป กรณ สําคั ญในการทํ าวิ จัย [1]
โดยเฉพาะอยางยิ่งอัญมณีเทียมที่ทําจากแกว [2] โดยเตาหลอมแกวจะตองออกแบบมาเปนพิเศษ ซึ่งตางจากเตาหลอมทั่ว ๆ ไป
เพราะจะตองมีการใชงานหนัก และมีการเปดเตาที่อุณหภูมิสูงทุกครั้งที่หลอม ดังนั้นการออกแบบเตาใหทนทานตอการใชงาน
และงายตอการซอมบํารุงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง [3] เพราะหากใชงานเตาไฟฟาที่มีจําหนายอยูทั่ว ๆ ไป จะเกิดความเสียหาย
อยางรวดเร็ว และเสียคาบํารุงรักษาสูงมาก [4-6]
ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหลอมแกวแตละครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากการที่น้ําแกวอันเกิดมาจากการหลอมไดปะทุออกมา
นอกเบาหลอม ทําใหน้ําแกวบางสวนเกาะติดกับลวดความรอนภายในเตา และไอระเหยจากการเผาแกวไดไปเกาะกับตัวลวด
ความรอนดวยเชนกัน เปนเหตุทําใหลวดความรอนเสื่อมสภาพลงอยางลวดเร็ว และน้ําแกวยังทําใหเกิดการลัดวงจรขึ้นในตัวลวด
ความรอนเองทําใหลวดความรอนขาด เปนผลทําใหอุณหภูมิในเตาหลอมตกลงอยางรวดเร็ว และทําใหการหลอมแกวในครั้งนั้น
สูญเปลา นับเปนการสูญเสียอยางมากตอการวิจัยในแตละครั้ง ไมวาจะเปนทั้งตัวลวดความรอนโดยตรงและตัวแกวที่นํามา
หลอมดวย
จากที่ไดกลาวมาขางตนนั้นอง ผูวิจัยจึงไดคิดสรางผนังขึ้นมาเพื่อเปนการปองกันน้ําแกวที่เกิดจากการปะทุมาเกาะที่
ลวดความรอน และเปนการยืดอายุการใชงานรวมถึงลดความเสี่ยงที่จะทําใหผลงานวิจัยเสียหายอีกดวย
2. วิธีการทดลอง
ผูวิจัยไดทําการเลือกวัสดุคือ เซรามิคไฟเบอร ซึ่งเปนฉนวนกันความรอนชนิดเสนใยเซรามิกสสามารถกันความรอนได
ดี น้ําหนักเบา ทนตอการกัดกรอนที่เกิดจากการเผา มาสรางเปนผนังกั้นระหวางเบาหลอมและลวดความรอนภายในเตา ผูวิจัย
ตัดขนาด 11.5 cm ยาว 23.1 cm ตามภาพที่ 1 แลวทําการตัดและเจาะรูโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร จํานวน
40 รูเพื่อใหความรอนจากลวดแผออกมาไดภายในเตาหลอมได จากนั้นจึงนําเขาไปติดตั้งในเตาหลอมตามภาพที่ 2 และทําการ
ทดลองตามวัตถุประสงคตอไป สําหรับการวัดอุณหภูมิภายในเตาหลอมผูวิจัยไดออกแบบการทดลอง โดยทําการวัดอุณหภูมิ 2
ตําแหนงโดยวางเทอรโ มคัป เปล ตัวที่1 (TC1) เพื่อทําการวัด อุณหภูมิร ะหวางผนั งเจาะรูแ ละลวดความรอน และวางเทอร
โมคัปเปลตัวที่2 (TC2) เพื่อทําการวัดอุณหภูมภิ ายในเตาที่ผานออกมาจากผนังเตาตามภาพที่ 3

ภาพที่ 1 แผนเซรามิคไฟเบอร
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ภาพที่ 2 ผนังกั้นระหวางลวดความรอนและเบาหลอม

ภาพที่ 3 การวัดอุณหภูมิระหวางเตาทั้งสองดาน
3. ผลการวิจัย
ในการทดลองผนังกั้นระหวางเบาหลอมกับลวดความรอนที่ผูวิจัยไดทํา การสรางขึ้นมานี้นั้น ทําใหไดผลลัพธตามที่
ตองการกลาวคือ ตัวผนังนี้สามารถปองกันน้ําแกวอันเกิดมาจากการปะทุขึ้นระหวางการหลอมไมใหโดนตัวลวดความรอนที่อยู
ภายในเตาหลอมเพื่อเปนถนอมลวดความรอนภายในเตาไดจริงตรงตามวัตถุประสงค ซึ่ง ผลการทดลองพบวาเมื่อมีการประทุ
ของน้ําแกวในเตาที่ไมมีผนังกั้นน้ําแกวจะสัมผัสโดยตรงกับขดลวดซึ่งสรางความเสียหายใหขดลวดดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) และ
ภาพของลวดความรอนมีผนังกั้นหลังจากการหลอมจะไมพบความเสียหายที่ขดลวดตามภาพที่ 4 (ข) ซึ่งเห็นไดชัดเจนวาผนังที่
ออกแบบขึ้นสามารถปองกันความเสียหายจากการประทุของแกวไดตามภาพที่ 5 และตารางที่ 1 แสดงผลการอานคาอุณหภูมิ
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ของเทอรโมคัปเปลตัวที่1กับตัวที่2 และคากระแสไฟฟาผานลวดความรอน (I) เทอรโมคัปเปลตัวที่1 แสดงอุณหภูมิที่อยูระหวาง
ผนังเจาะรูและลวดความรอน เทอรโมคัปเปลตัวที่2 แสดงอุณหภูมิที่อยูภายในเตาระหวางผนังเจาะรู

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะของลวดหลังผานการหลอมแกว (ก) ลวดความรอนที่ไมมีผนังกั้น (ข) ลวดความรอนที่มีผนังกั้น

ภาพที่ 5 ผนังกั้นระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมที่ถูกน้ําแกวปะทุใส
ตารางที่ 1 ผลการอานคาอุณหภูมขิ องเทอรโมคัปเปลตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และกระแสไฟฟา
TC1 (oC)
1055
1187
1322

TC2 (oC)
762
858
953

I (A)
15
15.5
15.5

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 143

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

นําค าอุ ณหภูมิ ที่ ได ม าทําการวิ เ คราะหค า การสู ญเสี ย ความร อนผานช องเปด การส งผ านความรอนผานช องเป ด
สามารถคํานวนไดโดยใชคาการแผรังสีของวัตถุดํา (black body radiation) ที่อุณภูมิของเตา (1200oC) คูณกับคาการแผรังสี
(emissivity) มีคาเทากับ 0.8 และคาตัวประกอบการแผ รังสีผานชองเป ด (radiation factor) ซึ่งในงานนี้ใชผ นังกวาง
0.115m ยาว 0.231m หนา 0.0252m ทําการเจาะชองเปดขนาด 6.3585x10-5m2 จํานวน 40 ชองและใชงานเตาที่อุณหภูมิ
(1200oC) จะสามารถคํานวณไดดังสมการตอไปนี้
คาการสงผานความรอนจากชองเปด (heat transfer due to opening)
Q1 = (radiation factor) x (black body radiation) x (emissivity) x (area of opening)
(3.1)
= 0.71 239810.0726  0.8   40   6.3585 10  
5

= 341.56 W
ในกรณีผนังทึบจะสามารถคํานวณหาคาการสูญเสียความรอนไดจากการนําคาการนําความรอน (k-values) คูณกับ
พื้นที่หนาตัดของผนัง (area) คูณกับคาผลตางอุณหภูมิเฉลี่ย ( T )แลวหารดวยความหนาของผนัง
คาสงผานความรอนจากลวดความรอนผานแผนฉนวนทึบสามารถหาไดดังสมการ
Q2  (k  values)  (area)  (T )
Thickness
(0.47)  (0.7263)  (626)

0.0827

(3.2)

 2583.94 BTU/h
 757.29 W

ดังนั้นคาการสงผานความรอนรวมจากการคํานวณขางตนมีคาเทากับ
Qtot  341.56  757.29 W
 1098.85 W
การคํานวณหาคากําลังไฟฟาในลวดความรอนที่อุณหภูมิ (1200oC) สามารถคํานวณไดจากกฎของโอหม
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (3.5)
(3.5)
PI R
2

 192   5.5

 1985.50 W

4. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบผนังกั้นระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมนี้ เปนผนังที่สามารถสรางขึ้นเองได มีขั้นตอนและ
วิธีการทําไมซับซอน สามารถนําไปปรับใชกับเตาหลอมที่ตองการถนอมสวนประกอบภายในเตา และปองกันผลเสียอั นเนื่อง
มาจากการที่ลวดความรอนภายในเตาหลอมขาด ซึ่งทําใหดําเนินการหลอมแกวไดอยางตอเนื่อง สามารถลดตนทุนการผลิตแกว
และลดคาใชจายในการซอมบํารุงได สวนคาความร อนที่สง ผานผนั งเจาะรูยั งมี คาไมสู งนักเมื่ อเทียบกับ ความร อนที่ ได จาก
ลวดความรอนซึ่งสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการหาวัสดุใหมที่ทนไฟและสงผานความรอนไดดีขึ้น
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Abstract
The present work is concerned with the study of the effect of crosslink of sulphur-vulcanized
natural rubber (NR) on strain-induced crystallization (SIC) and tensile strength of NR vulcanizate. It was
found that the crosslink density has almost no effect on the onset of SIC for low crosslink density, but for
high crosslink density (above 8x10-5 mole/cm3), the onset of SIC showed slight decrease. The strain-induced
crystallinity index was found to increase with increasing crosslink density then decreased. Tensile strength
showed similar dependence on the crosslink density. The crystallinity index developed reaches a constant
value of about 1.5 even at high strain. Since the stress still continues to rise even after the degree of
crystallinity reaches a constant value, it was proposed that the high tensile strength of NR vulcanizate is
not the direct consequence of SIC as is widely believed but is due to orientation of the molecular segments,
particularly those connected to the crystalline structures.
Keywords: natural rubber, crystallization, mechanical properties, X-ray
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1. Introduction
Natural rubber (NR, cis-1,4-polyisoprene) vulcanizates show great physical and mechanical
properties in tensile strength and fatigue resistance, together with high hysteresis energy (Gent, 1992).
Since these characteristics take place without addition of any filler. In particular, its high tensile strength
(20-30 MPa) and large strain at break (8.0-10.0) are excellent in comparison with the case of unfilled SBR
(Styrene Butadiene Rubber) vulcanizate where the tensile strength is about 1.5-2.0 MPa and the strain at
break is 4.0-5.0. These superior properties of NR have been assumed to be due to its strain-induced
crystallization (SIC) ability (Mark et al., 1994; Roberts, 1988; Murakami et al., 2002; Toki et al., 2002).
Therefore, the study on SIC behavior of crosslinked NR is the most importance for elucidating the
mechanical characteristics of NR.
The strain-induced crystallization in NR has been observed and studied by X-ray since 1925 (Katz,
1925). The increase of strain-induced crystallization in NR with strain had been studied extensively
(Gehman and Field, 1939; Bunn, 1941; Luch and Yeh, 1973; Shimomura and White, 1982; Mitchell, 1984).
The simultaneous measurements of the stress-strain relation and the strain-induced crystallization by
wide angle X-ray diffraction (WAXD) using a conventional X-ray instrument (Toki et al., 2000) revealed that
the hysteresis of stress-strain relation is caused by the strain-induced crystallization. The results show that
the strain-induced crystallization decreases the stress since the length of amorphous molecule along the
stretching direction increases due to its crystallization.
Synchrotron X-ray and modified stretching machine make it clear to show the both hysteresis in
the stress-strain relation and in the strain-induced crystallization in rubbers and to elucidate the stress
decrease by the onset of strain-induced crystallization (Murakami et al., 2002; Toki and Hsiao, 2003; Toki
et al., 2005; Tosaka et al., 2004). The experimental results agree with classical thermo-mechanical theories
on strain-induced crystallization (Flory, 1947; Bekkedahl and Wood, 1941) that suggested the onset of
strain-induced crystallization decrease the stress before the upturn of stress.
Sulphur vulcanizated rubbers have network structures that are mainly composed of
monosulphidic, disulphidic, and polysulphidic crosslinks. The structures including the crosslink densities
and types of vulcanizates are very important parameters because of their dominant effects on the
mechanical properties. The ratio of polysulphidic, disulphidic and monosulphidic crosslinks depends on
the ratio of sulphur to the accelerators, cure time and the kind of accelerator in the formulation. The
crosslink has been considered to be vital for SIC since the theory of rubber elasticity of polymer crosslink
network has applied to elucidate SIC at thermo-mechanical equilibrium state. In this paper, we focus on
the role of crosslink. Five levels of crosslink density are studied.
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2. Experimental
2.1 Materials
Commercial grade of Standard Thai Natural Rubber Light (STR-5L) was used. The compositions
and cure time of compounds are shown in Table 1. Rubber compounds were prepared by using a
laboratory-sized two-roll mill (model LRM150, Lab Tech Engineering) at the set temperature of 40°C.
Rubber was masticated for 2 minutes, stearic acid, zinc oxide, an accelerator (CBS) were mixed for 2
minutes. Then, sulphur was added and mixed for 2 minutes. Finally, passing the rolled batch endwise
through the mill six times and pass the batch four times through the mill, folding it back on itself each
time. The total mixing time is 8 minutes. The rubber compounds were left at room temperature for 24
hours before testing. Vulcanization was carried out in an electrically heated hydraulic press at 150°C using
the optimum cure time (Tc90) previously determined with a moving die rheometer (TechPro MD+) at
150°C following ASTM D-5289.
Table 1 Composition and sample preparation conditions of the samples
Quantity [phr]
Ingredients
CV1
CV2
CV3
STR-5L
100
100
100
Zinc Oxide
5
5
5
Stearic acid
1
1
1
a
CBS
0.19
0.56
0.75
Sulphur
0.50
1.50
2.00
b
Cure time [min]
31
16
13
a
CBS (N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide), bCuring temperature 150°C

CV4
100
5
1
0.94
2.50
12

CV5
100
5
1
1.31
3.50
11

2.2 Determination of crosslink
Equilibrium swelling in toluene was used to determine the crosslink densities of the rubber
vulcanizates. The Crosslink density was determined using the method described by Cunneen and Russell
(Cunneen and Russell, 1970). The molecular weight of the network chain between chemical crosslinks for
a phantom network, Mc; is expressed by the Flory–Rehner relationship (Cunneen and Russell, 1970):
Mc =

 2  rVs (Vr 1 / 3  Vr / 2)
[ln(1  Vr )  Vr  Vr 2 ]

(1)

where Vr is the volume fraction of rubber in the swollen sample, Vs is the molar volume of the
swelling solvent, r is the density of the rubber sample, and  is the rubber-solvent interaction
parameter. The values of the constant used in the above calculation were Vs = 107 cm3/mole and  =
0.393 (Brydson, 1978). The crosslink density () is given by Blow (1975).



=

1
2 Mc
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2.3 Measurements of stress-strain curves and tensile strength
Tensile properties of NR vulcanizates were measured according to ASTM D-412 using a universal
testing machine (Instron 5569 series, Norwood, USA) at 25°C. The rate of deformation was 500 mm/min.
2.4 Strain-induced crystallization measurement
In-situ wide-angle X-ray diffraction (WAXD) measurements were carried out at the X27C beamline
in the National Synchrotron Light Source (NSLS), Brookhaven National Laboratory (BNL). The wavelength
of X-ray was 0.1371 nm. An MAR-CCD X-ray detector (made by MAR, USA) was used to record the twodimensional wide-angle X-ray diffraction (WAXD) patterns for quantitative image analyses. The typical
image acquisition time for each scan was 30 sec. The data analysis software package (POLAR) used was
developed by Stony brook Technology and Applied Research at Stony Brook, New York. The tensile
machines allowed the symmetric stretching of the sample, permitting the focused X-ray to illuminate the
same sample position during deformation. The chosen deformation rate was 10 mm/min. The stress-strain
curves during extension were collected at 25°C in the uniaxial deformation mode.
3. Results and Discussion
Stress–strain curves of NR vulcanizates with various crosslink densities are shown in Figure 1. The
sample with the larger crosslink density showed the higher modulus in the tensile measurements of this
study (Table 2). In the lower strain region, the modulus is low and slowly increases with the increase in
strain; when the strain is larger, the upturn in stress. The sample with the larger crosslink density showed
the upturn in stress at lower strain.
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Figure 1 Tensile stress-strain curves of NR vulcanizates with various crosslink densities
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Table 2 Total crosslink densities and mechanical properties of the samples
Sample
CV1
CV2
CV3

CV4

Ta [x 10-5 mol/cm3]
0.5
5.6
7.8
8.7
M1b [MPa]
0.3
0.7
0.8
1.0
c
M3 [MPa]
0.4
1.5
1.9
2.7
d
TS [MPa]
0.9
20.5
28.7
30.6
Strain at break
6.2
7.6
7.5
6.9
a
b
c
d
Total crosslink density, Modulus at strain 1.0, Modulus at strain 3.0, Tensile strength

CV5
11.3
1.3
4.1
24.9
5.8

Figure 2 The stress-strain relationship and selected WAXD patterns in 3D expression of the sample CV3.
Each image was taken at the average strain indicated by the arrows.
The stress-strain curve and selected 3D WAXD patterns during deformation (at a 10 mm/min rate)
of sample CV3 at 25°C are shown in Figure 2. Each WAXD image is taken at the strain indicated by the
arrow. The high intensity of synchrotron X-rays made it possible to collect the WAXD patterns during
deformation in real time without holding the sample still. It was seen that stress generally increased with
strain. In Figure 2, it is seen that 3D WAXD patterns exhibited an amorphous halo below strain 3.0, while
its intensity distribution shifted slightly toward the equator with increasing strain (e.g., strain 3.0). At strain
4.0, the deformation of the halo pattern became more intense, and several weak but distinct crystalline
reflections are seen. These reflections are sharp and highly oriented and appeared in smaller numbers
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than those in fully crystallized patterns (e.g., at strains 5 and more). These reflections are caused by the
first-formed strain-induced crystallites, which are defective in crystalline ordering or registration but highly
oriented with respect to the stretching direction. This finding is consistent with the fringemicelle crystal
model induced by strain during deformation of rubber recently proposed by Toki and coworkers (Toki et
al., 2002; Toki et al., 2003; Toki et al., 2004). In contrast, at strains above 4 (e.g., strains 5.0 and more), the
WAXD patterns exhibited well oriented crystalline reflections from a monoclinic unit cell with parameters
similar to a = 1.25 nm, b = 0.89 nm, c = 0.81 nm, and  = 92°, as previously reported by Bunn (Bunn,
1941). It is interesting to see that, even at strains 5.0 and more, one can observe the persistence of the
unoriented amorphous halo, which is consistent with the finding that a substantial amount of amorphous
chains remain unstretched at high extension (Toki et al., 2002; Toki et al., 2003; Toki et al., 2004).
WAXD patterns can be analyzed into three fractions such as crystal, oriented amorphous and
unoriented amorphous. (The procedure to analyze the data is mentioned elsewhere (Toki et al., 2002;
Toki and Hsiao, 2003; Tosaka et al., 2004). The integral intensities as a function of scattering vector “s” at
each strain are shown in Figure 3. It is clear that the anisotropic fraction increases with strain smoothly.
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Figure 3 1D cylindrical intensity profiles as a function of scattering vector “s” of the sample CV3.
From the integrated intensity patterns, we can evaluate crystallinity index and oriented
amorphous index as shown in Figure 4. Crystallinity index increases with strain during deformation. The
oriented amorphous index does not increase significantly and seems to be a precursor of strain-induced
crystallization. The tendencies are similarly observed in pure vulcanized NR and pure vulcanized IR (Toki
et al., 2002; Toki and Hsiao, 2003; Tosaka et al., 2004). From the above observation, we can conclude that
the oriented amorphous chains are precursors to the induced crystals. The crystallization rate from the
oriented chains must be very fast, probably in the order of 60 m/s, as reported by Mitchell and Meier
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(1968). In addition, it is reasonable to rationalize that the strain-induced crystallites are in the extended
chain crystal form having a microfibrillar structure. As only a small fraction of chains are oriented and
crystallized, this suggests that the strain-induced crystallites form an additional physical crosslinking
network, carrying most of the applied load. The above results indicate that even under a very high
deformation state, the majority of the chains remain unoriented. This behavior seems to be very universal
in rubbery materials.
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Figure 4 The anisotropic fractions (oriented amorphous and crystal) of the sample CV3 at each strain
during deformation.
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Figure 5 Relationship between crystallinity index and tensile strain of NR vulcanizates with various
crosslink densities.
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The variations of the crystallinity index of NR vulcanizates with various crosslink densities during
deformation at 25°C are shown in Figure 5. It is found that the crystallinity index starts to increase at strain
around 2.5 in all samples. The crosslink density had only negligible influence on the onset strain of
crystallization (Table 3). At strain = 3.0, the crystallinity index is almost identical. At strain larger than 3,
the crystallinity index becomes dominant. NR vulcanizates with various crosslink densities showed similar
trends. The crystallization started after the sample is elongated to some extent. The sample with the
larger crosslink density typically exhibited a steeper slope in the plot. It is interesting to find that the rate
of SIC is the faster for the samples with the higher crosslink density.
Table 3 Crystallization rate, incipient strain of crystallization and strain at upturn stress of the samples
Sample
Crystallization rate [min-1] Onset strain of crystallization Strain at upturn stress
CV1
0.014
2.45
CV2
0.029
2.55
3.9
CV3
0.035
2.55
3.6
CV4
0.036
2.63
2.9
CV5
0.036
2.37
2.3
The crystallization rate reﬂects a relative SIC rate and was obtained from the slope of linearly
increasing part of the curve in Figure 5 (slope in the strain dependence of anisotropic fraction). In contrast
to the almost no effect of crosslink density on the onset of SIC, the crosslink density was found to have
definite influence on the rate of SIC as shown in Figure 6. The rate of SIC showed linearly increases with
increasing crosslink density up to the value of 8x10-5 mole/cm3. Further increasing of the crosslink density
resulted in a nearly constant of the rate of crystallization.
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Figure 6 Dependence of rate of SIC on crosslink density.
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The upturn of stress in the stress-strain curve of NR vulcanizate has popularly been attributed to
SIC (Versloot et al., 1992). Results of the present study suggest otherwise. It can be seen that the
crystallinity index developed approximately reaches a constant value at about 1.5 even at the large strain
at which stress-upturn is observed. The results of the present study, thus, indicate that stress-upturn and
the high tensile strength of NR vulcanizate are not the direct consequence of SIC. For rubbery materials,
this stress-upturn is generally associated with the stress at which the smallest chains reach their critical
extensibility (Chenal et al., 2007). Therefore, it appears that molecular orientation along the applied stress
is responsible for the observed upturn of stress at a certain strain and also the final strength of the
vulcanized rubber. SIC may contribute to the high strength by facilitating the formation of orientation of
either molecules or crystals, increasing the rubber's ability to bear force. Thus, further studies on SIC and
orientation of sulphur-vulcanized NR samples are necessary in order to understand better the factors that
are responsible for high strength of strain-crystallizable rubbers.
4. Conclusions
1. In the NR samples vulcanizates with CV curing system an increase in the total crosslink
densities, tensile strength and crystallinity index are increased up to maximum, then decreased.
2. The NR vulcanizates with the larger crosslink density showed the upturn in stress at lower
strain.
3. The crosslink density had only negligible influence on the onset strain of crystallization. The
rate of SIC is the faster for the samples with the higher crosslink density.
4. Crosslink types do not change the crystallization behavior of the NR vulcanizates under
deformation at 25°C.
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อันตรกิริยายอยและคา TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดุ
กําบังรังสีแกมมา
The partials Interaction and TVL of Aluminum A356 Metallic Foam Material
Applied for Gamma Ray Shielding Materials
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสีแกมมาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ในชวงระดับพลังงาน 1 keV
ถึง 100 GeV โดยใชโปรแกรม WinXCom ในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทางทฤษฎีและอันตรกิริยายอยตาง ๆ
ไดแก อันตรกิริยาการกระเจิงแบบโคฮีเรนท อันตรกิริยาการกระเจิงแบบคอมปตัน อันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริก และอันตรกิริยา
แพรโพรดักชัน จากการศึกษาพบวาอันตรกิริยาทั้งหมดมีคาสัมประสิทธิในการเกิดอันตรกิริยาลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสี
แกมมาเพิ่มสูงขึ้น และพบวาอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกจะมีคาสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นอยางฉับพลันที่พลังงาน 1.56 keV ซึ่งตรงกับ
ขอบการดูดกลืนของอลูมิเนียม สงผลทําใหกราฟเกิดความไมตอเนื่อง เนื่องจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge)
ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม เชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุ และเมื่อทําการเปรียบเทียบ
คาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 กับวัสดุกําบังรังสีมาตรฐานบางชนิด เชน คอนกรีต
ชนิดตาง ๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 มีคาความหนาต่ํากวาวัสดุ
กําบังรังสีมาตรฐาน
คําสําคัญ: วัสดุโลหะโฟมอลูมเิ นียม A356, คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล รังสีแกมมา โปรแกรม WinXCom
Abstract
This article presents, the gamma-ray shielding properties of aluminum A356 metallic foam material
have been calculated using WinXCom program in the energy ranges of 1 keV to 100 GeV. The results showed
that, the mass attenuation coefficients and partials interaction such as coherent scattering, Compton
scattering, photoelectric and pair production decreased with increasing of gamma ray energies and the
interaction of photoelectric will be raised suddenly of the energy at 1.56 keV that have been corresponding
to the absorption edge of aluminum. These graph show discontinuities and show the same trend of the
mass attenuation coefficients. The result of TVL found that the values lower than some standard concretes
and commercial window.
Keywords: aluminum A356 metallic foam material, mass attenuation coefficients, gamma ray, WinXCom
program
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1. บทนํา
ในปจจุบันสารกัมมันตรังสีถูกนํามาใชประโยชนทางดานการเกษตร การแพทยหรือทางอุตสาหกรรมรวมไปถึงการ
คนควาทางวิทยาศาสตรอยางแพรหลาย (รังสรรค ศรีสาคร, 1999) แตอยางไรก็ตามหากรางกายไดรับปริมาณรังสีปริมาณมาก
เกิ นไป กั ม มั นตรั ง สี ส ามารถทํ าอั นตรายต อสิ่ ง มี ชี วิต ได และอาจทํ าให เ สี ย ชี วิต ได ใ นที่ สุ ด ดั ง นั้ นผู ที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วข องกั บ
กัม มั นตรั ง สีจึง จําเป นต องมี ค วามรู ทางด านวิ ธีการปองกั นอั นตรายจากกัม มั นตภาพรัง สี ซึ่ ง หลักการป องกั นอันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี คือใชเวลาในการทํางานในบริเวณที่มีรังสีใหสั้นที่สุด ควรอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีมาก ๆ และควรใชเครื่อง
กําบังกั้นระหวางคนกับแหลงกําเนิดรังสี (Raymond L. M., 2009)
เครื่องกําบัง (shielding) ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากในการปองกันอันตรายจากกัมมันตรังสี เครื่องกําบัง
รัง สี ส วนใหญ นิย มทํ าจากโลหะหนั ก เนื่ องจากโลหะหนั ก จะมี อิเ ล็กตรอนอยู เ ป นจํานวนมาก ทํ าให รั ง สีเ มื่ อวิ่ งมาชนกั บ
อิเล็กตรอนแลวจะสูญเสียพลังงานไปหมด ตัวอยางของเครื่องกําบังเชน แผนตะกั่ว แผนเหล็ ก แผนคอนกรีต ใชเปนเครื่อง
กําบังรังสีเอ็กซและรังสีแกมมา ตอมาไดมีการพัฒนาวัสดุชนิดอื่นสําหรับใชเปนวัสดุกําบังรังสี เชน โลหะ โลหะผสม เซรามิก
พอลิเมอร และวัสดุโฟมโลหะเปนตน (Kulwinder SinghMann., 2017)
วัสดุโลหะโฟม (Composite metal foams หรือ CMF) ถูกนํามาประยุกตใชงานแทนวัสดุที่เปนแผนโลหะตาง ๆ
เนื่องจากโฟมโลหะมีสมบัติเดน คือ มีความหนาแนนที่ต่ํา มีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับพลังงานและถายเทความรอน
ไดดี (Shuo Chen et al., 2014) อีกทั้งนักวิทยาศาสตรหลายทานไดทําการพัฒนาวัสดุโลหะโฟม และคนพบวาวัสดุชนิดนี้
สามารถปองกันรังสีเอ็กซ รังสีแกมมา หรือรังสีนิวตรอนไดดี ซึ่งวัส ดุโลหะโฟมที่นิยมใชมากที่สุดคือ โฟมอะลูมิเนียม (John
Banhart., 2017)
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย จึง สนใจที่จะศึ กษาวั สดุ โลหะโฟมที่ ผสมอะลูมิ เนี ยมเกรด A356 ซึ่ง เป นอลูมิ เนี ยมที่ใ ชกันอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและยานอวกาศ (ณัฐวุฒิ ถมจอหอ, 2000) โดยทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสี
ของวัสดุซึ่งไดแก คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎีโดยใชโปรแกรม WinXCom อันตรกิริยายอยตาง ๆ และ
คาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทาของวัสดุ
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนีไ้ ดทําการศึกษาอันตรกิริยายอยทั้งหมดและคาTVLของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่ระดับพลังงาน
1 keV – 100 GeV โดยการคํานวณจากโปรแกรม WinXcom ซึ่งเปนฐานขอมูลที่สามารถคํานวณสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
และอันตรกิริยายอยตาง ๆ ของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมได เชน การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงแบบคอมปตัน
อันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก กรอันตรกิริแพรโพรดักชัน เปนตน
2.1 การหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass Attenuation Coefficient)
การหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุ สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinxCom ซึ่งไดมาจากสมการที่ (1)
μ m =Σ wi  μ m  i
i

(1)

เมื่อ µm หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (cm2/g), (µm)I หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
เฉพาะตัวของธาตุในสารประกอบ และ wi หมายถึง เศษสวนโดยน้ําหนั ก ) Weight Fraction( ของธาตุในสารประกอบ
(Limkitjaroenporn et al., 2011)
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2.2 การหาคาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทา (Tenth Value Layer)
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2)
(2)
TVL = 2.3026 μ
เมื่อ TVL หมายถึง ความหนาของวัสดุที่จะลดปริม าณรังสีเ หลือ 1/10 ของปริมาณรังสีที่เ ขามา และ µ หมายถึ ง
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (cm-1) คํานวณไดจาก µm x ρ (Kaewjang et al., 2014)
ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 (Shuo Chen et al., 2014)
ธาตุ
อัตราสวน (%โดยน้ําหนัก)
Mn
0.28
Si
7.01
Cr
0.02
Cu
0.11
Fe
0.5
Mg
0.39
Ti
0.09
Zn
0.06
Al
91.54
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและอันตรกิริยายอยตาง ๆ จากโปรแกรม WinXCom
การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและอันตรกิริยายอย ไดแก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิง
แบบคอมปตัน อันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริก และอันตรกิริยาแพรโพรดักชันของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่มีสวนประกอบ
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยใชโปรแกรม WinXCom ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV แสดงผลดังภาพที่ 1-6
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ภาพที่ 1 อันตรกิริยาการเจิงโคฮีเรนทของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
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จากภาพที่ 1-2 พบวาอันตรกิริยาการกระเจิงโฮฮีเรนทและการกระเจิงแบบคอมปตันจะมีคาลดลงเมื่อระดับพลังงาน
รังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก ดังแสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งมีคาลดลงเมื่ อระดับพลังงานรังสี
แกมมาเพิ่ ม สูง ขึ้ นและพบว ามี คาสั ม ประสิ ทธิ์ เ พิ่ มขึ้ นอยางฉั บพลั นที่ พลั ง งาน 1.56 keV ซึ่ ง ตรงกั บ ขอบการดู ด กลื น ของ
อลูมิเนียม สงผลทําใหกราฟเกิดความไมตอเนื่อง เนื่องมาจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) ของอิเล็กตรอนใน
ชั้น K ของธาตุอลูมิเนียมซึ่งเปนสวนประกอบหลักของวัสดุ
10
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ภาพที่ 2 อันตรกิริยาการเจิงคอมปตันของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
10

4

10

2

10

0

10

-2

10

-4

10

-6

10

-8

10

K ed g e of A l at 1 .5 6 k eV

-10

10

-3

10

-2

10

-1

10

0

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

E n e rg y (M e V )

ภาพที่ 3 อันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
อันตรกิริยาแพรโปรดักชันของวัสดุดังแสดงในรูปที่ 4-5 มีแนวโนมของกราฟไปในทางเดียวกันคือ อันตรกิริยาของ
วัสดุมีคาลดลงเมื่อพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และจากการศึกษาพบวา อันตรกิริยาแพรโปรดักชั่นจะเกิดขึ้นที่ระดับพลังงาน
1.02 MeV เปนตนไป
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2
Pair production (nuclear) (cm /g)

จากการวิ เ คราะห ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ การลดทอนเชิ ง มวลของวั ส ดุ พบว าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ การลดทอนเชิ ง มวลลดลง
เมื่อระดั บพลังงานของรัง สีแกมมาเพิ่มสูงขึ้ น เชนเดียวกับอั นตรกิริย ายอยอื่น ๆ และพบวาที่พ ลังงาน 1.56 keV จะมีค า
สัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน เนื่องจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ )absorption edge ของอิเล็กตรอนในชั้น (K ของธาตุ
อลูมิเนียมสอดคลองกับอันตริกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก ซึ่งจากการศึกษาพบวาอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกเปนอันตรกิริยาหลัก
ที่เกิดขึ้น และอันตรกิริยารวมของวัสดุแสดงดังรูปที่ 6
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ภาพที่ 4 อันตรกิริยาแพรโปรดักชัน (nuclear)ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
2
Pair p roduction (electronic) (cm /g)
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ภาพที่ 5 อันตรกิริยาแพรโปรดักชัน (electric) ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
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2
M ass attenuation coefficient ( cm /g )
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ภาพที่ 6 อันตรกิริยารวมของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV
3.2 ผลการวิเคราะหคาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทา (Tenth Value Layers)
การวิเคราะหคาความหนาครึ่งคาของโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV จากสมการที่ (2) พบวา
เมื่อนําคาที่วิเคราะหมาเปรียบเทียบกับคาความหนาที่ลดลง 10 เทาของคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป พบวาวัสดุมีความ
หนานอยกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป การที่วัสดุมีคานอยนั้นแสดงใหเห็นถึงการเกิดอันตรกิริยากับรังสีแกมมาเพิ่ม
สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับวัสดุคอนกรีตมาตรฐานรวมทั้งกระจกทั่วไป นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวา โลหะโฟมอลูมิเนียม A 356
สามารถนําไปประยุกตใชงานในสวนของการกําบังรังสีแกมมาไดดีกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป
ตารางที่ 2 คา TVL ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV เปรียบเทียบกับกระจกทั่วไปคอนกรีต
เซอรเพนไทน คอนกรีตมาตรฐาน และคอนกรีตเฮมาไทต
ชนิดของวัสดุ
Aluminuim A356
Commercial window
iSerpentile
Ordinary concrete
Hematite

TVL (cm)
10.08
13.93
12.05
11.34
10.58

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึ กษาอันตรกิ ริ ยายอยตาง ๆ ได แก การกระเจิ งแบบโคฮี เ รนท การกระเจิง แบบคอมปตั น อั นตรกิริ ย า
โฟโตอิเ ล็กทริก และอันตรกิ ริยาแพร โพรดักชัน ของวัส ดุโลหะโฟมอลูมิเ นีย ม A356 โดยใช โปรแกรม WinXCom ในชวง
พลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV พบวาอันตรกิริยาหลักที่เกิดขึ้นคืออันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก ซึ่งมีคาลดลงเมื่อพลังงานรังสี
แกมมาเพิ่มสูงขึ้น และที่พลังงาน 1.56 keV จะมีคาสัมประสิทธิเ์ พิ่มขึ้นอยางฉับพลัน ซึ่งตรงกับขอบการดูดกลืนของอลูมิเนียม
สงผลใหกราฟเกิดความไมตอเนื่อง เนื่องมาจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 161

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

อลูมิเนียม เชนเดียวกับการกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงแบบคอมปตันที่มีค าลดลงเมื่อ ระดับพลั งงานรังสีแกมมาเพิ่ ม
สูงขึ้น สวนอันตรกิริยาแพรโปรดักชันจะเกิดขึ้นที่ระดับพลังงาน 1.02 MeV เปนตนไป และมีคาลดลงเมื่อพลังงานรังสีแกมมา
เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกับอันตรกิริยาอื่น ๆ
จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 พบวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิง
มวลของวัสดุจะลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีคาสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้น
อยางฉับพลัน ทําใหกราฟเกิดความไมตอเนื่องสอดคลองกับอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกที่เกิดขึ้น
เมื่อทําการเปรียบเทียบคาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทา ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 กับวัสดุกําบังรังสี
มาตรฐานบางชนิด เชนคอนกรีตชนิดตาง ๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356
มีคาความหนาต่ํากวาวัสดุกําบังรังสีมาตรฐาน และกระจกทั่วไป แสดงใหเห็นวาโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 สามารถนําไป
ประยุกตใชงานเปนวัสดุกําบังรังสีแกมมาได
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต
The study of physical and optical properties of sodium borate glass system
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งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของแกวโซเดียมบอเรต ที่ปริมาณความเขมขนของ
โซเดียมออกไซดแตกตางกัน คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50 เปอรเซ็นโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
ที่อุณหภูมิ 1000 ºC ผลการทดลองแสดงใหพบวา ความหนาแนนของแกวที่มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของโซเดียมออกไซด
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบวาขอบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้ นตาม
ความเขมขนของที่เพิ่มขึ้นและมีความยาวคลื่นในชวง UV ซึ่งสอดคลองกับแกวที่ใสไมมีสีอยางไรก็ตามที่ปริมาณความเขมขน
ของโซเดียมออกไซดที่ 10 20 30 เปอรเซ็นโมล คาการสงผานรังสีมีคาต่ําเนื่องจากเนื้อแกวไมเปนเนื้อเดียวกัน คาดัชนีหักเห
ของแกวโซเดียมบอเรตมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของโซเดียมออกไซดที่เพิ่มขึ้น และคาความแข็งมีคาสูงสุดที่ความเขมขน
ของโซเดียมบอเรต 40 เปอรเซ็นตโดยโมล
คําสําคัญ: แกวโซเดียมออกไซด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง
Abstract
In this work physical and optical properties of sodium borate at 0, 10, 20, 30, 40, 50 mol% of
difference concentration by using melt quenching technique at 1000 ºC. The results show that the density
of glass sample were increase with the increasing of Na2O concentration. The optical properties found
that the cut off wavelength shift to longer wavelength and showed in UV region which corresponding
with clearity of glass samples. The transmission found to very low at 10, 20, 30 mol% due to the
nonhomogeneous glasses. The refractive index of glass samples were increase with the increasing of
Na2O concentration and the hardness show highest value at Na2O concentration 40 mol%.
Keywords: sodium glass, physical property, optical property
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1. บทนํา
แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเปนวัสดุที่โปรงใส แข็งตัวที่อุณหภูมิหอง พรอมกันนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอ
และทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังนั้น จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตาง ๆ เชน งานกอสราง
และกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และเครื่องมือเครื่องแกว
ตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38)
แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถฟอรมตัวเปนแกวได
เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของอะตอมที่งาย ไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน
แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Varshnaya
etal., 1994) จากคุ ณสมบัติดั งกลาวทํ าใหแกวบอเรตนิ ยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุ ตสาหกรรมแกว เนื่องจากมีความ
แข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสรางบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซึ่งจะสามารถ
ฟอรมตัวเปนแกวได โครงสรางของ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหลี่ยมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกว
บอเรตนิย มนํามาใชงานทางดานวัส ดุปองกันรังสี เนื่ องจากมี คาเลขอะตอมยัง ผลใกลเ คียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย อีกทั้งยั ง
นํามาใชงานในดานอุปกรณทางแสง (Yawale et al., 2000: 150)
โซเดียมออกไซดใชในการขยายโครงสรางแกว ซึ่งเปนผลใหแกวหลอมไดที่อุณหภูมิต่ํา แกวโซเดียมบอเรตถูกใชอยาง
แพรหลายในทางอุตสาหกรรม เชนสารเคลือบฟน อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกเปนตน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการหลอมแกว
(100-x)B2O3:xNa2O เมื่อ x คือ 0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นตโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยาง
รวดเร็ วที่อุณหภูมิ 1000 ºC และศึกษาสมบัติท างแสงของแกวโซเดีย มบอเรตที่ ไดจากการหลอม (P.Limkitjaroenporn,
J.Kaewkhao, P.Limsuwan, W.Chewpraditkul, 2010)
2. วิธีการทดลอง
แกวบอเรตที่เติมดวยโซเดียมออกไซด สูตร (100-x)B2O3:xNa2O เมื่อ x คือ 0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นตโมล
หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) โดยทําการ
ผสมสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร บรรจุในเบาหลอม จากนั้นนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ
1,000 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมงและเทที่อุณหภูมิหองเพื่อใหแกวเย็นตัวอยางรวดเร็ว แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขา
เตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่
อุณหภูมิหอง นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม.ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 สําหรับวิเคราะหความหนาแนน
และปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) และคํานวณโดยใชหลักการของอาร
คิมีดิส การวิเ คราะหส มบัติ การดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี -วิ สเนี ยรไ ออารสเปกโทรโฟโตมิ เตอร (รุ น UV-3600 บริษัท
BaraScientific) การวัดดัชนีหักเหแสงโดยใชเครื่อง ABBE REFRACTOMETERการวัดความแข็งของแกวโดยใชเครื่อง HVS1000 Digital Micro Vickers Hardness Tester
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3. ผลการทดลอง
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รูปภาพที่ 1 แกวโซเดียมบอเรต ที่ไดจากการหลอมที่อุณหภูมิ 1000 ºC
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รูปภาพที่ 2 กราฟคาความหนาแนนของแกวโซเดียมบอเรต ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O แตกตางกัน ตั้งแต 10 ถึง 50
เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O เพิ่มขึ้นเนื่องจาก น้ําหนักโมเลกุล
ของ Na2O มากกวา B2O3 ดังนั้นการเพิ่มความเขมขนของ Na2O จึงทําใหความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งจากความสัมพันธนี้
แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยู
ระหวาง 1.9910 ถึง 2.3758 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงคาดัชนีหักเหแสงของแกว (100-x)B2O3:xNa2O ที่เจือดวย Na2O ที่ความเขมขน แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาคาดัชนีหักเหแสงของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O ที่แตกตางกัน ตั้งแต 10 ถึง 50
เปอรเซ็นตโมล พบวาเมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O เขาไปในเนื้อแกวจะไดทําใหมีคาดัชนีหักเหแสงมากขึ้นเนื่องจาก
แกวมีความหนานแนนเพิ่มขึ้น แสดงในภาพที่ 2 อยางไรก็ตามความเขมขนของ Na2O 10 และ 20 เปอรเซนตโมลไมสามารถ
วัดได
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รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงคาการสงผานรังสีของแกว (100-x)B2O3:xNa2O ที่เจือดวย Na2O ที่ความเขมขน แตกตางกัน
ผลจากการศึกษา UV-Vis-NIR Transmission ของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O แตกตางกัน ตั้งแต
10 ถึง 50 เปอรเซ็นตโมล จากการทดลองพบวาแกวมีความยาวคลื่นขีดเริ่มในชวง UV ซึ่งสอดคลองกับแกวที่ใสไมมีสีอยางไรก็
ตามที่ปริมาณความเขมขนของโซเดียมออกไซดที่ 10 20 30 เปอรเซ็นตโมล คาการสงผานรังสีมีคาต่ําเนื่องจากเนื้อแกวไมเปน
เนื้อเดียวกัน ดังนั้นจึงสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพซึ่งสังเกตไดดวยตาเปลาดังรูปภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 5 กราฟแสดงคาความแข็งของแกว (100-x)B2O3:xNa2O ที่เจือดวย Na2O ที่ความเขมขน แตกตางกัน
ผลจากการศึกษาคาความแข็งของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O ที่แตกตางกัน แสดงดังรูปภาพที่ 4
เห็นวาคาความเขมขนของ Na2O ที่ 20 เปอรเซ็นตโดยโมล มีคาความแข็งต่ําที่สุด ความเขมขนที่ 40 เปอรเซ็นตโดยโมล เปน
คาความแข็งที่มากที่สุด
4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองผลิตแกว (100-x)B2O3:xNa2O โดย x = 0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นตโมล ที่อุณหภูมิ 1000
องศาเซลเซียส พบวาที่ความเขมขน 0เปอรเซ็นตโมล ไมสามารถหลอมได และนําตัวอยางของแกวที่หลอมได วัดคาความ
หนาแนนโดยใชเครื่อง Density, Refractive index, UV-Vis-NIR transmission, Hardness จะเห็นไดวาคา Density,
Refractive index, UV-Vis-NIR transmission เปนไปในทางเดียวกันคือยิ่งความเขมขนมากคาของทั้งสองจะมากตาม แตคา
Hardness นั้นความเขมขนที่ 40 มีความแข็งแรงมากที่สุดในความเขมขนตาง ๆ
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การวัดความหนาของวัสดุโดยใชเทคนิคการสงผานของรังสี
Thickness Measurement by using Gamma Rays Transmission Technique
พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ1* วสุ ชีวสุขานนท1 และจักรพงษ แกวขาว2
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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จุดประสงคของงานวิจัยนี้ไดศึกษาและเปรียบเทียบความหนาของตะกั่วและอลูมิเนียม โดยทั้งสองวัสดุถูกวัดผาน
เครื่องมือเวอรเนียคาลิเปอร และเทคนิคการวัดโดยใชหลักการสงผานของรังสี ซึ่งคาทฤษฎีและคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
(mass attenuation coefficient) ของทั้งสองวัสดุจะถูกคํานวนโดยใชโปรแกรม WinXCom วัสดุทั้งสองชนิดจะถูกวัดโดย
การใชแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และทั้งหมดจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับคาความหนาที่ได
จากเวอรเนียคาลิเปอรตามลําดับ ผลการทดลองพบวา คาความหนา และคาสัมประสิทธการลดทอนเชิงมวลของแผนตะกั่วมีคา
มากกวาแผนอลูมิเนียม คาความหนาของตะกั่วและอลูมิเนียมที่วัดไดจากเทคนิคการสงผานของรังสีมีคาความหนาที่สามารถ
ยอมรับไดเมื่อเทียบกับเวอรเนียคาลิเปอร และคาความแตกตาง (% RD) ระหวางสองเทคนิคในการวัดมีคาไมเกิน 4%
คําสําคัญ: การวัดความหนา รังสีแกมมา เทคนิคการสงผาน
Abstract
The aim of this research to study and compare thickness of lead and aluminium. The both materials
were measured by using vernier caliper and gamma rays transmission technique which theoretical values
and the mass attenuation coefficients of both materials were calculated by using WinXCom program.
Both materials were measured by using Cs-137 source at 662 keV of the energy, and those were compared
with thickness values from vernier caliper respectively. The results showed that the lead higher density
and the mass attenuation coefficients than aluminium. The thickness of lead and aluminium were measured
from gamma rays transmission are good agreement with vernier caliper and the relative difference
percentage (% RD) is not over 4%.
Keywords: thickness measurement, gamma rays, transmission technique

168 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ในการวัดความหนาของวัสดุ หรือแมแตวัสดุที่มีความยากลําบากในการวัด ลวนแลวแตมีความตองการในหลายสาย
งาน เชน นักวัสดุศาสตร วิศวกร ดานการแพทย และอีกมากมาย การวัดความหนานั้นขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุที่ตองการวัด
และนั่นคือเหตุผลที่วา ไมบรรทัด เวอรเนียคารลิเปอร ไมโครมิเตอร นั้นคือเครื่องมือพื้นฐานที่ถูกนํา มาใชในการวัดความหนา
ของวัสดุ แตก็มีบางวัสดุนั้นที่ไมสามารถที่จะทําการวัดไดเนื่องจากลักษณะของวัสดุนั้นไมเอื่ออํานวยต อการวัด ดังนั้นมันจึงมี
ความสําคัญที่จะพัฒนาเครื่องมือในการวัดที่มีความแมนยํา และสามารถวัดไดครอบคลุมทุกวัสดุ
ความรูเกี่ยวกับรังสีนั้นจึงมีความสําคัญในงานหลาย ๆดาน และถูกใหความสนใจในการประยุกตและนําไปใชในเชิง
อุตสาหกรรมเชนกัน (S. Singh and et.al, 2008), (N. Singh, K. jit Singh, K. Singh and H. Singh, 2004) เมื่อรังสีแกมมา
เคลื่อนผานสสารหรือเนื้อของวัสดุนั้น จะเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารทําใหความเขมของรังสีนั้นลดลง ในการลดลงของ
รังสีนั้นจะขึ้นกับชนิดของวัสดุ ความหนาแนน และความหนา ซึ่งจะสัมพันธกับคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่สามารถ
คํานวณไดจากโปรมแกรม WinXCom ซึ่งเปนโปรแกรมที่เปดใหใชงานไดโดยผานระบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดย (L. Gerward
and et.al., 2004) ดวยเหตุนี้จึงมีงานวิจัยไดนํารังสีมาใชวัดความหนาเนื่องจากความสัมพันธของการลดทอนรังสีเนื่องมาจาก
การเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร (K. Kaur, K.J. Singh and V. Anand, 2015), (K. Singh, S. Singh, A.S. Dhaliwal
and G. Singh, 2015), (R.S. Kaundal, S. Kaur, N, Singh and K.J. Singh, 2010)
มีงานวิจัยหลายชิ้ นที่ไดนําความรู ในดานรังสีมาประยุกตใชในการวัดความหนา โดยการใหรังสีแ กมมาเคลื่อนผาน
ชิ้นงานหรื อวัสดุที่ตองการวัด และทําการนับวัดจากหัววัดรัง สี และสามารถคํานวณหาความหนาจากความสัมพั น ธของการ
ลดทอนรังสีได (H. Yun, S.J. Moon, and Y.J. Oh, 2016), (T.D. Nguyen, J.D.R. Valera and A.J. Moore, 2016) (M.
Kusano, S. Takizawa, T. Sakai, Y. Arao and M. Kubouchi, 2017), (M.R. Yazdani, S. Setayeshi, H. Arabalibeik
and M.E. Akbari, 2017)
ในงานวิจัยนี้จึงไดนําตะกั่ว และ อลูมิเนียม ที่ไมทราบคาความหนามาศึกษาและเปรียบเทียบคาความหนา โดยทั้ง
สองวัสดุจะถูกวัดผานเครื่องมือคือ เวอรเนียคาลิเปอร และการวัดโดยใชหลักการสงผานของรังสี คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
(mass attenuation coefficient) ของวัสดุทั้งสองชนิดจะถูกวัดที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต แหลงกําเนิดรังสี Cs137 ถูกใชในการทดลองนี้ และนํามาเปรียบเทียบกับคาความหนาที่ไดจากเวอรเนียคาลิเปอรตามลําดับ
2. ทฤษฏี
2.1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
เมื่อรังสีเคลื่อนที่ผานเขาไปในเนื้อของสสาร ความเขมของรังสีจะลดลงเนื่องจากเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร
การที่ความเขมของรังสีลดลงจาก I0 ถึง I สามารถคํานวนไดจากกฎของ Lambert-Beer law

I  I0 e   /   X

(1)

เมื่ อ  คื อค าความหนาแน นของตั วอย างวัส ดุ X คื อความหนาของตั วอย างวั สดุ และ  /  (cm2/g) คือค า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล คาทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลที่ไดจากกฎการรวมและสามารถคํานวณไดจาก
โปรแกรม WinXCom สามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการได
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 /    w i   /  i
i

(2)

โดยกําหนดให w i และ   /  i คือสัดสวนโดยน้ําหนัก และคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแตละธาตุ i
ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน  (cm-1) สามารถคํานวนไดโดยการคูณจากคาความหนาแนนของตัวอยางวัสดุ
กับคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล จากความสัมพันธสามารถหาความหนาของวัสดุตัวอยางจากสมการ

e   /   X 
 X  ln
I0
X I


I

I
I0

I0

(3)
(4)

ln

(5)

3. วิธีการทดลอง
คาความหนาแนน
ความหนาแนนของแผนตะกั่ว และแผนอลูมิเนียม ถูกวัดโดยใชการแทนที่ของเหลวตามสมการของอคิมิดิส



wA
  Water
WA  WB

โดยที่ w A คือ น้ําหนักของตัวอยางที่ชั่งในอากาศ และ
หนาแนนของน้ํามีคาเทากับ 0.999 g/cm3

(6)

w B คือ น้ําหนักของตัวอยางที่ชั่งในน้ํา และคาความ

การสงผานของรังสีแกมมา

รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมการทดลองกระบวนการสงผานของรังสี
ที่มา: (Kaewkhao et al., 2012)
จากรูปที่ 1 ไดใชแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 ที่พลังงาน 662 keV เปนแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในการทดลอง โดยมีถ้ํา
ตะกั่วหุมแหลงกําเนิดรังสีไวโดยมีหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุมดวยถ้ําตะกั่วและทําการนับวัดคารังสีที่สงผานตัวอยางวัสดุเขาสูหัววัด
170 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

NaI(Ti) ที่ตอกับแหลงกําเนิดไฟ (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อแปลคา โดยใชโปรแกรมซอฟแวร Genie
2000
4. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดลองคาความหนาแนน คาความหนาที่วัดจากเวอรเนียคาลิเปอร และการสงผานของรังสีของแผนตะกั่ว
และแผนอลูมิเนียม
ผลการทดลอง
คาสัมประสิทธิ์การ คาความหนาโดย
ความหนาแนน
คาความหนาโดยการ
วัสดุ
ลดทอนเชิงมวล
เวอรเนียคาลิเปอร
% RD
3
(g/cm )
สงผานของรังสี (cm)
2
(cm /g)
(cm)
แผนตะกั่ว
11.34
0.1101
0.1000
0.0964  0.0030
3.7344
แผนอลูมิเนียม
2.70
0.0746
0.0750
0.0722  0.0042
3.8251
จากผลการทดลอง คาความหนาและคาความหนาแนนของแผนตะกั่วและแผนอลูมิเ นียม สามารถคํานวณไดจาก
สมการที่ (5) และสมการที่ (6) ตามลําดับ และผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 พบวาตะกั่วมีคาความหนาแนนมากกวา
อลูมิ เนีย ม เนื่องจากตะกั่วมีค าเลขอะตอมที่สู งกวา จึ งส งผลใหค าสั มประสิ ทธิ์การลดทอนเชิง มวลของตะกั่วมี คามากกว า
อลูมิเนียม เนื่องจากโอกาสการเกิดอันตรกิริยาของตะกั่วที่มากกวา ผลการทดลองคาความหนาของตะกั่วและอลูมิเนียมจาก
เทคนิคการสงผานของรังสีมีคาความหนาที่สามารถยอมรับไดเมื่อเทียบกับ เวอรเนียคาลิเปอร และคาความแตกตาง (% RD)
ระหวางสองเทคนิคในการวัดมีคาไมเกิน 4%
5. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองคาความหนาของแผนตะกั่วและแผนอลูมเิ นียมที่วัดไดจากเวอรเนียคาลิเปอร และจากการสงผานของ
รังสีจากแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 เขาหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่ตอกับแหลงกําเนิดไฟ (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอร
เพื่อแปลคาที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลตพบวา คาความหนาที่ไดจากการวัดแบบวิธีสงผานของรังสี มีคาความคลาด
เคลื่อนที่สามารถยอมรับไดเมื่อเทียบกับเวอรเนียคาลิเปอร และเปนวิธีที่ทําใหลดโอกาศที่จะทําใหชิ้นงานหรือวัสดุที่วัดเกิดการ
ชํารุดได และมีความแมนยําสูง เราสามารถใชเทคนิคการวัดความหนาไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับชิ้นงานหรือวัสดุที่ใชวัด ถือเปน
อีกหนึ่งทางเลือกที่ดสี ําหรับวัสดุที่ไมสามารถใชเครื่องมือวัดพื้นฐานได
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Abstract
Lithium barium bismuth phosphate (LBBP) glasses doped with samarium oxide were prepared by
melt quenching technique at 1000 0C. The absorption spectra of LBBPSm glasses were recorded in the
UV-Vis-NIR region at room temperature. All the absorption transitions originated from 6H5/2 ground state
to the various excited state including 4D3/2, 4L17/2, 4L15/2, 6P3/2, 4M19/2, 6P5/2, 4G9/2, 4F5/2, 4I13/2, 4I11/2, 4M15/2, 4I9/2,
4
G7/2, 4F3/2, 4G5/2, 6F11/2, 6F9/2, 6F7/2, 6F5/2, 6F3/2, 6H15/2, and 6F1/2 excited states, respectively. Also, it was found
that the shape of the absorption peaks were similar in all glasses. Only minimal variations of peak intensity
were observed.
Keywords: samarium, glass, optical properties
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1. Introduction
Currently, amorphous materials have been extensively researched in various optical applications
such as color displays, sensors, optical fiber, lasers, and solar energy converters. Oxide based glasses such
as silicates, phosphates, borates, germinates, vanadate and tellurite are the promising hosts for photonic
applications. Glasses doped with rare-earth (RE) ions are receiving special attention because they emit
intense radiation in visible, NIR and IR regions under appropriate excitation conditions which make them
have very stable emission (Basavapoornima et al., 2014: 233-241). Addition of rare-earth elements like
dysprosium, samarium, europium, erbium etc., to oxide based glasses has been found to occur the
luminescence phenomenon. In physic, absorption is the process by which a lower energy quantum
mechanical state of a particle becomes converted a higher one through the absorption of a photon.
The efficiency of the luminescence of the rare-earth ions depends strongly on phonon energy of
the host material and active ion concentration. Therefore, the choice of appropriate host matrix crucial
for efficient luminescence. Among different glass hosts, oxide based phosphate glasses have unique
physical and optical properties due to their good structural properties such as relatively low phonon
energy when compared to other glasses, low refractive index, high thermal expansion coefficient, low
melting temperature, low glass transition temperature, low viscosity and high ultraviolet transmission.
These properties have made them ideal materials for fundamental studies of the glass transition and
devitrification effects (Lingana et al., 2013: 118). However, their relative poor chemical durability precludes
their practical utilization. Therefore, it has been noticed that the addition of metal oxides (MO) like BaO or
Bi2O3 resulting in the formation of M-O(P) bonds, leads to improve the chemical durability and thermal
stability of the phosphate glasses and enhance the radiative transition rates of RE3+ ions (Preet Kaur et al.,
2016: 87-92). These favorable features make phosphate glasses useful in optical devices.
Among lanthanides, the Sm3+ (4f5) ion is the one of the interesting ions because of its potential
applications in various optical devices such as high density optical storage, under sea-communication,
colors displays and visible solid-state lasers as a result of its bright emission in orange/red regions (Nayab
Rasool et al., 2013: 82-90).
In this work, lithium barium bismuth phosphate glasses doped with Sm3+ have been fabricated.
The optical properties of the glass samples were studied to determine the potential of the glasses using
as solid-state lighting applications.
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2. Experiment
2.1 preparation
Phosphate glasses with chemical composition of 5Li2O : xBaO : (35-x)Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3
where x = 5, 10, 15, 20, 25 and 30 mol% containing fixed concentration of RE3+ ions were prepared by
conventional melt quenching technique using lab grad (NH4)2HPO4, Li2CO3, Ba2CO3, Bi2O3, Dy2O3 and
Sm2O3 as starting materials. The glass compositions are shown in Table 1. About 20 g of the batch
composition was thoroughly ground in an agate mortar and this homogeneous mixture was taken into an
porcelain crucible and heated in an electric furnace at 1000 °C for 2 h. The melt was air quenched by
pouring it onto a preheated stainless steel mold and annealed at 500 °C for 3 h to remove thermal strains
and then slowly allowed to cool to room temperature (RT). After that, the glass samples were cut and
polished into 1.0×1.5×0.3 cm3 shape to get good transparency and flat surfaces for optical measurements.
Table 1 Glass compositions and corresponding label of glass system.
Glass composition
5Li2O : 5BaO : 30Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3
5Li2O : 10BaO : 25Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3
5Li2O : 15BaO : 20Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3
5Li2O : 20BaO : 15Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3
5Li2O : 25BaO : 10Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3
5Li2O : 30BaO : 5Bi2O3 : 59P2O5 : 1Sm2O3

LBBPSm05

LBBPSm10

LBBPSm15 LBBPSm20
Fig. 1. Glass samples.

Label
LBBPSm05
LBBPSm10
LBBPSm15
LBBPSm20
LBBPSm25
LBBPSm30

LBBPSm25

LBBPSm30

2.2 Optical properties
The optical absorption spectra were obtained using UV-Vis-NIR spectrophotometer (Shimadzu,
UV-3600)
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3. Results and discussions
(a)
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Fig. 2. Absorption spectra of Sm3+ ions -doped phosphate glasses (a) in UV-Visible and (b) NIR regions.

176 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

4

(a)
LBBPSm30
P3/2

LBBP30

Absorbance (arb. units.)

(a)
4
D3/2

4

4
M19/2

L17/2

4
4
D3/2

350

P5/2

4

4
4
I11/2
I
4
M15/2
G9/2 13/2
4
F3/2
4
4 4
F5/2
I9/2 G7/2

400

450

500

4
G5/2

550

600

Wavelength (nm)

6

6
H5/2

LBBPSm30(b)

F7/2

LBBP30

Absorbance (arb. units.)

6
6

(b)

F
5/2
6

F

9/2

F

3/2 6

F

15/2
6
F1/2

6

900

F11/2

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Wavelength (nm)

Fig. 3. Absorption spectra of Sm3+ ions -doped phosphate glasses (a) in UV-Visible and (b) NIR regions.
Fig. 3. shows the absorption spectra of Sm3+ -doped phosphate glasses in the visible and nearinfrared region for 300-1700 nm. The assignment of the band is also shown in this figure. For all of the
Sm3+ doped glasses, 24 peaks have been identified and are assigned. All transitions in the absorption
spectra of Sm3+ start from the 6H5/2 ground state to the various excited states which including 4D3/2, 4L17/2,
4
L15/2, 4P3/2, 4M19/2, 4P5/2, 4G9/2, 4F5/2, 4I13/2, 4I11/2, 4M15/2, 4I9/2, 4G7/2, 4F3/2, 4G5/2, 6F11/2, 6F9/2, 6F7/2, 6F5/2, 6F3/2, 6H15/2,
and 6F1/2 excited states locate at 360, 373, 390, 401, 415, 420, 438, 449, 461, 469, 476, 487, 500, 527, 560,
946, 1083, 1235, 1383, 1488, 1539 and 1577 nm, respectively.
It is evident that 6H5/2--->6P3/2 (401 nm) and 6H5/2--->6F7/2 (1235 nm) transitions are found to be
relatively more intense than other transitions.
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4. Conclusions
The Sm3+ -doped phosphate glasses have been prepared by conventional melt quenching
technique and are characterized by absorption spectra. The Sm3+ doped glass samples appear slightly
yellow in glass matrix but still sustain transparency. As can be seen Fig 2, peak positions of all samples
occur at the same location. The highest peak intensity locates at 401 nm wavelength due to 6H5/2--->6P3/2
transition. From such wavelength is used as an excited wavelength in further study of luminescence but it
was not discussed in this work. There is no evident relativity between absorption and the increase of BaO
concentration. The absorption spectra of glass samples were measured at 200-2500 nm that is the UV-VisNIR region. As can be seen that there are 24 transitions from ground state to excited state in which reveal
two intense bands due to 6H5/2--->6P3/2 (401 nm) and 6H5/2--->6H7/2 (474 nm) transitions in UV-Vis region. As
such wavelength of two intense bands is in the blue absorption region results in the pale yellow visibility
of human eye. As a result, can be seen that all the glasses have the most intense peak at 401 nm owing
to 6H5/2--->6P3/2 transition which was a popularly used wavelength to excite the particles from a lower level
to a higher level and then become converted a lower one by an energy exhalation. Therefore, these
prepared glasses have good sensitivity for UV-Visible radiation that makes it as a promising glass for solid
lighting applications and other photo-intensive works.
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Abstract
The aim of this research to study of the mass attenuation coefficients of lithium barium bismuth
phosphate (LBBP) glasses which were prepared by the melt quenching technique. Cs-137 source was used
for this experiment and measured at 662 keV gamma ray energy. The theoretical values were calculated
by using WinXCom program and compared with the experimental ones. The results showed that the mass
attenuation coefficients of LBBP were decrease with the increasing of BaO concentration and those had
higher values of mass attenuation coefficients than standard shielding concretes.
Keywords: mass attenuation coefficient, radiation shielding, phosphate glass

180 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. Introduction
Nowadays, the scientific and technological advancement play a more important role in human
life. Radiation utilization is one of the most important technologies both in human health, industries,
medical and agriculture because the radiation is a particle that cannot be touched when entering the
body. Therefore, in radiation practice, the radiation protective equipment is required for the safety of
workers and those who involved. The most radiation shielding materials commonly used are concrete
because it is inexpensive and adaptable for any construction design. There are however many drawbacks
associated with using of concrete, such as considerable variability in its composition and water content.
This variation results in uncertainty in calculations for shield design predictions of the radiation
distribution and attenuation in the shield. Water contents have the disadvantages of decreasing both
density and structural strength of concrete. However, its drawback is the loss of water when concrete
becomes hot by absorption of energy from radiation. In addition, concrete is opaque to visible light and
thus it is difficult to see through the concrete-based shield and the other type of radiation shielding
materials is lead oxide glasses (Bashter et al ., 1997: 1389-1401) but nowadays it has been restricted in
various radiation shielding applications due to the expression of the toxicity of lead to children and adults
as well as the environmental hazard of it and protectionism in the world economy.
In the recent years, glasses are an option that used as a radiation shielding material because
there is a transparent property and can be contained by heavy metal oxide for absorbing x-rays or gamma
rays and are much lower cost than those made from lead.
Among different glass hosts, oxide based phosphate glasses have unique physical and chemical
properties due to their good structural properties such as relatively low phonon energy when compared
to other glasses, low refractive index, high thermal expansion coefficient, low melting temperature, low
glass transition temperature, low viscosity and high ultraviolet transmission (Doweidar et al., 2005: 91-96).
These properties have made them ideal materials for fundamental studies of the glass transition and
devitrification effects. However, their relative poor chemical durability precludes their practical utilization.
Therefore, it has been noticed that the addition of metal oxides (MO) like BaO or Bi2O3 resulting in the
formation of M-O(P) bonds, leads to improve the chemical durability and thermal stability of the
phosphate glasses (Keawkhao et al., 2012: 976-981). These favorable features make phosphate glasses
useful in radiation-intensive applications.
In this work, the lithium barium bismuth phosphate glasses have been investigated as
replacement of lead-based glasses with suitable shielding properties. The mass attenuation coefficient of
phosphate glasses based Bismuth and barium have been investigated experimentally at the photon
energy of 662 keV and theoretically by using WinXcom program.
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2. Experimental work
2.1 Sample preparation
Phosphate glasses with composition 5Li2O : xBaO : (35-x)Bi2O3 : 60P2O5 where x = 5, 10, 15, 20, 25
and 30 mol% have been prepared by conventional melt quenching technique using lab grad (NH4)2HPO4,
Li2CO3, Ba2CO3, and Bi2O3 as starting materials. The glass compositions are shown in Table 1. About 20 g of
the batch composition was thoroughly ground in an agate mortar and this homogeneous mixture was
taken into a porcelain crucible and heated in an electric furnace at 1000 °C for 2 h. The melt was air
quenched by pouring it onto a preheated stainless steel mold and annealed at 500 °C for 3 h to remove
thermal strains and then slowly allowed to cool to room temperature (RT). After that, the glass samples
were cut and polished into 1.0×1.5×0.3 cm3 shape to get good transparency and flat surfaces for optical
measurements.
Table 2 Glass compositions and corresponding labels of glass system.
Labels
Glass composition (in mol%)
Thickness (cm)
LBBP05
5Li2O : 5BaO : 30Bi2O3 : 60P2O5
0.40
LBBP10
5Li2O : 10BaO : 25Bi2O3 : 60P2O5
0.30
LBBP15
5Li2O : 15BaO : 20Bi2O3 : 60P2O5
0.30
LBBP20
5Li2O : 20BaO : 15Bi2O3 : 60P2O5
0.35
LBBP25
5Li2O : 25BaO : 10Bi2O3 : 60P2O5
0.35
LBBP30
5Li2O : 30BaO : 5Bi2O3 : 60P2O5
0.40

LBBP05

LBBP10

LBBP15

LBBP20

LBBP25

Density (g/cm3)
4.5557
4.4359
4.1653
3.8913
3.6654
3.4309

LBBP30

Fig. 1. Glass samples.
2.2 Mass attenuation coefficient
The experimental and theoretical values of mass attenuation coefficient were compared. In
which, the experimental value obtained using a transmission method and then calculated using equation
(1). For the theoretical value can be determined by using WinxCom program.
I(x)=I0.e−μρ.ρ
(1)
μ is the attenuation coefficient
ρ is the mass density.
I0 is incident intensity, I(x) is emerge intensity
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Fig. 2. Experimental setup of transmission method.

Fig. 3. Schematic of the mass attenuation coefficient measurement.
3. Result and discussion
Table 1 shows the measured thickness and density of glass sample with different concentration
of BaO. In order to derive precise mass attenuation coefficients from the measured incident and
transmitted gamma-ray intensities, it is necessary to have accurate data for thickness and density of the
samples.
The mass attenuation coefficients of glass samples as shown in Table 2 were evaluated from
gamma rays incidence (I0) and transmitted (I) intensities and where its theoretical values were calculated
by WinXCom program. In theoretical approach, it has been found that the mass attenuation coefficients
were decreased with increasing of BaO content in glass matrix indicates the lower shielding properties.
The decreased total photon interaction probability at this energy leads to the increase of the gamma-ray
transmission with increasing amount of BaO. The experimental values of mass attenuation coefficient are
in good agreement with the theoretical values with RD less than 0.28%.
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The values of partial interactions with BaO concentration are shown in Table 2, which indicate
that the Compton scattering gives a dominant contribution to the total mass attenuation coefficients for
all studied glass samples and show the decrease with increasing of BaO concentration. In case of
photoelectric and coherent scattering interaction are increased with decreasing of BaO concentration,
however, both photoelectric and coherent scattering interactions are rather small for these glass samples
at this energy (662 keV) comparing with Compton scattering. The pair production interaction does not
occur because the energy is lower than 1.02 MeV.
Table 2 The mass attenation coefficients (μm) for total interaction and partial interaction of LBBP glasses
system at 662 keV.
µm (cm2/g) x 10-2
Total interaction
Partial interaction (from Win X com)
Samples
Photoelectric
Theory Experiment %RD Compton scattering
Coherent
effect
LBBP05
8.606
8.597
0.01
6.932
1.427
0.248
LBBP10

8.431

8.438

0.02

6.941

1.260

0.230

LBBP15

8.257

8.260

0.28

6.951

1.093

0.212

LBBP20

8.082

8.110

0.20

6.961

0.926

0.195

LBBP25

7.908

7.992

0.28

6.971

0.759

0.177

LBBP30

7.733

7.798

0.20

6.981

0.592

0.160

Fig. 4., It is clearly seen that the total mass attenuation coefficient of glass system decreased with
the decrease of Bi2O3 concentration at this energy, indicates the dependence of total mass attenuation
coefficient values on the metal oxide content. This result shows the higher probability of photon
interaction even more in the higher Bi2O3 content while the interaction is reduced with the decrease of
Bi2O3 content. The experimental values of mass attenuation coefficient are in good agreement with the
theoretical values. As can be seen in Fig. 4, the uncertainty for each experiment data is small, reflecting
the good precision of the measurement. The partial interactions (photoelectric absorption, coherent and
incoherent scatterings) of glass system were calculated and also shown in Fig. 4. The coherent scattering
interactions were found to have a small effect on glass system in this energy. All partial interactions were
higher with more Bi2O3 content. It can be noticed that the incoherent scattering is the main interaction
that have a stronger effect on the total mass attenuation coefficient values in this glass system.
The mass attenuation coefficient of the prepared glass samples were acquired and presented in
comparison with some standard radiation shielding material, taken from literature (I.I. Bashter,
“Calculation of radiation attenuation coefficient for shielding concretes”. Vol.24, No 17, pp. 1387-1401,
1997). From Fig. 5., it can be seen that all the glasses in this work exhibited with higher values of mass
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attenuation coefficient against a basal-magnetite, hematite-serpentine, ilmenite-limonite, ilmenite,
ordinary, steel-scrap, and steel-magnetite. The photon interaction probability is the total mass
attenuation coefficient. The higher mass attenuation coefficient means more interaction of photon with
material and hence giving an higher mass attenuation coefficient in the prepared glass samples compared
with common radiation protective materials.
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4. Conclusions
In this work, the glass system with a chemical composition of 5Li2O : xBaO : (35-x)Bi2O3 : 60P2O5
where x = 5, 10, 15, 20, 25, and 30 mol% have been prepared by conventional melt quenching
technique. The mass attenuation coefficient values were measured at photon energy for 662 keV. The
experimental values agree with the theoretical values, which are calculated from WinXCom program. The
total mass attenuation coefficients decrease with increasing of BaO concentration, indicating that the
photon interaction probability decreases with increasing of BaO concentration. From WinXCom
calculation, the total mass attenuation coefficient is decreased due to the decrease of photoelectric
absorption in glass system. However, Compton scattering gives dominant contribution of the total mass
attenuation coefficient for the studied glass samples. All of the glass samples have been shown with
higher mass attenuation coefficient than some standard radiation shielding materials at this energy,
indicating the potential of the prepared glasses as a radiation shielding material with Pb-free advantage. In
addition, these results are very useful in designing radiation shielding glass and reflecting influence of
metal oxide content, BaO and Bi2O3, in radiation shielding glass.
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Absorption properties of alkali aluminium phosphate glass doped with Nd3+ ions
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียม ฟอสเฟตที่เจือดวยไอออนของนีโอดีเมียม
ที่ความเขมขนแตกตางกัน ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะของเนื้อแกวเปนเนื้อเดียวกัน และมีสีมวงเพิ่มขึ้นตามความเขมขน
ของนีโอดีเมียม การศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาวคลื่น 250-2500 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกว
สามารถดูดกลืนแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดที่ความยาวคลื่น 353, 581 และ 803 นาโนเมตร ซึ่งอยูในชวงอัลตราไวโอเลต
วิสิเบิล และอินฟาเรดใกล ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาความเขมของการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของนีโอดีเมียม
คําสําคัญ: แกวฟอสเฟต นีโอดีเมียม สมบัตทิ างแสง
Abstract
In this research, absorption properties of alkaline aluminium phosphate glasses doped with different
concentrations of Nd3+ ions have been investigated. Glass samples were prepared by the melt-quenching
technique at 1200 ºC. The results indicated that all glass samples were tranparent, homogenous and purple
colour increased with increasing of Nd2O3 concentration. The absorption spectra were investigated in the
wavelength region from 250-2000 nm. It was found that the highest absorption peak centered at 353, 581
and 803 nm in the ultraviolet, visible and near infrared region, respectively. Also the intensity of absorption
peaks increased with increasing Nd2O3 concentrations.
Keywords: phosphate glass, neodymium, optical properties
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1. บทนํา
แกวเป นวัสดุ ที่มีลักษณะพิ เศษซึ่ งไมมี วัสดุใ ดเหมื อน เปนวัส ดุที่โปรงแสง แข็ งแรงและทนทานตอการกัดกรอนใน
สภาพแวดลอมตาง ๆ ดังนั้น แกวจึงไดรั บความนิยมและถูกนํามาใชในงานอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย เชน อุตสาหกรรม
เครื่องประดับ อุตสาหรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสากรรมการแพทยและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน
แกวฟอสเฟต (phosphate glass) เปนแกวที่มีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) เปนสวนผสมดวยเกือบทั้งหมดทํา
ใหแกวมี P2O5 เปนองคประกอบหลัก แกวประเภทนี้มีสมบัติทนตอกรดไฮโดรฟลูออริกซึ่งปกติเปนสารเคมีที่สามารถละลาย
ซิลิกาหรือกัดกรอนแกวได แกวประเภทนี้จึงถูกใชประโยชนในงานที่มีกรดไฮโดรฟลูออริก เชน ในกระบวนการเติมฟลูออรีนเขา
ไปในโมเลกุลสารอินทรีย (fluorination) ใชทําหนาตางสําหรับดูในอุปกรณที่ใชในการทํางานหรือในการขนยายสารยูเรเนียมที่
แยกได ไปใชใ นงานทางนิวเคลียร เชน ระเบิดปรมาณู เปนตน (ประสิทธิ์ ปุ ระชาติ , 2006) นอกจากนี้การเติมอะลู มิเนีย ม
(aluminium) ไปเพราะมีจุดหลอมเหลวที่สูง เปนโลหะที่มีความหนาแนนนอย สามารถขึ้นรูปไดงาย ไมเสี่ยงตอรอยราวและ
การแตกหัก ไมเปนสนิม ทนตอการกัดกรอน โดยเฉพาะการนํามาผสมกับโลหะอื่น ๆ แลวจะทําใหคุณสมบัติตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
เชน จุดหลอมเหลวของอะลูมิเนียมผสมจะอยูที่ 1140-1205 องศาเซลเซียส จึงนิยมนํามาผลิตเปนชิ้นสวนต าง ๆ รวมถึงวัสดุ
หรื อภาชนะที่ เ กี่ย วข องกั บ อาหาร (Unchalee;siamchemi) นอกจากนั้ นการเติ มอั ล คาไลน :ลิ เ ทีย ม (Li) โซเดี ย ม (Na)
โพแทสเซียม (K) ไปในแกวเพราะเปนตัวชวยหลอมและชวยเพิ่มการไหลตัวของเคลือบขณะหลอมเพิ่มความมันวาว แตถาใชใน
ปริ มาณที่ม ากไป ทํ าให แก วมีค วามทนทานต อสภาพอากาศและสารเคมี ลดลง แกวจะเกิด เปนฝ าขาวที่ เรี ย กว า สนิ มแก ว
(bloom) เมื่อใชไปนาน ๆ ในกลุมนี้ Na2O ซึ่งไดมาจากโซดาแอช (Na2CO3) เปนตัวที่นิยมใชที่สุด แตในการทําแกวคริสตัลตอง
ใช K2O ชวยเพิ่มความมันวาวดวย (เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, 2005) แกวที่เจือดวยนีโอดีเมียม มักพบอยูรวมกับสารประกอบ
Lanthanum เปนสารเติมใหแกวมีสีมวง ใชทําเลเซอร ทําตัวจุและแมเหล็ก (สุทัศน ยกสาน, 2014)
จากที่กลาวมาขางต นจะสามารถเปลี่ย นโครงสร างของแกวไดโดยการเติมธาตุเขาไปในระบบของแกวอะลูมิเนีย ม
ฟอสเฟต แต อยางไรก็ต ามการเติม สารเคมี เหล านี้ก็ไม ไดเ กิดการฟอร มตัวเปนแกวเสมอไป ดั งนั้นจึงจํ าเปนที่ จะต องศึ กษา
เกี่ยวกับสมบัตกิ ารดูดกลืนแสง เพื่อเปนขอมูลทําวัสดุที่สําคัญในการประยุกตใชงานระดับสูงตอไป
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การหลอมแกว
จากการทดลองการหลอมแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 15R2O : 20Al2O3 : (65-x)P2O5 : xNd2O3
เมื่อ R คือ Li2O, Na2O และ K2O (LiNd, NaNd และ KNd ตามลําดับ) โดยที่ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ
2.00 รอยละโดย (mol%) หลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นสารที่หลอมจะถูกนําไปเทลงใน
แมพิมพเหล็กกลาไรสนิมที่อุณหภูมิหองเพื่อขึ้นรูปแกวเปนชิ้นงาน นําตัวอยางแกวที่ไดไปตัดและขัดแกว
2.2 การศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสง
การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LiNd, NaNd และ KNd ที่ไดนําไปตรวจสอบดวยการวิเคราะห
การดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV–Vis–NIR spectrophotometer ในชวงความยาวคลื่น 250–2500 นาโนเมตร
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3. ผลการศึกษาและการวิจัย
3.1 ลักษณะตัวอยางแกวที่ไดจากการหลอม
จากการหลอมแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตพบวาลักษณะของตัวอยางแกวที่ไดมีความโปรงแสง เมื่อเจือ Nd3+
แลวจะใหสีที่เปนสีมวงและสีมวงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความเขมขนขึ้นของ Nd3+ และจากรูปที่มีสีน้ําตาลปนอยูเกิดจากเบาหลอม
ไมสะอาดในขั้นตอนการหลอมแกวจึงทําใหมีสีน้ําตาล แสดงดังภาพที่ 1-3 ตามลําดับ

(ก)

(ข)
ภาพที่ 1 ลักษณะของตัวอยางแกว LiNd (กหลังตัดและขัดแกว (ข) กอนขัดแกว (

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 ลักษณะของตัวอยางแกว NaNd (กหลังตัดและขัดแกว (ข) กอนขัดแกว (
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 3 ลักษณะของตัวอยางแกว KNd (ก) กอนขัดแกว และขัดแกวหลังตัด (ข)
3.2 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสง
จากการวิ เ คราะห ส เปกตรั ม การดู ด กลื น แสงของแก วอั ล คาไลน อะลู มิ เ นี ย มฟอสเฟตด วยเครื่ อง UV–Vis–NIR
spectrophotometer สามารถพบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาวคลื่น 250–2500 นาโนเมตร
แสดงดังภาพที่ 4–9

Normalized absorption (arb.units)

LiNd
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LiNd ลักษณะกราฟซอนเปนชั้นตามความเขมขนของ Nd2O3
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว LiNd ที่ความเขมขนของ Nd2O3 เทากับ 2.00 mol%
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ภาพที่ 6 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NaNd ลักษณะกราฟซอนเปนชั้นตามความเขมขนของ Nd2O
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ภาพที่ 7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว NaNd ที่ความเขมขนของ Nd2O3 เทากับ 2.00 mol%
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ภาพที่ 8 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว KNd ลักษณะกราฟซอนเปนชั้นตามความเขมขนของ Nd2O3
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ภาพที่ 9 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว KNd ที่ความเขมขนของ Nd2O3 เทากับ 2.00 mol%
ตารางที่ 1 ระดับชั้นพลังงานการดูดกลืนแสงของ Nd3+
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จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว LiNd, NaNd และ KNd พบวาตัวอยางแกวสามารถดูดกลืนแสง
ในชวงอัลตราไวโอเลต ชวงที่ตามองเห็นและชวงอินฟราเรดใกล (นวลทิพย วันทนะ, 2015) โดยแกวสามารถดูดกลืนแสงได
ทั้งหมด 10 พีคซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานจากสถานะพื้น 4I9/2 ไปยังสถานะกระตุนดังนี้ 4D5/2, 2P1/2,
2
G9/2, 4G7/2, 4G5/2, 2H11/2, 4F9/2, 4F7/2, 4F5/2 และ 4F3/2 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4-9 พบวาที่ความเขมขนของ Nd2O3
เทากับ 0.00 mol% ตัวอยางแกวไมมีการดูดกลืนแสงเนื่องจากลักษณะของสเปกตรัมที่ไดเปนเสนราบเรียบและเมื่อเพิ่มความ
เขมขนของ Nd2O3 ตั้งแต 0.05 ถึง 2.00 mol% โดยความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้ง 3 แกว ที่มีคามากที่สุด 3
คา อยูในความยาวคลื่นที่ 353, 581 และ 803 นาโนเมตร สามารถดูดกลืนแสงไดดีที่สุด ในชวงอัลตราไวโอเลต ชวงที่ตา
มองเห็นและชวงอินฟราเรดใกล ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่อความเขมขนของ Nd2O3 เพิ่มขึ้น การดูดกลืนแสงของแกว
นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตในชวงความยาวคลื่ น
250–2500 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนของแกว LiNd, NaNd และ KNd ไดทั้งหมดอยางละ 10 พีค ดังแสดงตารางที่ 1
โดยความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้ง 3 แกว ที่มีคามากที่สุด 3 คา อยูในความยาวคลื่นที่ 353, 581และ 803 นา
โนเมตร สามารถดูดกลืนแสงไดดีที่สุดในชวงอัลตราไวโอเลต ชวงที่ตามองเห็นและชวงอินฟราเรดใกล ตามลําดับ ซึ่งแสดงให
เห็นวา เมื่อความเขมขนของ Nd2O3 เพิ่มขึ้น ทําใหการดูดกลืนแสงของแกวนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใช
เปนตัวกลางเลเซอรจากแกว
5. กิตติกรรมประกาศ
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สมบัติทางกายภาพและทางแสงทีเ่ จือดวยเออรเบียมออกไซดของแกว
โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต
Physical and Optical Properties for Er2O3 Doped Sodium Aluminium
Phosphate Glasses
ณัฐกฤตา จันทิมา1,2 นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน1,2 เยาวลักษณ ทาริวงศ1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
natthakridta@webmail.npru.ac.th and b.njr.kskk@gmail.com
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ Er3+ เจือในแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต
ที่ความเขมขนของ Er2O3 แตกตางกัน ดวยเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ลักษณะของตัวอยางแกวที่ได เนื้อแกวจะมีความใสสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียวกันและมีสีชมพู
เขมมากขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 ที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบวาความหนาแนนมีแนวโนมขึ้นกับความ
เขมขนของ Er2O3 และปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับความเขมขนของ Er2O3 จากการศึกษาการดูดกลืนแสงชวง
ความยาวคลื่น 200-1700 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค โดยที่ความยาวคลื่นเทากับ 1537 นาโนเมตร
เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุดอยูในชวงอินฟาเรดใกล นอกจากนี้พบวาความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคา
เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3
คําสําคัญ: ฟอสเฟต เออรเบียม สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง
Abstract
In this research, the physical and optical properties of Er3+ doped sodium aluminum phosphate
glasses have been investigated in different concentration of Er2O3. The glass sample were prepared by
melt-quenching technique at 1200 °C. The results show that all glass samples are clear, homogenous
and increased pink color with increasing the concentration of Er2O3. The physical properties indicated
that the density depending on the concentration of Er2O3 doped and the molar volume are not depending
on the concentration of Er2O3 doped in glass samples. The absorption spectra in the wavelength range
at 200-1700 nm was observed. It has been observed that the absorption bands have 11 peaks and
absorption band at 1537 nm is highest absorption spectra in near-infrared (NIR) region and also it can be
observed that the intensity of absorption bands increased on increase of Er2O3 concentrations.
Keywords: phosphate glass, erbium, physical properties, optical properties
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1. บทนํา
วัสดุแกว (glass material) ถูกทําขึ้นมาเปนครั้งแรกในประเทศอียิปต เมื่อหลายปกอนคริสตศักราชแตแกวไดรับ
ความนิ ย ม และนํ า มาใช ง านอย างกว างขวางเมื่ อประมาณ 3,500 ป ห ลั ง จากค น พบ ต อมาได มี การพั ฒ นาสู ต รแก วเพื่ อ
ประยุ กตใ ชทํ ากระจกเงา ฉนวนความร อน ใช ใ นอุ ต สาหกรรม อุต สาหกรรมเครื่ องใช ในครั วเรื อน อุต สาหกรรมยานยนต
นอกจากนีไ้ ดมีการพัฒนาแกวเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับความสนใจในปจจุบันเนื่องจากมีสมบัติที่เฉพาะตัวหลายอยาง เชน มีความโปรงใสสูง
จุดหลอมเหลวต่ํา และการกระจายของแสงต่ํา (R. Vijaya et al., 2013: 85-92) นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยพบวา แกว
ฟอสเฟตเปนแกวที่ มีประสิทธิภ าพตอการดู ดกลืนแสง และการเปลงแสงของกลุมธาตุหายาก (rare earth) ไดเปนอยางดี
(M. Sobczyk et al., 2016: 194-798) โซเดียมออกไซด (sodium oxide: Na2O) และอะลูมิเนียมออกไซด (aluminium
oxide: Al2O3) ถูกเติมลงในแกวฟอสเฟต เพื่อชวยเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมี ลดการดูดความชื้น และชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางความรอนของแกวฟอสเฟต กลุม ธาตุหายากที่เจือในวัสดุแกวถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางตั้งแตเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมเปนโลหะผสมในอุตสาหกรรมเซรามิคไปจนถึงการนําไปใชในการผลิตสารเรืองแสง เนื่องจากการ
ดูดกลืนแสงและการเปลงแสงมีความคมชัด (X. Yu et al., 2009: 1645–1649) เออรเบียม (erbium: Er3+) เปนหนึ่งในกลุม
ธาตุหายากที่มีความสําคัญ เหมาะสําหรับประยุกตใชทําอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม เสนใยแกวนําแสง อินฟราเรดเลเซอร
เปนตน (D.V.R. Murthy et al., 2010: 349–353)
จากที่กล าวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของ Er3+ ที่เจื อในแกวโซเดีย ม
อะลูมิเนียมฟอสเฟต ที่มีความเขมขนของ Er2O3 แตกตางกัน สําหรับพัฒนาเปนวัสดุทางแสงตอไป
2. วิธีการทดลอง
2.1การเตรียมแกว
การเตรียมแกวระบบโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 15Na2O : 20Al2O3 : (65-x)P2O5 : xEr2O3 โดยที่ x
เทากับ 0.00, 0.05, 0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ โซเดียมคารบอเนต
(sodium carbonate : Na2CO3) แทนโซเดียมออกไซด (sodium oxide : Na2O), อะลูมิเนียมออกไซด (aluminium oxide
: Al2O3), อะลูมิเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Ammonium dihydrogen phosphate : NH4H2PO4) แทนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (phosphorus pentoxide : P2O5) และเออรเบียมออกไซด (erbium Oxide : Er2O3) โดยการเตรียมสารเคมีที่เปน
สวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ลงในเบาหลอมและคนสารเคมีใหเขากันนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3
ชั่วโมง และเมื่อครบเวลาที่กําหนด เทน้ําแกวลงบนแบบพิมพเหล็กกลาไรสนิมเพื่อขึ้นรูปแกว นําแกวที่ไดไปอบ (anneal) ที่
อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นปดเตาอบใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตา
อบ นํ าตัวอยางแก วไปตัดและขัด ใหมี ขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อใหเ หมาะสมกั บเครื่องมือวั ดทาง
วิทยาศาสตร
2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความหนาแนน (density) โดยใชเครื่องวัดความ
หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากนั้นนําไปคํานวณตามสมการ


wa
 w
wa  ww

g / cm3
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เมื่อ

=
น้ําหนักของตัวอยางแกวเมื่อชั่งในอากาศ (g)
ww
=
น้ําหนักของตัวอยางแกวเมื่อชั่งในน้ํา (g)
wa  ww =
น้ําหนักที่หายไปในน้ําหรือหมายถึงน้ําหนักของน้ําที่ปริมาตรเทากัน

=
ความหนาแนนของวัตถุ
w
=
ความหนาแนนของน้ํา (1 g/cm3)
จากคาความหนาแนนของแกวสามารถนํามาคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลไดตามสมการ
wa

VM 

เมื่อ

MT


cm 3 / mol

=
น้ําหนักโมเลกุลรวมของแกวตัวอยาง

=
ความหนาแนนของตัวอยางแกว
VM
=
ปริมาตรเชิงโมล
เมื่อ M T หมายถึงผลรวมทั้งหมกของน้ําหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก
M T  x Na2O Z Na2O  x Al2 O3 Z Al2O3  x P2O5 Z P2O5  x Er2O3 Z Er2O3

(2)

MT

(3)

2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง
การศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวไดศึกษาดวยการดูดกลืนแสง (absorption) ชวง UV-Vis โดยใชเครื่อง UV-Vis
spectrophotometer รุน Cary ของบริษัท Varian และชวง UV-Vis-NIR โดยใชเครื่อง UV-Vis-NIR spectrophotometer รุน
UV 3600 ของบริษัท Bara Scientific นําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวที่วัดไดไปพล็อตกราฟเพื่อแสดงคาการดูดกลืนแสง
ของแกว
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการทดลองหลอมแกวพบวาตัวอยางแกวที่ไดมลี ักษณะ เปนเนื้อเดียวกัน ใสสม่ําเสมอและมีสีชมพูเพิ่มมากขึ้นตาม
ความเขมขนของ Er2O3 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเออรเบียมออกไซดเปนสารเคมีที่ใหสีชมพู ดังนั้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ Er2O3
จึงสงผลใหตัวอยางแกวมีสีชมพูเพิ่มขึ้น แสดงดังภาพที่ 1

0. 00mol% 0.05 mol% 0.50 mol% 1.00 mol% 2.00 mol% 3.00
mol%ภาพที่ 1 ลักษณะของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือดวย Er2O3

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือดวย Er2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 0.05,
0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล พบวาความหนาแนนของตัวอยางแกว NAPEr มีคาเทากับ 2.6172, 2.5975,
2.6202, 2.6432, 2.7007 และ 2.7482 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ โดยพบวาความหนาแนนของแกวมีแนวโนม
ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 โดยที่ความเขมขน 0.05 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนต่ําที่สุด เทากับ 2.5975 กรัม
ตอลูกบาศกเซนติเมตร และความเขมขน 3.00 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนสูงที่สุด เทากับ 2.7482 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากการวิเคราะหคาปริมาตรเชิงโมล พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นที่ความเขมขน 0. - 001.0 0
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รอยละโดยโมล ลดลงที่ความเขมขน 2.0 0รอยละโดยโมล และเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ความเขมขน 3.00 รอยละโดยโมล ดังนั้น
ตัวอยางแกว NAPEr จะไมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er 2O3 โดยที่ความเขมขน 0.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมล
ต่ําที่สุด เทากับ 46.5970 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล และความเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมลสูงที่สุด เทากับ
47.0485 ลูกบาศก เซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในตารางที่ 1 คาปริมาตรเชิ งโมลของตัวอย างแก ว NAPEr ที่ความเขมขนที่ มี
แนวโนมเพิ่มขึ้ นอาจเนื่ องมาจาก Er2O3 เขาไปทําลายสะพานเชื่อมออกซิเจน (non-bridging oxygen) ในโครงสรางของแก ว
ฟอสเฟตมากขึ้น สงผลใหปริมาณเชิงโมลของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น และสําหรับตัวอยางแกว NAPEr ที่ไมขึ้นกับความเขมขนของ
Er2O3 อาจเนื่องมาจาก Er2O3 เขาไปเชื่อมสะพานออกซิเจน (bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลให
ปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางไมขึ้นกับความเขมขนของ Er2O3
ตารางที่ 1 คาความหนาแนน และคาปริมาตรเชิงโมลของแกว NAPEr ที่เจือ Er2O3 ที่ความเขมขนตาง ๆ
สมบัติทางกายภาพ
ตัวอยาง
ความหนาแนน
ปริมาตรเชิงโมล
สัดสวนสารเคมี
แกว
(กรัมตอลูกบาศก(ลูกบาศกเซนติเมตร)
เซนติเมตรตอโมล)
NAPEr1 15Na2O : 20Al2O3 : 65P2O5
46.5970
2.6172  0.0148
NAPEr2 15Na2O : 20Al2O3 : 64.95P2O5 : 0.05Er2O3

2.5975  0.0050

46.9964

NAPEr3 15Na2O : 20Al2O3 : 64.50P2O5 : 0.50Er2O3

2.6202  0.0024

47.0023

NAPEr4 15Na2O : 20Al2O3 : 64.00P2O5 : 1.00Er2O3

2.6432  0.0010

47.0485

NAPEr5 15Na2O : 20Al2O3 : 63.00P2O5 : 2.00Er2O3

2.7007  0.0043

46.9378

NAPEr6 15Na2O : 20Al2O3 : 62.00P2O5 : 3.00Er2O3

2.7482  0.0004

47.0023

จากการศึกษาสมบัติทางแสง ของแกวโซเดีย มอะลู มิเนีย มฟอสเฟตที่ เจือด วย Er2O3 ที่ความเขม ขน 0.00, 0.05,
0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว NAPEr ในชวง UV-Vis-NIR จะได
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr ในชวงความยาวคลื่น 200– 1700 นาโนเมตร
แบบเรียงกันตามความเขมขนของ Er2O3
จากภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr เจือดวย Er2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 0.50,
1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล ในชวงความยาวคลื่น 200-1700 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกวสามารถดูด กลืนแสง
ชวงอินฟราเรดใกล (UV-Vis-NIR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ พบสเปกตรัมการดูด กลืนแสงทั้งหมด 11 พีค คือ ที่ความยาวคลื่น
363 (4I15/2→4G9/2), 379 ( 4I15/2→4G11/2), 406 (4I15/2→4F9/2), 451 (4I15/2→4F5/2), 488 (4I15/2→4F7/2), 522
(4I15/2→2H11/2), 544 (4I15/2→4S3/2), 652 (4I15/2→4F9/2), 802 (4I15/2→4I9/2), 978 (4I15/2→4I11/2) และ 1537
(4I15/2→4I13/2) นาโนเมตร (V.B. Sreedhar et al., 2017: 1001-1008) โดยความเขมขนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีคา
เพิ่ ม ขึ้ นตามความเข ม ขนของ Er2O3 ซึ่ ง ที่ค วามยาวคลื่ น 1537 นาโนเมตร เป นสเปกตรั มการดู ดกลื นแสงสู ง ที่ สุด ในช วง
อินฟราเรดใกล ที่ความเขมขนของ 0.00 รอยละโดยโมล Er2O3 จะไมพบสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ในขณะที่ความเขมขนของ
Er2O3 ที่ 3.00 รอยละโดยโมล จะใหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุด
4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการเจือ Er2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต
จากสูตร 15Na2O : 20Al2O3 : (65-x)P2O5 : xEr2O3 เมื่อ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล
ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว (melt qeunching) โดยหลอมแกวที่อุณหภูมิ 1200
องศาเซลเซียส ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา คาความหนาแนนมีแนวโนมขึ้น กับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 และคา
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ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาว
คลื่น 200-17 ดูดกลืนแสงทั้งหมดนาโนเมตร พบสเปกตรัมการ 0011 พีค โดยความยาวคลื่น 1537 นาโนเมตร เปนสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล นอกจากนี้พบวาความเขมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3
จากผลการทดลองสามารถสรุ ปไดวา แกวโซเดียมอะลูมิเนี ยมฟอสเฟต เจื อดวย Er2O3 มีแนวโนมสําหรับเปนวัสดุทางแสง
(optical materials) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา และนางสาวเยาวลักษณ ทาริวงศ สําหรับขอแนะนําและความ
ชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทํางานวิจัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต ที่ใหคําแนะนําเปนประโยชน
สําหรับการปรับปรุงแกไขงานวิจัยในครั้งนี้ และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
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การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของปุยแกวและปุย ทั่วไป
ดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทรี
Element Analysis of Glass-Fertilizer and Fertilizer
by X-ray Fluorescence Spectrometry
ณัฐกฤตา จันทิมา1,2 นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน1,2 เยาวลักษณ ทาริวงศ1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
natthakridta@webmail.npru.ac.th and b.njr.kskk@gmail.com
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิเคราะหหาองคประกอบของปุยแกวกับปุยทั่วไป จากตัวอยางปุยแกว 1 ชนิดและปุยทั่วไป 3 ชนิด
ไดแก สูตร 8-24-24, สูตร 20-8-20 และสูตร 14-7-35 วิเคราะหโดยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรมิเตอร (X-ray
fluorescence spectrometry : XRF) ผลการวิเคราะหองคประกอบของปุยแกวพบวา มีแรธาตุหลักประกอบดวย K2O =
40.825%, SO3 = 27.462%, P2O5 = 18.053% และ CaO = 11.508% ปุยทั่วไปสูตร 8-24-24 มีแรธาตุหลักประกอบดวย
K2O = 36.720%, Cl = 31.859%, SO3 = 5.597% และ P2O5 = 23.507% ปุยทั่วไปสูตร 20-8-20 มีแรธาตุหลักประกอบดวย
K2O = 37.085%, CaO = 19.359%, Cl = 31.784% และ P2O5 = 9.132% และปุยทั่วไปสูตร 14-7-35 มีแรธาตุหลัก
ประกอบดวย K2O = 47.405%, Cl = 42.823% และ P2O5 = 8.628%
คําสําคัญ: ปุยแกว ปุย เอกซเรยฟลูออเรสเซนต
Abstract
This research studied to analyze the composition of glass-fertilizer and fertilizer from 1 sample
of glass-fertilizer and 3 sample types of fertilizer included formula 8-24-24, 20-8-20 and 14-7-35. All of
samples were analyzed by using X-ray fluorescence spectrometry (XRF). The compositions of glass-fertilizer
were found the main minerals are K2O = 40.825%, SO3 = 27.462%, P2O5 = 18.053% and CaO = 11.508%.
A 8-24-24 fertilizer were found the main composition are K2O = 36.720%, Cl = 31.859%, SO3 = 5.597% and
P2O5 = 23.507%. A 20-8-20 fertilizer were found the main minerals are K2O = 37.085%, CaO = 19.359%,
Cl = 31.784% and P2O5 = 9.132%. And 14-7-35 fertilizer were found the main minerals are K2O = 47.405%,
Cl = 42.823% and P2O5 = 8.628%.
Keywords: glass-fertilizer, fertilizer, X-ray fluorescence spectrometer
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1. บทนํา
การรั กษาสิ่งแวดล อมเปนสิ่ งสําคั ญมากในดานอุตสาหกรรมต าง ๆ ในโลก การใชปุยในดานเกษตรกรสามารถให
ผลผลิตที่ดีมาก แตในอีกดานหนึ่งการใชปุยก็เปนสิ่งอันตรายในดานสภาพแวดลอมเชนกัน ดังนั้นปริมาณที่ใชปุยจึงจําเปนมาก
ที่ จะให พื ช มี ผ ลผลิ ต ที่ ดี นั่ นหมายความว า เราจํ าเป นต องใช ปุ ย ที่ เ ป นสารอาหารที่ พื ช ต องการซึ่ ง ละลายได อย างรวดเร็ ว
ความเปนไปไดที่ใชแกวฟอสเฟตไดถูกคํานึงถึงตองแตป ค.ศ. 1945
การใชแกวฟอสเฟตในการเกษตร โดยพื้นฐานทั่วไปแลวจะละลายชาแตกตางจากปุยฟอสเฟต ซึ่งเมื่อละลายในดิน
แล วสารเคมี จะถู กตรึ ง อยู ใ นดิ น ความที่ แ ก วฟอสเฟตละลายช าและสามารถควบคุ ม การละลาย ให ส ารฟอสฟอรั ส และ
สารอาหารอื่น ปรับปรุงไดดีเพื่อใหพืชไดรับเปนเวลาหลายป ปุยแกวเปนปุยแบบใหมที่มีคุณภาพสูง สามารถควบคุมการปลอย
สารอาหาร ทํามาจากองคประกอบตาง ๆ ของธาตุ (โพแทสเซียม, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, ซัลเฟอร, แคลเซียม) ที่มีประโยชน
มากสําหรับพืชและผสมเขากับจุลธาตุอาหาร (โบรอน, เหล็ก, โมลิบดินัม, ทองแดง, ซิงค, แมงกานีส) ซึ่งธาตุเหลานี้สําคัญมาก
ที่จะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี (V. Ivanenko et al., 2007: 323-332) ขอดีของปุยแกวที่ดีกวาปุยเคมีคือ ปุยแกวไมเปน
สารพิษตอสภาพแวดลอมแมวาจะมีความเขมขนที่สูงก็ตาม มีความสามารถในการละลาย ไดชากวาปุยเคมีและคอย ๆ ปลอย
สารอาหารใหพืชไดเปนระยะเวลานาน ประหยัดกวาปุยเคมี จากความสามารถในการละลาย องคประกอบของแกว การปลอย
สารอาหารอยางตอเนื่องไดในระยะเวลานาน ๆ ทําใหแกวมีความเหมาะสมในการทําเปนปุย ใชสําหรับการเจริญเติบโตของพืช
(Dr. R. K. Chaturvedi et al., 2014: 457-463) และปุยแกวยังมีประโยชนอีกมาก เนื่องจากความสามารถในการละลายน้ํา
ต่ําหรือควบคุมได หลีกเลี่ยงมลภาวะทางน้ําที่อยูใ ตดิน คาความเปนกรด-เบสของดินสามารถควบคุมหรือปรับไดดวยคาความ
เปนกรด-เบสของแกว ไมปลอยไอออนที่เปนกรด (Cl-, SO2-) ซึ่งเปนอันตรายตอพืชดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงของการเผาไหมของ
ดิ นเมื่ อได รั บ สารที่ ไ ม เ หมาะสมและสามารถควบคุ ม อั ต ราการละลายในน้ํ าได ง ายโดยการเปลี่ ย นส วนประกอบของแก ว
(G. Hazra et al., 2014: 2249-4626)
จากที่ กลาวมาขางตนทําใหผู วิจัย สนใจที่ จะศึ กษาหาปริม าณองค ประกอบของปุ ย แก วกับ ปุย ทั่ วไปที่แ ตกต างกั น
สําหรับพัฒนาเปนปุยแกว หรือปุยที่สามารถควบคุมการละลาย การปลอยสารอาหารไดตอไป
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมปุย
เตรียมปุยทั้งหมด 4 สูตร เพื่อนํามาทําการวิเคราะหหาปริมาณองคประกอบของปุยแกวกับปุยทั่วไป แสดงดังภาพที่
1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ

ภาพที่ 1 ลักษณะของปุยแกว
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ภาพที่ 2 ลักษณะปุยสูตร 8-24-24

ภาพที่ 3 ลักษณะของปุยสูตร 14-7-35

ภาพที่ 4 ลักษณะของปุยสูตร 20-8-20
2.2 การศึกษาองคประกอบของปุย
การศึกษาในงานวิจัยนี้ไดศึกษาปริมาณองคประกอบของปุยแกวกับปุยทั่วไป โดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนต
สเปกโตรมิเตอร (X-Ray Fluorescence Spectrometer : XRF) รุน Panalytical minipal-4

ภาพที่ 5 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรมิเตอร รุน Panalytical minipal-4
ที่มา: https://www.isis.stfc.ac.uk/Pages/x-ray-fluorescence-spectrometer-xrf.aspx
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการศึกษาปริมาณองคประกอบของตัวอยางปุยตาง ๆ พบวาในตัวอยางปุยแกวและปุยโดยทั่วไปแตละสูตรมี
องคประกอบทางเคมีแตกตางกัน แสดงดังตารางที่ 1 จากผลการวิเคราะหแรธาตุและองคประกอบของปุยแกวพบวา มีแรธาตุ
หลักประกอบดวย K2O = 40.825%, SO3 = 27.462%, P2O5 = 18.053% และ CaO = 11.508% ปุยทั่วไปสูตร 8-24-24 มี
แรธาตุหลักประกอบดวย K2O = 36.720%, Cl = 31.859%, SO3 = 5.597% และ P2O5 = 23.507% ปุยทั่วไปสูตร 20-8-20
มีแรธาตุหลักประกอบดวย K2O = 37.085%, CaO = 19.359%, Cl = 31.784% และ P2O5 = 9.132% และปุยทั่วไปสูตร
14-7-35 มีแรธาตุหลักประกอบดวย K2O = 47.405%, Cl = 42.823% และ P2O5 = 8.628%
ตารางที่ 1 ปริมาณแรธาตุและองคประกอบของตัวอยางปุยตาง ๆ
องคประกอบทางเคมี
(%)
ปุยแกว
8-24-24
SiO2
P2O5
18.053
23.507
SO3
27.462
5.597
K2O
40.825
36.720
CaO
11.508
MnO
0.375
0.091
Fe2O3
0.858
1.932
CuO
0.011
0.010
ZnO
0.029
0.021
AsO3
0.006
GeO2
0.005
RbO2
0.006
SrO
0.157
Y2O3
0.018
0.005
ZrO2
0.003
BaO
0.298
0.137
WO3
0.392
Ru2O3
0.002
Cl
31.859
Br
0.112

สูตรปุย
20-8-20
0.807
9.132
37.085
19.359
0.056
1.599
0.014
0.044
31.784
0.122

14-7-35
8.628
47.405
0.034
0.919
0.017
0.043
42.823
0.131

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาหาปริมาณองคประกอบของปุยแกวและปุยทั่วไปในการเกษตร จากปุยแกว 1 ชนิด และจากปุยทั่วไป
3 สูตร คือ สูตร 8-24-24, สูตร 20-8-20 และ สูตร 14-7-35 โดยตัวอยางปุยตาง ๆ ถูกนําไปเขาเครื่องเอกซเรยฟลูออเรส
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เซนต สเปกโตรมิ เตอร (X-Ray Fluorescence Spectrometer : XRF) เพื่อทําการวิเ คราะหหาปริมาณของแรธาตุและ
องคประกอบของธาตุในตัวอยางปุยชนิดตาง ๆ ผลการวิเคราะหพบวาในปุยแกวจะมีธาตุองคประกอบหลักคือ K2O, P2O5,
CaO และ SO3 และปุยทั่วไปชนิดตาง ๆ จะมีธาตุองคประกอบหลักคือ K2O, P2O5 และ Cl และยังพบองคประกอบของธาตุ
อื่น ๆ อีกมากมายทีใ่ ชสามารถใหพืชนําไปใชประโยชนในการเจริญเติบโต
5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา นางสาวเยาวลักษณ ทาริวงศ และ รศ.ดร. จักรพงษ แกวขาว
สําหรับขอแนะนําและความชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทํางานวิจัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับปุยแกวและปุยทั่วไปในการเกษตร
ที่ใหคําแนะนําเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงแกไขงานวิจัยในครั้งนี้ และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและ
วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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องคประกอบทางเคมีของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห
The Chemical Composition of Natural and Synthetic Rubies
ณัฐกฤตา จันทิมา1,2* เยาวลักษณ ทาริวงศ1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*natthakridta@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติจาก โมซัมบิก เมียนมาร เซียรราลีโอน และเวียดนาม กับทับทิม
สังเคราะห โดยจากผลการศึกษาความหนาแนนของอยางทับทิม ธรรมชาติและทั บ ทิมสั งเคราะห มีคาอยูร ะหว าง 3.93574.0269 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตัวอยางทับทิมถูกนํามาหาสวนประกอบดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร
แบบกระจายพลัง งาน ผลการทดลองแสดงใหเห็ นว าทั บทิม สวนใหญป ระกอบดวยอะลู มิ เนี ยมออกไซด โครเมี ยมออกไซด
ไอรอนออกไซด และไทเทเนียมออกไซด ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของทับทิมพบวา ทับทิมจากเซียรราลีโอน
มีปริมาณ Cr2O3 สูงสุด
คําสําคัญ: โครเมียมออกไซด ทับทิมธรรมชาติ ทับทิมสังเคราะห
Abstract
In this research, a comparative study the natural rubies from Mozambique, Myanmar, Sierra
Leone and Vietnam with synthetic ruby have been investigated. The results indicate that the density of
natural and synthetic rubies are between 3.9357-4.0269 g/cm3. The composition of rubies was analyzed
by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer (EDXRF). The result show that the rubies are mainly
composed of aluminium oxide, chromium oxide, iron oxide and titanium oxide respectively. From comparing
the source for rubies, it was found that the Cr2O3 content in ruby from Sierra Leone is highest value.
Keywords: chromium oxide, natural ruby, synthetic ruby
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1. บทนํา
ในปจจุบันแรธรรมชาติ (Minerals) ที่มนุษยรูจักมีป ระมาณ 4000 ชนิด แตมีเพีย ง 50 ชนิดเทานั้นที่มีคุณสมบั ติ
เปนอัญมณี (Gems) โดยอัญมณีธรรมชาติ (Natural gems) มีความสวยงาม (Beauty) แข็ง (Hardness) ทนทาน (Durability)
และหายาก (Rarity) ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ทําใหอัญมณีมีคุณคา (Valuable) และยังคงไดรับความสนใจจากมนุษยมาอยางยาวนาน
(Intarasiri et al., 2016: 205) อัญมณีมีหลากหลายชนิด แตเปนที่รูจักกันดีวาโกเมน (Garnet; Mg3Al2Si3O12) เพชร (Diamond;
C) ทับทิม (Ruby; Al2O3:Cr) และมรกต (Emerald; Be3Al2Si6O18:Cr) เปนอัญมณีที่นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับเปนอยางมาก
(Intarasiri et al., 2016: 205, Sakthivel et al., 2017: 267)
คอรันดัม (Corundum) เปนตระกูลพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหนึ่งที่นํามาใชทําเปนเครื่องประดับเพราะมี
ความแข็งและทนทานตอการขีดขวนไดเปนอยางดี มีองคประกอบหลักคือธาตุอะลูมิเนียม (Aluminium; Al) โดยเนื้อแทของ
กอนผลึกอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ใสไมมีสี แตเนื่องจากมีธาตุที่อยูในธรรมชาติมาผสมขณะกอตัวเปนผลึกจึงทําใหคอรันดัมเกิดสี
และมีสีแตกตางกันออกไป (Intarasiri et al., 2016: 205, Sakthivel et al., 2017: 267, Sorokina et al., 2015: 106) เชน
ธาตุโครเมียม (Chromium; Cr) ทําให เกิดสีแดงที่เรีย กกันวา ทับทิม (Ruby) ธาตุเหล็ ก (Iron; Fe) และธาตุไทเทเนีย ม
(Titanium; Ti) ทําใหเกิดสีน้ําเงินเรียกวา ไพลิน (Blue sapphire) โดยแซฟไฟร (Sapphire) มีหลากหลายสี เชน สีเหลือง
(Yellow sapphire; บุษราคัม) สีเขียว (Green sapphire; เขียวสอง) สีสม (Orange sapphire) สีชมพู (Pink sapphire) สี
สมอมชมพูหรือสีชมพูอมสม (Padparadscha) สีมวง (Purple sapphire) โดยสีอื่นที่ไมใช Blue sapphire เรียกรวมกันวา
แซฟไฟรสีตาง ๆ (Fancy colored sapphire)
ทิมทับ (Ruby) เปนหนึ่งในพลอยตระกูลคอรันดัมที่มมี ูลคาทางการคาสูง โดยสีเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดมูลคา
ของทับทิม ซึ่งสีของของทับทิมเกิดจากธาตุโครเมียมเขาไปแทนที่อะลูมิเนียมในโครงสราง (Intarasiri et al., 2016: 205,
Sakthivel et al., 2017: 267) และความเขมขนของธาตุที่ตางกันสงผลตอความทึบความสวางของสีในทับทิม ซึ่งพบว า
ปริมาณของเหล็กและโครเมียมมีผลตอความเขมของสีน้ําเงินและสีแดง
นอกจากนี้ จ ากความซั บ ซ อ นทางธรณี วิท ยาและทางภู มิ ศ าสตร ข องแต ป ระเทศส ง ผลให ทั บ ทิ ม ในธรรมชาติ มี
องคประกอบทางเคมีและปริมาณที่แตกตางกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาหาองคประกอบของธาตุในรูปของออกไซด
ของทับทิมจากแตละประเทศ คือ สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozambique) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
(Republic of the Union of Myanmar) สาธารณรัฐเซียรราลีโอน (Republic of Sierra Leone) และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ดวยเครื่องเอ็ กซเรยฟลูออเรสเซนซส เปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน
เพื่อทราบถึงปริมาณของโครเมียม ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับนําไปปรับปรุงคุณภาพของทับทิม และประยุกตใชงานทางเทคโนโลยี
เชน ตัวกลางเลเซอรสีแดงตอไป
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
ศึกษาความหนาแนน (Density) ของตั วอยางทับทิม โดยใช หลักการของอารคิ มีดิส ด วยเครื่ องวัด ความหนาแน น
รุน AND HR- ของบริษัท 200Dietheim ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักของทับทิมในอากาศและในน้ํา จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหา
คาความหนาแนนโดยใชสมการ



wa
 w
wa  wb

(1)

เมื่อ  หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยาง (g/cm3), wa หมายถึง น้ําหนักของตัวอยางในอากาศ (g), wb
หมายถึงน้ําหนักของตัวอยางในน้ํา (g) และ  w หมายถึง ความหนาแนนของน้ํา (1.000 g/cm3)
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องคประกอบทางเคมี ของทับทิม ในรูปของออกไซด วิ เคราะหด วยเครื่องเอ็กซเรยฟ ลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร
แบบกระจายพลังงาน (Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, EDXRF) บริษัท Panalytical รุน MiniPal-4

ภาพที่ 1 ตัวอยางทับทิมที่ใชในงานวิจัย
3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิม พบวาทับทิมจากโมซัมบิก (Mozambique) เมียนมาร (Myanmar)
เซี ย ร ร าลีโ อน (Sierra Leone) เวีย ดนาม (Vietnam) และทั บ ทิม สั ง เคราะห (Synthetic) มี ค วามหนาแน นเท ากั บ
3.9706±0.0079, 4.0269±0.0169, 3.9756±0.0817, 3.9357±0.0171 และ 3.9956±0.0043 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
(g/cm3) ตามลําดับ เมื่อนําความหนาแนนของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมาเปรียบเทียบกันแสดงดังภาพที่ 2 พบวา
มีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 3.9357-4.0269 g/cm3 และจากการศึกษางานวิจัยพบวาความหนาแนนของตัวอยาง
ทับทิมมีคาใกลเคียงกับตัวอยางทับทิมงานวิจัยอื่น ๆ (Sorokina et al., 2015: 167)
4.10

4.00

3

Density (g/cm )

4.05

3.95
3.90
3.85
3.80
Mozambique Myanmar SierraLeone Vietnam

Synthetic

Countries of ruby

ภาพที่ 2 ความหนาแนนของตัวอยางทับทิม
ตั วอย างทั บ ทิ ม ที่ ใ ช ใ นงานวิ จัย ถู กนํ ามาวิ เ คราะห ห าองค ป ระกอบทางเคมี ด วยเครื่ องเอ็ กซเรย ฟ ลู ออเรสเซนซ
สเปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน จากการศึกษาสัดสวนทางเคมีของออกไซดแตละชนิดที่เปนองคประกอบของทับทิม
ธรรมชาติจากตางประเทศและทับทิมสังเคราะห พบวามีองคประกอบของอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เปนองคประกอบหลัก
ประมาณ 96.1640-99.1900 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด (Chromium oxide; Cr2O3) ประมาณ 0.36591.2891 ไอรอนออกไซด (Iron oxide; Fe2O3) ประมาณ 0.0250-0.7340 และไทเทเนียมออกไซด (Titanium oxide; TiO2)
ประมาณ 0.0290-0.6280 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา องคประกอบทางเคมี ของ
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ทับทิมจากแตละที่มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหพบวาทับทิมสังเคราะหมีองคประกอบทางเคมีนอยกวาทับทิมธรรมชาติ เนื่องจากการ
สังเคราะหสามารถกําหนดสัดส วนขององคประกอบทางเคมีไ ด จากผลการทดลองดั งกลาวสามารถยืนยันไดวา ทั บทิมเป น
พลอยในตระกูลคอรันดัมที่มี Al2O3 เปนองคประกอบหลัก และมี Cr2O3 เจือปนอยูในปริมาณที่มากกวา Fe2O3 และ TiO2 จึง
สงผลใหทับทิมมีสีแดง นอกจากนี้พบวาทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางโครงสรางที่
คลายกัน
ตารางที่ 1 สัดสวนองคประกอบทางเคมีในรูปออกไซดของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห (เปอรเซ็นโดยน้ําหนัก; wt%)
สารประกอบ
ออกไซด
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
K2O
CaO
TiO2
Cr2O3
Fe2O3
CuO
ZnO
Ga2O3
WO3
Cl

ทับทิมธรรมชาติ
โมซัมบิก

เมียนมาร

0.2150
97.7410
0.7550
0.0450
0.4460
0.7340
0.0110
0.0530
-

96.1641
1.7523
0.0370
0.3735
0.6280
0.8770
0.1501
0.0030
0.0150
-

เซียรราลีโอน
97.1848
1.0231
0.0270
1.2891
0.3730
0.0070
0.0080
0.0880

เวียดนาม
96.2024
2.0408
0.1012
0.5533
0.2200
0.3659
0.3510
0.1334
0.0320
-

ไทย*
99.1900
0.0300
0.0200
0.2300
0.5000
0.0100
0.0200
-

ทับทิมสังเคราะห
งานวิจัย
ไทย*
ปจจุบัน
97.4805
97.3200
0.7802
1.0800
0.6141
0.0290
0.0100
1.0202
1.5800
0.0250
0.0100
0.0110
0.0400
-

* (Juncomma et al., 2014: 104)
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนีศ้ ึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห โดยทับทิมธรรมชาติมาจากแหลงกําเนิดที่
แตกต างกัน คือ โมซัม บิก เมียนมาร เซียรร าลีโอน และเวี ยดนาม จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิม พบว า
ทับ ทิ ม ธรรมชาติ แ ละทั บ ทิ ม สั ง เคราะห มี ค วามหนาแน นใกล เ คี ย งกั น โดยมี ค าอยู ร ะหว าง 3.4-9357 . 0269 g/cm3 จาก
การศึกษาสัดสวนองคประกอบทางเคมีพบวาทับทิมที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยธาตุหลักคือ อะลูมิเนียมออกไซดซึ่งมีสัดสวน
มากกวา 96 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด ไอรอนออกไซด และไทเทเนียมออกไซด ตามลําดับ โดยจากผล
การทดลองสามารถยืนยันไดวาสีแดงของทับทิมเกิดจาก Cr2O3 ที่เจือปนอยูในโครงสราง การเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของ
ทับทิมพบวาทับทิมจากเซียรราลีโอนมีปริมาณ Cr2O3 สูงสุดซึ่งอาจบงบอกไดถึงคุณภาพของทับทิม แตตองมีการศึกษาเพิ่มเติม
ตอไป
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5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวจิ ัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
สํานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิ จัย (สกว.) โครงการพั ฒนานักวิจัยเพื่ออุต สาหกรรม (พวอ.) ระดั บปริญ ญาเอกโครงการ
5912066 ที่อนุเคราะหใหตัวอยางทับทิม เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหผล และใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ในงานวิจัยนี้
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การเปรียบเทียบองคประกอบของขีเ้ ถาแกลบและขีเ้ ถาลอย
Comparison of Composition of Rice Husk and Fly Ash
กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,2 ณัฐทิตา โพคา1 นาฎอนงค ดอนศรีจนั ทร 1 และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแกวและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
first_f@windowslive.com
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ
ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ
องคประกอบโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร จากการวิจัยพบวาขี้เถาแกลบจากจังหวัดราชบุรีมีธาตุ SiO2
เปนองคประกอบ 87.33 % ขี้เถาแกลบจากจังหวัดนครปฐมมีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ 70.19 % และขี้เถาลอยมีธาตุ SiO2
เปนองคประกอบ 29.20 %
คําสําคัญ: ขี้เถาแกลบ ขี้เถาลอย
Abstract
The aim of research is comparison of composition of rice husk ash and fly ash. The sample were
collected randomize from Nakhon Pathom and Ratchaburi province. After that the rice husk ash and fly
ash were studying composition and structure with XRF machine. The results showed that the rice husk ash
from Ratchaburi has SiO2 87.33%, the rice husk ash from Nakhon Pathom has SiO2 70.19% and fly ash has
SiO2 29.20. %
Keywords: rice husk ash, fly ash
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1. บทนํา
อิฐมอญ เปนวัสดุกอสรางที่ใชกันแพรหลายมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิฐมอญทําจาก ดินเหนียว น้ํา และวัสดุที่ไมมี
ความเหนียว อาทิ ขี้เถาแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม นวดผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน ใสแบบพิมพอัดเปนกอน
สี่เหลี่ยมตามขนาดที่ตองการ ทิ้งไวใหแหง จากนั้นจึงนําไปเผาจนสุ ก อิฐมอญเปนหนึ่ งในผลิต ภัณฑที่มีม าตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนรองรับ โดยเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐาน ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปตองไมมีรอยแตกหรือราว แตอาจจะบิ่นไดเล็กนอย
มีความคลาดเคลื่อนของความกวาง ความยาว และความหนา ไมเกิน ± 5 มิลลิเมตร มีความตานทานแรงอัดไมนอยกวา 7
เมกะพาสคัล และการดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ 25 การเลือกดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญนั้น มีขอที่ควรคํานึงถึง
คือ ความเหนียวของดินเพื่อใหขึ้นรูปไดงาย อุณหภูมิที่เผาใหสุกตัวควรอยูในชวง 50-1100 องศาเซลเซียส เพื่อใหอิฐมีความแข็ง
โดยไมมีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป นอกจากนั้นควรมีปริมาณดินเหนียวสํารองที่เพียงพอเพื่อมีวัตถุดิบใชในระยะยาว
ขี้เถาแกลบคือเปลือกขาวหรือแกลบที่ถูกเผาไหมเปนถาน โดยทั่วไปขี้เถาที่หลงเหลือจากการเผาวัสดุไมใชสิ่งที่นาสนใจนัก
ยกเวนเถาแกลบ เพราะนักวิทยาศาสตรพบวา ในเถาแกลบมีซิลิกา (silica, SiO2) เปนองคประกอบประมาณ 70-90% และเถ า
แกลบมีความพรุน (porosity) มาก น้ําหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ (absorbent) ดีอีกทั้งมีสมบัติเปนฉนวนดวย
ขี้เถาลอย (Fly Ash) เปนผลพลอยไดจากการเผาถานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟาถานหินที่บดละเอียดจะถูกเผาเพื่อให
พลังงานความรอนแกหมอไอน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป เถาถานหินขนาดใหญจะตกลงยังกนเตา จึงเรียกกันวา เถากนเตา
หรือเถาหนักสวนเถาถานหินขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน จนถึงประมาณ 200 ไมครอน จะถูกพัดออกมาตามอากาศรอน จึงเรียกวา
เถาลอย (Fly Ash) เถาลอยจะถูกดักจับโดยที่ดักจับไฟฟาสถิต เพื่อไมใหลอยออกไปกับอากาศรอน ซึ่งจะกอใหเกิดมลภาวะใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟา
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานในการกําบังรังสีของขี้เถาแกลบ
และขี้เถาลอย
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ
ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ
องคประกอบและโครงสรางโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร
2.1 ตัวอยางวัสดุ ขี้เถาแกลบจังหวัด นครปฐมและราชบุรี
ตัวอยางวัสดุที่ใชในงานวิจัยนี้ทั้ง 2 ชนิดเปนวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสรางที่ไดจากสถานที่ผลิตวัสดุกอสรางแหงหนึ่ง
ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี โดยลักษณะทั่วไปของตัวอยางวัสดุทั้ง 2 ชนิด แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับและตัวอยาง
ขี้เถาลอยดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม
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ภาพที่ 2 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 3 ตัวอยางขี้เถาลอย
2.2 การเตรียมตัวอยางวัสดุ
ในงานวิจัยนี้จะทําการเตรียมตัวอยางทั้ง 3 ชนิด คือ ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมและราชบุรี และขี้เถาลอย ตัวอยาง
ชนิดละ 2 กรัม

ภาพที่ 4 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จ. นครปฐม

ภาพที่ 5 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จ. ราชบุรี
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ภาพที่ 6 ตัวอยางขี้เถาลอย
2.3 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย
2.3.1 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร
เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอรที่ใชในงานวิจัยนี้ แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร
3. ผลการวิจัย
3.1 คุณสมบัติของขี้เถาลอย
3.1.1 องคประกอบของของขี้เถาลอย
จากการวิเคราะหองคประกอบของขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซดดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซน
-สเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด
ธาตุองคประกอบที่พบในขี้เถาลอย
ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
MgO
1.70
Al2O3
20.80
SiO2
29.20
P2O5
2.15
SO3
5.32
K2O3
1.78
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ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด (ตอ)
ธาตุองคประกอบที่พบในขี้เถาลอย
ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
CaO
24.28
TiO2
2.40
Cr2O3
0.04
MnO
0.35
Fe2O3
11.70
CuO
0.12
ZnO
0.16
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 ในขี้เถาลอย พบวามีปริมาณของ SiO2 , CaO และ Al2O3 ในปริมาณ
29.20, 24.28 และ 20.80 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก
3.2 คุณสมบัติของขี้เถาแกลบ
3.2.1 องคประกอบของขี้เถาแกลบ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม
ธาตุองคประกอบที่พบในขี้เถาแกลบ
ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
MgO
0.53
SiO2
70.19
P2O5
6.29
K2O
12.28
SO3
5.32
CaO
5.38
TiO2
0.09
MnO
0.67
Fe2O3
1.54
CuO
0.02
ZnO
0.04
Rb2O
0.04
SrO
0.10
RuO2
0.02
Ag2O
0.03
BaO
0.21
Cl
0.04
Br
0.03
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จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 ในขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐม พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O
และ P2O5 ในปริมาณ 70.19, 12.28 และ 6.29 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก
3.2.2 องคประกอบของขี้เถาแกลบ ตําบลหลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุรี
ธาตุองคประกอบที่พบในขี้เถาแกลบ
ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
MgO
0.22
SiO2
87.33
K2O
6.51
CaO
2.74
TiO2
0.05
MnO
0.60
Fe2O3
0.51
CuO
0.01
ZnO
0.04
Rb2O
0.02
SrO
0.01
RuO2
0.00
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 3 ในขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรี พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O
และ CaO ในปริมาณ 87.33 , 6.51 และ 2.74 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยในครั้งนี้ไดนําตัวอยางจากขี้เถาลอยและขี้เถาแกลบที่ใชในการทําอิฐมอญ จากดินตัวอยางเพื่อศึกษาหาธาตุ
องคประกอบของตัวอยาง จากการทดลองพบวาในขี้เถาลอยมีปริมาณของ SiO2 CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 29.20 24.28
และ 20.80 % โดยน้ําหนัก ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมมีปริมาณของ SiO2 K2O และ P2O5 ในปริมาณ 70.19 12.28 และ
6.29 % โดยน้ําหนัก และขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรีมีปริมาณของ SiO2 K2O และ CaO ในปริมาณ 87.33 6.51 และ 2.74 %
โดยน้ําหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก
และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
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การเปรียบเทียบองคประกอบของดินที่ใชทําอิฐมอญ
Comparison of Composition of Clays for Clay Brick
กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,2 วีนัส ศรีเหรา1 กาญจนา เขียวเพกา1 ศิริวรรณ ลิสอน และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยแกวและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
first_f@windowslive.com
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบในตัวอยางดินที่ใชในการผลิตอิฐมอญโดยการสุม ตัวอยาง
ดินที่ใชทําอิฐมอญจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี จากนั้นนําดินที่ไดมาศึกษาองคประกอบโดยใชเครื่องเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร จากการวิจัยพบวาดินจากจังหวัดราชบุรี มีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ 47.68% จังหวัดนครปฐม
มีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ 43.08%
คําสําคัญ: องคประกอบ โครงสราง ดินจังหวัดนครปฐม ดินจังหวัดราชบุรี
Abstract
This aim of research is comparison of composition of clays for clay brick. The sample were collected
randomize from Nakhon Pathom and Ratchaburi province. After the soils were studying composition with
XRF machine. The results showed that the soil from Ratchaburi had SiO2 47.68% and Nakhon Pathom had
SiO2 43.08%.
Keywords: composition, structure, clay from Nakhon Pathom, clay from Ratchaburi Province
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1.บทนํา
อิฐมอญ เปนวัสดุกอสรางที่ใชกันแพรหลายมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิฐมอญทําจาก ดินเหนียว น้ํา และวัสดุที่ไมมี
ความเหนียว อาทิ ขี้เถาแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม นวดผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน ใสแบบพิมพอัดเปนกอน
สี่เหลี่ยมตามขนาดที่ตองการ ทิ้งไวใหแหง จากนั้นจึงนําไปเผาจนสุ ก อิฐมอญเปนหนึ่ งในผลิต ภัณฑที่มีม าตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนรองรับ โดยเกณฑที่ กําหนดไวใ นมาตรฐาน ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปตองไมมี รอยแตกหรือราว แต อาจจะบิ่ นได
เล็กนอย มีความคลาดเคลื่อนของความกวาง ความยาว และความหนา ไมเกิน ± 5 มิลลิเมตร มีความตานทานแรงอัดไมนอยกวา
7 เมกะพาสคัล และการดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ 25 การเลือกดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญนั้น มีขอที่ควรคํานึงถึง
คือ ความเหนียวของดินเพื่อใหขึ้นรูปไดงาย อุณหภูมิที่เผาใหสุกตัวควรอยูในชวง 950-1100 องศาเซลเซียส เพื่อใหอิฐมีความ
แข็งโดยไมมีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป นอกจากนั้นควรมีปริมาณดินเหนียวสํารองที่เพียงพอเพื่อมีวัตถุดิบใชในระยะยาว
ดินเหนียว เปนดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแหงจะแตกออกเปนกอนแข็งมาก เมื่อเปยกน้ําแลวจะมีดความยืดหยุน
สามารถปนเปนกอนหรือคลึงเปนเสนยาวได เหนียวเหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศไมดี แตสามารถอุมน้ํา
ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดดี เหมาะที่จะใชทํานาปลูกขาวเพราะเก็บน้ําไดนาน จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน
นั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานในการกําบังรังสีของดินที่ใชปนอิฐมอญ
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับดินที่ใชปนโองที่เปนสวนผสมของอิฐมอญ โดยใชการเปรียบเทียบองคประกอบ
ของดินที่ใชทําอิฐมอญดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร โดยทําการเก็บตัวอยาง 2 ชนิด คือ ดินจากจังหวัด
ราชบุรีและนครปฐมเพื่อมาที่ไดขอมูลษาในดานองคประกอบจากนั้นนํากศึ เปรียบเทียบกัน
2.1 ตัวอยางดินจังหวัดนครปฐมและราชบุรี
ตัวอยางวัสดุที่ใชในงานวิจัยนี้ทั้ง 2 ชนิด คือดินจังหวัดนครปฐมและราชบุรี เปนวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสราง
ที่ไดจากสถานที่ผลิตวัสดุกอสรางแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และราชบุรี โดยลักษณะทั่วไปของตัวอยางวัสดุทั้ง 2 ชนิด แสดง
ดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับ

ภาพที่ 1 ตัวอยางดินจังหวัดนครปฐม
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ภาพที่ 2 ตัวอยางดินจังหวัดราชบุรี
2.2 การเตรียมตัวอยางวัสดุ
ในงานวิจัยนี้ จะทําการเตรียมวัสดุตัวอยางทั้ง 2 ชนิด คือ ดินจังหวัดนครปฐมและราชบุรี อยางละ 2 กรัม

ภาพที่ 3 ตัวอยางดินจังหวัดนครปฐม จํานวน 2 กรัม

ภาพที่ 4 ตัวอยางดินจังหวัดราชบุรี จํานวน 2 กรัม
2.3 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย
2.3.1 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร
สําหรับเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอรที่ใชในงานวิจัยนี้ แสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร
3. ผลการวิจัย
3.1 คุณสมบัติของดิน
3.1.1 องคประกอบของดิน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากการวิเคราะหองคประกอบดินดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในดิน จังหวัดนครปฐม
ธาตุองคประกอบที่พบในดิน
MgO
Al2O5
SiO2
P2O5
K2O
CaO
TiO2
V2O5
Cr2O3
MnO
Fe2O3
NiO
CuO
ZnO
Ga2O3
As2O3
Rb2O
SrO
Y2O3
ZrO2

ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
0.21
11.76
43.08
0.55
7.60
1.63
2.73
0.10
0.04
0.31
30.31
0.04
0.04
0.10
0.02
0.03
0.21
0.04
0.03
0.21
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ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในดิน จังหวัดนครปฐม (ตอ)
ธาตุองคประกอบที่พบในดิน
ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
Nb2O5
0.03
Ag2O
0.71
BaO
0.18
PbO
0.05
ThO2
0.03
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 ในดิน พบวามีปริมาณของ SiO2, K2O และ P2O5 ในปริมาณ
43.08, 7.60 และ 0.55% โดยน้ําหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก
3.1.2 องคประกอบของดิน ตําบลหลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
จากการวิเคราะหองคประกอบดินดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบของธาตุที่พบในดิน จังหวัดราชบุรี
ธาตุองคประกอบที่พบในดิน
MgO
Al2O5
SiO2
P2O5
K2O
CaO
TiO2
V2O5
Cr2O3
MnO
Fe2O3
NiO
CuO
ZnO
Ga2O3
As2O3
Rb2O
SrO
Y2O3
ZrO2
BaO
PbO
ThO2

ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก)
0.07
7.79
47.68
0.84
6.67
7.92
2.43
0.07
0.04
0.37
24.96
0.03
0.04
0.09
0.02
0.03
0.21
0.06
0.03
0.42
0.12
0.05
0.03
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จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 ในดิน พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O และ CaO ในปริมาณ
47.68 , 6.67 และ 7.92% โดยน้ําหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัย ในครั้งนี้ ไดนําตัวอยางจากดินที่ใช ในการทํ าอิฐ มอญของจังหวัดนครปฐมและราชบุ รีมาเพื่อศึกษาหาธาตุ
องคประกอบ จากการทดลองพบวาดินจังหวัดนครปฐมมี SiO2, K2O และ P2O5 ในปริมาณ 43.08, 7.60 และ 0.55% โดย
น้ําหนัก และดินจังหวัดราชบุรีมี SiO2, K2O และ CaO ในปริมาณ 47.68, 6.67 และ 7.92% โดยน้ําหนัก ตามลําดับเป น
องคประกอบหลัก ซึ่งดินจังหวัดราชบุรมี ี SiO2 และ CaO ในปริมาณที่มากกวาจังหวัดนครปฐม
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก
และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
6. เอกสารอางอิง
นราธิป ทับทัน 2559. การพัฒนาอิฐดินน้ําหนักเบาจากวัสดุเสนใยธรรมชาติ. สํานักวิชาการวิศวกรรมศาสตร. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
นิธิศ สุภารี. 2557. การศึกษากําลังอัดของคอนกรีตและความสามารถในการซึมผานน้ําของคอนกรีตที่ใชมวลรวมหยาบ
จากเศษคอนกรีตฝายกั้นน้ํา. สาขาวิชาวิศกรรมโยธา. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภัคศุภร กาญจนกุล. 2559. การเตรียมแกวอัลคาไลนบอโรซิเกตโดยใชขี้เถาลอยจากภาคอุตสาหกรรม. สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาคณิตศาสตรและสถิติ (MATH)
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สะเต็มศึกษาเพือ่ การสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการจัดการเรียนรูดวยรอยยิ้ม
STEM Education for Mathematics Teaching in Basic Education
with Smiling Face Learning
อัมรินทร อภิรักษมาศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nprustem@hotmail.com
บทคัดยอ
สะเต็มศึกษาเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชเพื่อการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตใหมที่เ ปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ไมประสบความสําเร็จ คือ
ผูเรียนสวนมากไมสามารถนําองคความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สาเหตุเกิดจาก
การจัดการเรียนรูที่มุงเนนทฤษฎีมากเกินไปทําใหผูเรียนไมมีความสุขในการเรียนเทาที่ควร ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองปรับกระบวน
ทัศนและรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดรับกับบริบทของการศึกษาและบริบทของผูเรียนในยุคปจจุบัน ณ ที่นี้ เสนอกลยุทธ
รูปแบบการจัดการเรีย นรูสําหรับวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานตามแนวทางสะเต็มศึ กษา 5 ประการ ดัง นี้
1) ปรับวิธีเรียน 2) เปลี่ยนวิธีสอน 3) ปอนขอมูลนําทาง 4) สรางแรงบันดาลใจ 5) ทาทายความคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รอยยิ้ม และความสุขในเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน
คําสําคัญ: สะเต็มศึกษา การสอนคณิตศาสตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู
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Abstract
STEM Education is learning innovation with emphasis on integration of science, technology,
engineering, and mathematics. It focuses on knowledge application for problem solving in real life; and
development of new production process beneficial for living and working. An important problem of learning
in mathematics is most of learner cannot efficiently apply mathematical knowledge to real life situation.
Since, teaching process focuses on too much theory. Learner is not happy in learning as expected.
Consequently, teacher has to change paradigm and model of learning management in accordance with
present context of education and learner. Here, we propose 5 strategies for learning in mathematics in
basic education level based on STEM Education as: 1) change learning style; 2) adjust teaching method;
3) input guiding data; 4) build inspiration; 5) challenge idea. These strategies aim to increase learning
achievement, as well as smile and happiness in learning of teacher and learner.
Keywords: STEM education, Mathematics teaching, basic education, learning management
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1. บทนํา
การจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตรในประเทศไทยมีอยูหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับกลยุทธ
และกลวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรูของผูสอน หากแตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดานการประยุกตใชกลับประสบความสําเร็จ
นอยมากและมีความเหลื่อมล้ํากัน เกิดชองวางระหวางศักยภาพของผูเรียนอยางเห็นไดชัดในปจจุบัน ผูเรียนที่มีศักยภาพทาง
การเรียนรูสูงจะสามารถซึมซับประโยชนและความสวยงามขององคความรูทางคณิตศาสตรและสามารถเรียนรูไดดวยรอยยิ้ม
ในขณะที่ผูเรียนที่มีศักยภาพดอยลงมากลับไมสามารถมองเห็นคุณคาขององคความรูเหลานั้นได จนผูเรียนจํานวนไมนอยมอง
วิชาคณิตศาสตรเปนยาขม
สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของประเทศไทยไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เพราะเกิดจากการมุงเนนการจัดการเรียนรูทางทฤษฎีมากกวาการลงมือปฏิบัติ ประกอบกับบริบทของ
สังคมการศึกษาของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของภาครัฐ ผูสอนจึงมีเวลาใหกับผูเรียนนอยลง ประกอบกับ
สถานศึกษาไดนําเวลาเรียนไปจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงภาระงานของผูสอนที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการสอนตามปกติทําให
เวลาที่ใชสําหรับจัดการเรียนรูใ นแตละภาคเรียนลดลงจนไมสามารถจัดการเรียนรูไดครบถวนตามโครงสรางการจัดการเรียนรู
อยางเต็มประสิทธิภาพ
สะเต็มศึกษาเปนเครื่องมือหนึ่งที่เขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานศักยภาพ
ของผูเรียน ทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรูตางกันสามารถเรียนรูรวมกันได และเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มุงเนน
ใหผูเรียนไดตระหนักถึงประโยชนขององคความรูตาง ๆ ที่อยูในบทเรียน ตอบโจทยไดวาเรียนรูเรื่องดังกลาวไปเพื่ออะไร อีกทั้ง
เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานเปนทีม มีระเบียบวินัย แบบแผน สามัคคี และแสดงศักยภาพในดาน
ตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนออกมาผานทางการนําเสนอ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยรอยยิ้ม
2. ปญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทย
กระทรวงศึ กษาธิการไดป ระกาศใชห ลักสู ตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2544 ให เปนหลั กสูต รแกนกลาง
สําหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ตอมาไดมีการทบทวนหลักสูตรจนนําไปสูการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดสาระการเรียนรู อันประกอบดวย องคความรู ทักษะ
หรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปน
ตองเรียนรู โดยมีการกําหนดองคความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
2.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา
การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมีเหตุมีผล เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
2.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควา
หาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห
จากการกําหนดองคความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะขางตนสรุปไดวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุงเนนใหผูเรียนไดมีการนําความรู และทักษะกระบวนการทั้งทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหาในชีวิตจริง โดยมีการแกไขปญหาอยางเปนระบบตามหลักตรรกวิทยา กลาวคือมีการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล
หากแตผลเชิงประจักษดานการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยกลับไมบรรลุ
ปณิธานและเจตนารมณที่ระบุไว หลักสูตรมากเทาที่ค วร ทั้งนี้ อางอิงผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกั บนานาชาติ
(Programme for the International Student Assessment) หรือ PISA ซึ่งเนนคณิตศาสตรเปนการประเมินหลัก (PISA
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Thailand, 2560) ปรากฏวาผลคะแนน PISA ของประเทศไทยอยูอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศในป 2012 (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555: 29) และอยูอันดับที่ 55 จาก 72 ประเทศในป 2015 (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558: 29)
นอกจากนี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ ONET ซึ่ งจั ดสอบโดยสถาบั นทดสอบทางการศึกษาแห งชาติ (องค การมหาชน) ในวิช าคณิต ศาสตร ก็มี แนวโน มลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขาวสะทอนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559
ที่มา: CAMPAS Star (2560)
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ PISA และ O-NET ขางตน มีประเด็นที่ควรวิเคราะหวาปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด
ทั้งที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดวางแนวทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ไวอยางเข มขน ผานการคัดกรองจากผูท รงคุณวุฒิด านการศึกษาเปนอยางดีโดยผานการวิเคราะห สัง เคราะห ประกอบกั บ
งานวิจัยตาง ๆ และจากภาพที่ 2 ไดสะทอนปญหาสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรคือ ผูเรียนไม
สามารถนําความรูที่เรียนมาเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ภาพที่ 2 ขาวสะทอนปญหาของการศึกษาไทย
ที่มา: ASTV ผูจัดการออนไลน (2560)
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จากปญหาดังกลาว พออนุมานไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยขาดการบูรณาการยอมสงผลใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยง
องคความรูตาง ๆ เพื่อใชในการแกปญหาในชีวิตจริง ดังที่ผูสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับที่สูงกวา
สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในการจัดการเรียนรูคือ ผูเรียนอาจมีความสามารถในการแกปญหาดานคิดคํานวณทางเลขคณิต
(arithmetic) พีชคณิต (algebra) หรือเรขาคณิต (geometry) แบบพื้นฐานได มีทักษะในการแกสมการ แตกลับไมมีทักษะ
ในการแกโจทยปญหาที่มีลักษณะของการประยุกตใชองคความรูนั้น ๆ ได
3. การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คําวา สะเต็ม หรือ STEM เป นคํ าย อจากภาษาอัง กฤษของศาสตร 4 สาขาวิช า ได แก วิ ทยาศาสตร (Science)
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ถู กใชครั้ งแรกโดยมูลนิ ธิ
วิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation: NSF) เพื่ออางถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร อยางไรก็ตามมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยามที่
ชัดเจนของคําวาสะเต็ม จึงสงผลใหมีการใชและใหความหมายของคํานี้แตกตางกันออกไป เชน มีการใชคําวาสะเต็มในการ
อางอิงถึงกลุมอาชีพที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (Hanover Research,
2011)
ในสวนของประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหคํา
จํากัดความของสะเต็ม (สะเต็ม ศึกษา ประเทศไทย, 2560) ไววา สะเต็มเปนองคความรู วิชาการของศาสตรทั้งสี่ที่มีความ
เชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงที่อาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ทั้งนี้
ไดมีการสรุปประโยชนจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาในหนังสือ “ความรูเบื้องตนสะเต็ม” (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558: 6) ไว 5 ประการไว ไดแก 1) ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรม
ใหม ๆ ที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนพื้นฐาน 2) ผูเรียนเขาใจสาระ
วิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น 3) สงเสริมการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงกันระหวางกลุมสาระ
วิชา 4) หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) สรางกํา ลังคน
ดานสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ
ในรายงานการวิจัย เพื่ อจั ดทํ าข อเสนอนโยบายการสง เสริม การจั ด การศึ กษาด านสะเต็ ม ศึกษาของประเทศไทย
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 15) กลาววา สะเต็มศึกษาเนนการเรียนรูแบบใชผลลัพธหรือสมรรถนะเปนฐาน
(Outcome/Competency based) ดัง นั้นสะเต็ม ศึกษาจึ งเปนการเปลี่ ยนแนวคิ ด ทางการศึ กษาตั้ ง แต ในคุณสมบั ติที่ พึ ง
ประสงคข องผู เรียนในระดับ หลักสูตรแกนกลางไปจนถึงตั วชี้วัดและวิธีการวั ดประเมิ นผลการเรียนรูในหองเรียน และดวย
แนวคิดของการเรียนรูฐานผลลัพธหรือฐานสมรรถนะนี้ สะเต็มจึงบมเพาะทักษะทางการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงสัญลักษณ
และนามธรรมผานการเรียนคณิตศาสตร ทักษะที่ไดจากการสะเต็มศึกษาจึงเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตองไดรับ การบมเพาะ
ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา วัยทํางาน และในการเรียนรูตลอดชีวิต
การจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบปกติ ทั่ วไปในสถานศึ กษาของประเทศไทย กํ าหนดบทบาทของครู ใ ห เ ป นผู ถ ายทอด
องคความรูเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตาม บรรยากาศของชั้นเรียนสวนมากจะถูกกําหนดบทบาทของผูสอนและผูเ รียนไวอยาง
ชัดเจน กลาวคือครูผูสอนจะเปนผู เขียนกระดาน และ พูดบรรยาย ประกอบเนื้อหา (chalk & talk) ในขณะที่ผูเรียนจะมี
หนาที่ ฟง ในสิ่งที่ครูพูดและ จดบันทึกตาม ที่ครูไดเขียนลงบนกระดาน (listen & follow)
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยอาศัยการ ปรับรูปแบบ
วิธีเรียน ของผูเรียนและ เปลี่ยนรูปแบบวิธีสอน ของผูสอน ทําใหบริบทของการศึกษาและองคความรูมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม กลาวคือจากเดิมที่บทบาทของผูสอน (chalk & talk) และบทบาทของผูเรียน (listen & follow) แยกออกจากกัน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 229
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อยางชั ดเจนจะถูกปรับให ผูสอนและผูเ รียนมี การบู รณาการการเรียนรูรวมกั นโดยการใชกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity)
เปนสื่อกลาง รูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีลักษณะของการ ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผลรวมกัน (hands on & discuss)
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เสริมสร างแรงบันดาลใจใหผูเรียน
และทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอผูสอนและรายวิชา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของ วาสนา
ประภาษี และ อุทิศ อินทรประสิทธิ์ (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการวิเคราะหทางคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชป ญหาเปนฐาน
และแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อรธิดา สวาง และ อุทิศ อินทรประสิทธิ์ (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรด านความคิด ริเริ่มดวยการจัดการเรี ยนรูโดยใชป ญหาเปนฐานเชื่อมโยงกั บแนวคิดของ
สะเต็มศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา ทําใหนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มหลังเรียน ( X = 9.96, S.D. = 1.83) สูงกวากอนเรียน ( X = 7.74,
S.D. = 1.48) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
ดานความคิดริเริ่มสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
จากผลการวิ จัย ดั ง กลาวข างต นแสดงให เห็ นว าการจั ด การเรี ยนรู ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ กษาเป นเครื่ องมือที่ ท รง
ประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางดานการแกปญหา การคิด
วิเคราะห และดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน ซึ่งอัมรินทร
อภิรักษมาศ (2560) ไดเสนอกลยุทธการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในการบรรยายพิเศษ “สะเต็มศึกษากับการเรียนรูดวย
รอยยิ้ม” ในงาน Thailand STEM Festival 2017 เมื่อวันที่ 3 – 5 กันยายน 2560 ณ ศูนยสะเต็มศึกษาภาคกลางตอนลาง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ไว 5 ประการ ไดแก 1) ปรับวิธีเรียน 2) เปลี่ ยนวิธีสอน 3) ปอนขอมูลนําทาง
4) สรางแรงบันดาลใจ และ 5) ทาทายความคิด
อย างไรก็ ตาม การจั ดการเรีย นรูต ามแนวทางสะเต็ม ศึ กษามิ ใ ชวาจะใช เ พีย งเฉพาะการศึ กษาขั้นพื้ นฐานเทานั้ น
หากแตควรตองดําเนินการตั้งแตระดับปฐมวัย ผานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับทรรศนะของ เดวิด เคล็ก ที่ไดถวายบรรยายพิเศษแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หัวขอ “สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ในการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ ฯ ดาน
การศึกษา ครั้งที่ 7 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 21) ซึ่งมีใจความสําคัญดังนี้
“การจัดการศึกษาโดยวิธีสะเต็มศึกษาควรจะดําเนินการไปทั้งระบบ ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการศึกษาตลอด
ชีวิต ไมใช แคใ นระดั บชั้นใดชั้นหนึ่ง การจัดการศึกษาโดยวิธีส ะเต็ม ศึกษาตองมุงส งเสริ มใหผู เรีย นเข าใจและสามารถสราง
วัฒนธรรมการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเปน Smart City เปนสังคมแหงการเรียนรู”
4. ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนบางประการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
การจั ด การเรี ย นรู แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษานั้ น มุ ง เน นการแก ป ญ หาแบบบู ร ณาการโดยอาศั ย ทั กษะและแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขาดวยกันโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคําวา “การออกแบบเชิง
วิ ศ วกรรม” นี้ เ องที่ ทํ าให ผู ส อนจํ านวนมากเกิ ด ความกั ง วลว าจะต องใช ทั กษะและองค ค วามรู ท างด านวิ ศ วกรรมศาสตร
(engineering) ในการสอนซึ่งเกรงวาจะเกินศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหผูสอนจํานวน
ไมนอยปฏิเสธที่จะจัดการเรียนรูตามแนวทางนี้
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ความเขาใจที่ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกั บการจัดการเรียนรู แบบสะเต็มศึ กษาของบุคลากรทางการศึ กษา ไมวาในระดั บ
ครูผูสอนหรือระดับผูบริหารสถานศึกษามีอยูหลายประการ ดังตัวอยางตอไปนี้
4.1 ความเขาใจวา “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” คือสิ่งเดียวกัน ทั้งที่ “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” นั้น
มีความแตกตางกันและเปนอิสระตอกันอยางสิ้นเชิง ดังเหตุผลตอไปนี้
4.1.1 สะเต็ ม ศึ กษาเป น ชื่ อ ของรูป แบบการจั ด การเรี ยนรู สะเต็ม ศึ กษาไม ใ ช วิช า และสะเต็ ม ศึ กษาไม ใ ช
หลักสูตร แตเปนเพียง “ชื่อ” ของรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งเทานั้น ผูที่มีบทบาทเปนหลักในการปฏิบัติจึงเป น
“ผูสอน” ไมใชผูเรียน สะเต็มศึกษาจัดวาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหกับผูเรียนของตน
โดยที่ผูเรียนจะเปนผูที่รับการเรียนรูดวยวิธีการที่ชื่อวาสะเต็มจากผูสอน กลาวคือ ใชสะเต็มในการสอนผูเรียน ไมใชสอนผูเรียน
ใหรูจักสะเต็ม
4.1.2 โครงงานมี ลักษณะของความเปน วิ ชา เมื่ อโครงงานมีลั กษณะของความเป นวิ ชา จึง ตองมี การวั ดผล
ประเมินผล ไมวาจะเปนโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร หรือโครงงานอื่นใดก็ตาม ผูที่มีบทบาทเปนหลักในการ
ปฏิบัติจึงเปน “ผูเรีย น” ไมใชผูสอน ในการศึกษาโครงงานนี้บทบาทของผูสอนจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูเรียนและทํ า
หนาที่ ในการวั ดผลประเมินผล สิ่ งสําคัญประการหนึ่ งของโครงงานก็ คือหากผูเ รียนไมส ามารถทํ าโครงงานได สําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จะสง ผลใหผูเ รียนไมผ านเกณฑ การประเมิน ซึ่ง ตางจากการศึกษาแบบสะเต็ม ศึกษาที่ผู เรีย นสามารถ
ทําคะแนนผานเกณฑการประเมินไดแมวางานที่ไดรับมอบหมายนั้นจะสําเร็จหรือไมก็ตาม
จากความแตกต างของ “สะเต็ มศึกษา” กับ “โครงงาน” ดัง ที่กล าวขางต น แสดงใหเ ห็นวาทั้งสองคํานั้นมีค วาม
แตกตางและเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตามผูสอนสามารถบูรณาการสะเต็มศึกษากับโครงงานเขาดวยกันได กลาวคือผูสอนใช
สะเต็ม ศึกษาในการสอนโครงงานและผูเ รีย นทําโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งผลของโครงงานที่ออกมาในขั้นตอน
สุดทายก็จะเรียกวา “โครงงานสะเต็ม”
4.2 ความเขาใจวาการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษาตองไดผ ลผลิตเปน สิ่งประดิษฐ ในขั้น ตอนสุดทาย ดัง ที่
กล าวข างต นว าการจั ด การเรี ย นรูแ บบสะเต็ ม ศึ กษานั้ นมุ ง เน นการบูร ณาการองค ค วามรู ใ ห ผู เ รี ย นสามารถนํ าทั กษะด าน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไมมีสวนใดเลยที่ระบุวา
หลังจากจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาแลวจะตองไดผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่เกิดจากงานประดิษฐในขั้นตอนสุดทายของการ
จัดการเรียนรู ดังตัวอยางกิจกรรมสะเต็มของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
4.2.1 กิ จกรรมเลน ลอ วงกลม (สถาบันสง เสริม การสอนวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี, 2560) เปนกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีลกั ษณะเปนวงลอ เชน หวงยาง ลอรถยนต ดังภาพที่ 3 ซึ่งกิจกรรมนี้ไม
ปรากฏชิ้นงานใด ๆ จากผูเรียนเนื่องจากวัสดุที่ใชเปนอุปกรณสําเร็จรูปทั้งหมด

ภาพที่ 3 กิจกรรมสะเต็ม “เลนลอวงกลม”
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4.2.2 กิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) เปน
กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนตนในการออกแบบศรลมจากวัสดุที่กําหนด ดังภาพที่ 4 ซึ่งกิจกรรมนี้ปรากฏชิ้น งานเป น
ศรลมในขั้นตอนสุดทายที่ไดจากการประดิษฐของผูเรียน

ภาพที่ 4 กิจกรรมสะเต็ม “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง”
4.2.3 กิจกรรมสเลอป ทํากินก็ได ทําขายก็ดี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) เปน
กิจกรรมระดั บ ชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายในการศึ กษาสมบัติ คอลลิเ กที ฟ (colligative property) ของสารละลายทําให
ของเหลวเปลี่ยนสภาพเปนเกล็ดน้ําแข็ง ดังภาพที่ 5 ซึ่งกิจกรรมนี้ปรากฏชิ้นงานเปนเครื่องดื่มเกล็ดน้ําแข็ง (สเลอป) แตไมได
เกิดจากการประดิษฐของผูเรียน

ภาพที่ 5 กิจกรรมสะเต็ม “สเลอป ทํากินก็ได ทําขายก็ด”ี
จากตัวอยางกิจกรรมสะเต็มขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้นไมจําเปนตองเกิดชิ้นงาน
ในขั้นตอนสุดทาย หรือแมหากเกิดเปนชิ้นงานในขั้นตอนสุดทายแตชิ้นงานนั้นก็ไมจําเปนตองเกิดจากการประดิษฐ
4.3 ความเขาใจวาตองนําความรูดานวิศวกรรมศาสตรในการสอนผูเรียน กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เปนเพียงหนึ่งในองคประกอบในการสอนแบบสะเต็มศึกษา ผู สอนไมจําเปนต องใชองคความรูที่ลึกซึ้งดานวิ ศ วกรรมศาสตร
ไมวาจะเปนการคํานวณหรือการลงมือปฏิบัติมาใชกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงแคกระตุน สรางเสริม ผลักดัน
ใหผูเรียนไดรูจักริเริ่มการออกแบบโครงสรางของการทํากิจกรรมนั้นใหมีความสมบูรณ
5. ตัวอยางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อสรางรอยยิ้มโดยใชแนวทางสะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตรในประเทศไทยมีอยูหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับกลยุทธ
และกลวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรูของผูสอน ในบทความนี้ผูเขียนจะขอเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
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ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับผู เรียน และเสริมสรางแรงบันดาลใจให กับผูเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรูดาน
คณิตศาสตรใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผูสอนและตอรายวิชาที่ศึกษา
ตัวอย างหนึ่ งที่ส ามารถพบเห็นไดทั่วไปในการสอนวิช าคณิ ตศาสตร ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานในประเทศไทยคื อ
การใหผเู รียนทองสูตรคูณ ตั้งแตแม 2 แม 3 จนถึงแม 12 และเมื่อถึงเวลาที่ครูจัดการเรียนรูเรื่องการคูณจํานวนเต็มก็มักจะตั้ง
คําถามที่มีคําตอบที่ถูกตองไดเพียงคําตอบเดียว เชน 6  8 มีคาเทาใด ซึ่งผูเ รียนจะตองตอบวา 48 จึงจะเปนคําตอบที่ถูกตอง
แตเมื่อครูถามคําถามนี้กับผูเ รียนในชั้นเรียนหนึ่งซึ่งอาจมีมากถึง 40 – 60 คน ก็จะมีผูเรียนอยูเพียงกลุมหนึ่งที่มีศักยภาพดาน
การเรียนคณิตศาสตรตอบคําถามนี้และไดรับคําชมเชยจากครู จากนั้นครู ก็อาจจะผานคําถามนั้นไปในขณะที่ ผูเรียนรายอื่ น
อาจกําลังทองสูตรคูณอยูแ ละไมสามารถตอบคําถามไดทัน เหตุการณนี้จึงอาจนําไปสูความคิดที่มีอคติจากนักเรียนกลุมนี้ ไมวา
จะเปนอคติกับครูผูสอนรวมไปถึงเกิดอคติกับวิชาคณิตศาสตรในที่สุด
แตหากเปลี่ยนการถามผูเรียนจาก 6  8 มีคาเทาใด เปนการถามวามีจํานวนเต็มบวกคูใดบางที่มีผลคูณเทากับ 48
จะพบวานอกจาก 6  8 แลวยังมีจํานวนเต็มอีกหลายคูที่มีผลคูณเทากับ 48 เชน 1  48, 2  24, 3  16, 4  12
เปนตน ซึ่งคําตอบเหลานี้ลวนเปนคําตอบที่ถูกทั้งสิ้น และทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพดานคณิต ศาสตรในระดับปานกลางหรื อ
ระดับต่ําสามารถตอบคําถามไดถูกตองเชนกัน รอยยิ้มบนใบหนาของผูเรียนที่ไมชอบวิชาคณิตศาสตรก็จะเกิดขึ้นอยางที่ไมเคย
ปรากฏมากอน และผลพลอยไดจากการตั้งคําถามในลักษณะเชนนี้คือเปนการปูพื้นฐานดานการแยกตัวประกอบของจํานวน
เต็มใหกับผูเรียนไดอีกดวย
ตัวอยางขางตนนี้เปนกระบวนการ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และสรางแรงบันดาลใจ ใหกับผูเรียนที่อาจมีทัศนคติ
ดานลบกับวิชาใดวิชาหนึ่งมีทัศนคติที่ดีขึ้น ทําใหผูเรียนเหลานั้นเกิดรอยยิ้มจากการเรียนรู เมื่อรอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหนาของ
ผูเรียนก็จะสงผลใหการจัดการเรียนรูในวิชาเหลานั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู ความคึกคะนองก็จะเกิดขึ้น กลาวคือเมื่อผูเรียนไดคําถามที่มีเงื่อนไขบังคับ
จนทําใหตอบคําถามนั้นยากขึ้นก็จะทําใหเกิดเปนความสนุกขึ้นมาแทนที่ เชน หากครูตองการคําตอบวา 6 X 8 เทานั้นเพื่อให
ไดผลคูณเทากับ 48 ซึ่งในขณะนี้มีผูเรียนตอบคําถามอยางหลากหลาย ครูสามารถเพิ่มเงื่อนไขบังคับไววา “จํานวนเต็มบวกคูใด
ที่มีผลคูณเทากับ 48 และมีผ ลบวกเทากับ 14” ก็จะนําไปสูคําตอบที่ครู ตองการไดในที่สุ ด ซึ่งการตั้งคําถามลักษณะเชนนี้
เรียกวาการ “ทาทายความคิด”
ในการจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาจะทําใหรูปแบบการจัดการเรียนรูในลักษณะดั้งเดิมคือ chalk & talk ของครู
และ listen & follow ของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือจากเดิมที่ครูมีบทบาทเปนผูนําหรือผูชี้นํา และผูเรียนเปน ผู
ปฏิบัติตาม เปลี่ยนมาเปนผูเรียนคือผูที่แสดงความคิดในการแกปญหา ในขณะที่ครูจะเปลี่ยนบทบาทมาเปนพี่ เลี้ยง มีหนาที่
“ปอนขอมูลนําทาง” และ “แนะนําแตไมชี้นํา” เชน เมื่อผูเรียนไมสามารถคํานวณความยาวดานตรงขามของรูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากไดเนื่องจากไมทราบวาตองใชองคความรูดานใด ครูสามารถแนะนําใหใชทฤษฎีบทปทาโกรัสหรืออัตราสวนตรีโกณมิติแลว
ใหผูเรียนเลือกนําไปใชแกปญหา ดังตัวอยางผลจากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรซึ่งสรางความสุขใหกับผูเรียนในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
ในดานการวัด ผลประเมินผลจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ศึกษา ซึ่งในบางครั้ง อาจมีผู เรียนที่ มีศักยภาพดา น
คณิตศาสตรดอยกวาผูเรียนรายอื่นและไมสามารถทํากิจกรรมใหสําเร็จได ผูสอนก็อาจใชการสัมภาษณผูเรี ยนรายนั้นแทนได
ดังตัวอยางในภาพที่ 7 เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมวิ่งเปยวเที่ยวดาวเคราะหในการจําลองระบบสุริยะจักรวาลในระยะจริงใหอยู
ในพื้นที่ที่จํากัดไว ซึ่งจําเปนตองใชทักษะทางคณิตศาสตรดานการเปลี่ยนหนวยและการเทียบบัญญัติไตรยางศ

ภาพที่ 7 สวนหนึ่งของกิจกรรม “วิ่งเปยวเที่ยวดาวเคราะห”
กิจกรรมดังกลาวนี้ ผูสอนจําลองขนาดของดวงอาทิตยใหเหลือเพียงลูกฟุตบอลพลาสติกเสนผานศูนยกลางยาว 20
เซนติเมตร และกําหนดอัตราสวนที่ระยะ 1 มิลลิเมตรตอ 6,960 กิโลเมตร ผูเรียนจะตองออกแบบระบบสุริยะจักรวาลจาก
ขนาดจริงใหเหลือขนาดไมเกินพื้นที่ที่ผูสอนกําหนดไว ซึ่งผลปรากฏวามีผูเรียนอยูกลุมหนึ่งไมสามารถทํากิจกรรมนี้ไดสําเร็จ
เนื่องจากไมสามารถเที ยบบัญ ญัติไ ตรยางศไ ด แตเมื่ อผูสอนใช วิธีการสัม ภาษณผูเรี ยนกลุมนี้ วาหากเปลี ่ยนแบบจํ าลองของ
ดวงอาทิ ตยจากลู กฟุต บอลใหเ หลือเพีย งลูกเทนนิสแลวจะสามารถสร างแบบจํ าลองนี้ไ ดหรื อไม ผูเ รียนกลุม นี้ ให คําตอบว า
ไมสามารถสร างแบบจําลองไดเพราะขนาดของดาวพุธจะเล็กเกินกว าที่จะใชดินน้ํ ามันปนได โดยผูเรียนไดสั ง เกตขนาดของ
แบบจําลองดาวพุธของผูเรียนกลุมอื่น จากการตอบคําถามของผูเรียนกลุมที่ไมสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จแตสามารถตอบ
คําถามที่ เ ชื่อมโยงกั บสาระการเรี ยนรูข องกิ จกรรม ทํ าใหผู ส อนสามารถใหค ะแนนกั บ ผูเ รีย นกลุ มนี้ แทนได ถึ งแม วาจะไม
สามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จก็ตาม
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หลังจากที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมสะเต็มจนเสร็จสิ้น ผูสอนยังสามารถนําขอคําถาม หรือประเด็นที่เกิดขึ้นระหวางการ
ทํากิจกรรมสะเต็มของผูเรียนในการออกแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนไดอีกครั้งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหกับผูเรียนไดอีกทางหนึ่งดวย
6. บทสรุป
การจัดการเรียนรูในยุคปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ที่นับวันจะยิ่งเจริญรุดหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหสังคมการศึกษาของโลกมีการแขงขันสูงและเปนสังคมที่ต องการการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะทักษะกระบวนการเรีย นรู ดานคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนัยสําคัญ อยางยิ่งตอการ
พัฒนากําลังคนดานความคิดและตรรกวิทยา ผูสอนจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับรูปแบบของการจัดการเรียนรูและกระบวน
ทัศนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการศึกษาและบริบทของผูเรียนในยุคปจจุบัน ที่ผูเรียนมีความตองการ
การเอาใจใส การรับฟงความเห็นตาง และการใหความสําคัญจากผูสอนมากกวาการออกคําสั่งและการตําหนิ ซึ่งสะเต็มศึกษา
เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการจัดการเรียนรูในสังคมปจจุบัน
ดังนั้น ผูสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานทุกระดับควรใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากําลังศักยภาพของผูเรียนและเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยบูรณาการรูปแบบการ
จัดการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนผานกลยุทธการจัดการเรียนรู 5 ประการ ไดแก 1) ปรับวิธีเรียน 2) เปลี่ยนวิธี
สอน 3) ปอนขอมูลนําทาง 4) สรางแรงบันดาลใจ 5) ทาทายความคิด เพื่อสรางรอยยิ้มและความสุขในสังคมแหงการเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน
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สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพือ่ การวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
A Responsive Form Interface for Exercise Plan on a Mobile Device
นพรัตน โพธิ์จันดี* ชิดชนก หลีเกษม จิราพร แกวดี วีรยุทธ โพธิ์ทรง
ญานภัทร ศักดิ์ภูเขียว และลวัณกร มุกดาสนิท
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
*
nopparat.po@chandra.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบน
อุปกรณพกพา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะฯ โดยมีกลุมตัวอยางเปนสมาชิกฟตเนส
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมป พ.ศ.2560 ที่มีสถานะเปนนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ จํานวน 185 คน โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ 2) แผนภาพแสดงความสัมพันธ
ระหวางฐานขอมูล 3) สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะฯ ที่มีพัฒนาดวยภาษา Java และ PHP ใช MySQL เปนฐานขอมูล
และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) สวนตอ
ประสานรูปแบบปรับเหมาะฯ ประกอบดวย 3 โมดูล คือ 1.1) ระบบจัดการขอมูลสวนตัว 1.2) ระบบจัดการโปรแกรมฝก และ
1.3) ระบบการแจงเตือน และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D.=0.52)
คําสําคัญ: สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะ การวางแผนออกกําลังกาย อุปกรณพกพา
Abstract
This project aims to 1) develop a Responsive GUI for exercise planning on mobile and 2) study
the qualitative satisfaction scores on the app. The app's users consist of 185 CRU-gym's members in 2017
that can be categorized into lectures, staffs and students. The research tools in our project are 1) workflow
description of the system; 2) ER description of Table Relation; 3) An adaptive GUI of the app; and 4) Satisfaction
questionnaire. This project is implemented by Java and PHP. Java is used for GUI on Mobile user and PHP
is for SQL database connection. The data analysis in our project is used Mean and SD. In usage, our system
consists of 3 modules: 1) Personal Information Management; 2) Exercise Program Management and
3) Notification. The overall satisfactory score is excellent (Mean = 4.20, SD = 0.53)
Keywords: an adaptive from interface, exercise planning, mobile device
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1. บทนํา
ปจจุบันการบริ โภคอาหารของคนไทยมีความหลากหลายมาก นิ ยมการรับประทานอาหารจํ าพวกเนื้อสัตว ไขมั น
น้ําตาล แตบริโภคผัก ธัญพืชนอย ไมไดสัดสวนที่เหมาะสมกับรางกายตองการจึงทําใหคนไทยเราเปนโรคไขมั นสูง (สมเกียรติ
แสงวัฒนาโรจน. 2556) พฤติกรรมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปเปนงานที่ใชสมองมากใชแรงงานนอยเพราะมีเทคโนโลยีชวย
อํานวยความสะดวกสบาย สงผลใหพฤติกรรมสุขภาพไมสมดุล เมื่อบริโภคอาหารเขาไปและไมสามารถเผาผลาญพลังงานอยาง
เต็มที่รวมกับภาวะความเครียดและการนอนพักผอนที่ไมเพียงพอ สงผลใหน้ําหนักเกินมาตรฐานในที่สุด การศึกษาวิจัยในระยะ
หลังบงชี้วา การออกกําลังกายเปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ตองทําเพราะจะทําใหมีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
และอายุยืนโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากโรค
ในยุคที่เทคโนโลยีมีความจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะทุกคนลวนใชเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความ
สะดวกในชีวิตทุกดานและเกือบตลอดเวลา การนํ าเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน และอุปกรณพกพา
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เปนตน รวมกับการใชซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันดี ๆ เพื่อการจัดการชวยลดระยะเวลาการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ใหสั้นลง สมารท โฟนเปนอุปกรณที่ มีผูใชงานมากที่สุ ดในปจจุ บันเปนโทรศัพทมื อถือที่นอกจากการใชงานคุณสมบั ติ
พื้นฐาน สามารถใชงานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รองรับการใชงานอินเทอรเน็ตผาน 3G Wi-Fi โดยที่ผูใชสามารถปรับแตง
ลูกเลนการใชงานสมารทโฟนใหตรงกับความตองการไดมากกวาโทรศัพทมือถือธรรมดา (ระพีพัฒน ธนะพัฒน. 2557) และการ
ใชงานที่ควบคูไปกับการทํางาน ทั้งการอานขอมูลไฟลเอกสาร การสรางกําหนดการแจงเตือนตาง ๆ บนแอปพลิเคชันปฏิทินที่
เปรียบเสมือนสรางตารางนัดหมายแลวมีผูชวยติดตาม คนสวนใหญที่มีสมารทโฟนมักจะใชในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
เรื่องใกลตัว
ดังนั้น การนําความสามารถของสมารทโฟนมาปรับใชกับการออกกําลังกายนั้นถือเปนเรื่องที่จะตองใชเวลาในการหา
ขอมูลและวางแผนตามเว็บไซตตาง ๆ หลายรูปแบบทําใหผูศึกษาตองวิเคราะหหากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองหาเวลาจัด
ตารางกิ จกรรมสร างบั นทึ กต าง ๆ ในแอปพลิ เคชันปฏิ ทิ นใหแ จง เตือนสิ่ งที่ ไ ดบั นทึ กไว เพื่อจะได ป ฏิบั ติต ามข อมู ลที่ ได ม า
หลังจากไดวางแผนดวยตัวเอง พบวาผูที่ตองการออกกําลังกายลดน้ําหนักไมสามารถประสบความสําเร็จหรือมีนอย เนื่องจาก
ขาดการวางแผนที่ดี เสียเวลาไปกับการวิเคราะหแบบการออกกําลังกาย จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการประหยัดเวลาและ
ความยุ ง ยากในการคิ ด คํ านวณ วิ เ คราะห องค ป ระกอบต าง ๆ รวมถึ ง การสร างจั ด ทํ าบั นทึ กให เ กิ ด การแจ ง เตื อน ดั ง นั้ น
คณะผูวิจัยจึงได ออกแบบจัดทําสวนตอประสานฯ นี้ขึ้น เพื่อใหสะดวกกับการใชงานอุปกรณ ที่ชวยกําหนดการวางแผนออก
กําลังกายไดถูกวิธีและตรงเวลา
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช สวนต อประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่ อการวางแผนออกกําลั งกายบนอุปกรณ
พกพา
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ สมาชิกผู ใชบ ริการฟต เนสมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏจันทรเกษม จํานวน 483 คน โดยอ างอิ งจากกลุ ม
ประชากรจากฐานขอมูลสมาชิกฟตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมป พ.ศ. 2560
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กลุมตัวอย าง คือ สมาชิกผู ใชบริการฟตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู เขาใชบ ริการในชวงเดือนสิงหาคม
จํานวน 185 คน โดยใชเกณฑการกําหนดกลุมตัวอยางของ Krejcie&Morgan (อางใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553: 150) โดยใช
วิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน คือ สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของแบบประเมินความพึงพอใจของสวนตอประสานรูปแบบปรับเพื่อ
การวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย แบงเปน 1) การพัฒนาสวนตอประสานประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกาย
บนอุปกรณพ กพา ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2560 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560) และ 2) การทดลองใชสวนตอประสาน
รูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 (ธันวาคม 2560)
3.3 วิธีดําเนินการวิจัย ไดแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพาผูวิจัยไดนํา
ขั้นตอนในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา โดยนําแนวคิดของโอภาส
เอี่ยมสิริวงศ (2560) มาเปนกรอบในการพัฒนา โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning)
การทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณผูใหบริการฟตเนสเพื่อเก็บขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง สังเกตพฤติกรรม
ของผูใชงานและสัมภาษณผูใชงานเพื่อหาความตองการแลวนํามาออกแบบระบบ ศึกษาการเขียนโปรแกรมสําหรับการพัฒนา
สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
2. การวิเคราะห (Analysis)
การศีกษาทฤษฎีงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนี้ใหมีความนาเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น วิเคราะหระบบ การวางแผนออกกําลังกายใหมีการจัดเก็บขอมูลคาน้ําหนักสวนสูง เพื่อทําการวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย
ทําใหผูใชสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบการออกกําลังกายอยางเหมาะสม คณะผูวิจัยยกตัวอยางรูปแบบการออกกําลังกายเปน
สวนหนาทอง ซึ่งแบงออกเปนเซต โดย 1 เซต มี 7 ทาการเลน ขึ้นอยูกับระดับความยากของโปรแกรมฝก ภายในชุดโปรแกรม
ฝกมีการกําหนดวันเริ่มฝกและตั้งคาเวลาสําหรับการแจงเตือนไดใหเกิดการเตือนความจําตลอดการฝกออกกําลังกายตามชวง
วันที่มีใหในชุดโปรแกรมฝก
3. การออกแบบ (Design)
การออกแบบระบบในรูป แบบเชิง วั ตถุ อาศั ยแผนภาพแบบจํ าลองกิ จกรรม (Activity Diagram) แบบจําลอง
ปฏิสัมพันธระบบ (Sequence Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Class Diagram)
4. การนําไปใช (Implementation Phase)
การพั ฒ นาและทดสอบระบบ รู ป แบบปรั บ เหมาะจะเน นการออกแบบให ร องรั บ ได ทุ กขนาดหน าจอ สามารถ
ปฏิสัมพันธแบบสัมผัส (Touch Screen) โดยใชภาษา Java PHP MySQL รวมกับ Android Studio
5. การบํารุงรักษา (Maintenance)
การบํารุงรักษาระบบใหตรงกับการทํางาน ตลอดระยะเวลาการใชงานเพื่อใหระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม
ในอนาคตได รวมถึงสนับสนุนการทํางานของผูใชไดตลอดเวลา
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ผูวิจัยใชเพียง 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 5 ไมไดนํามาใชเปนกรอบในการพัฒนาระบบ
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ระยะที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบน
อุปกรณพกพา
3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4.1 สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
3.4.2 แบบประเมินคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผน
ออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา ซึ่งการประเมินในสวนนี้แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก
1) ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ (Functional Requirement Test)
2) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)
3) ดานความงายตอการใชงาน (Usability Test)
4) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินไดคาค วามเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (1970)
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 การหาคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538)
4.50-5.00
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับมาก
2.50-3.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับนอย
1.00-1.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับนอยที่สุด
4. ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา ประกอบดวย
2 สวน 1) การจัดการขอมูลสวนตัว 2) การจัดการขอมูลโปรแกรมฝก 3) การจัดการแจงเตือน และสามารถเปดไดทุกขนาด
หนาจอผานการทดสอบ โดยใชแบบจําลองเครื่องโทรศัพท (Emulator) ของโปรแกรม Android Studio ในการทดสอบการ
รองรับไดทุกขนาดของหนาจอ ตัวอยางหนาจอสวนตอประสานฯ ดังภาพที่ 1-5
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ภาพที่ 1 หนาจอสวนตอประสานฯ

ภาพที่ 3 หนาจอเกี่ยวกับโปรแกรมฝก

ภาพที่ 2 หนาจอเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว

ภาพที่ 4 หนาจอการตั้งคาปฏิทิน
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ภาพที่ 5 หนาจอการกําหนดเวลาแจงเตือน
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
รายการประเมิน
1. ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
3. ดานความงายตอการใชงาน
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
รวม

X

4.12
4.18
3.99
4.28
4.20

S.D.
0.63
0.61
0.65
0.69
0.52

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมาก
ไปหานอย พบว า อั นดับ 1 คือ ดานการรั กษาความปลอดภัย ของข อมูล ในระบบ อยูใ นระดับมาก มี คาเฉลี่ยเทากั บ 4.28
รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาอันดับ 3
คือ ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ
5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
ผลการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู ในระดั บมาก มีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.20 คาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.52 เมื่อพิจารณาค าสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) แสดงใหเห็นวาผูใชงานสวนตอประสานใหความคิดเห็น
สอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวดี หงษบุญมีและคณะ (2557) พบวา การ
พัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพสุนัขบนโทรศั พทมือถือ มีผ ลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.35 เชนเดียวกับงานวิจัยของภาณุวัฒน วรพิทยเบญจาและคณะ (2558) พบวา การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการ
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เรี ยนการสอนในหองเรี ยนเสมื อนจริง บนอุ ปกรณ เ คลื่ อนที่ มี ผลการประเมิ นความพึง พอใจในภาพรวมอยูใ นระดับ มาก มี
คาเฉลี่ ยเท ากั บ 4.10 และงานวิ จัย ของสิริ นธร จีย าศักดิ์ และคณะ (2558) พบว า แอปพลิ เ คชั นสมุ นไพรดูแ ลสุข ภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา มีการกําหนดขั้นตอนในการ
พัฒนาไวชัดเจน รวมถึงมีการใหความสําคัญของเนื้อหาการออกกําลังกายจากการรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูวิจัยได
ประมาณระดับความยากงาย โดยจัดลําดับของโปรแกรมฝกจากงายไปยากใหเหมาะสมกับความตองการใชงานมากที่สุด และ
การปฏิสัมพันธของแตละหนาจอไมมากจนเกินไป อีกทั้ง มีการนํารูปภาพและวีดิโอประกอบการแนะนําทาการออกกําลังกายที่
อธิบายไวอยางชัดเจน ทําใหผูใชงานสวนตอประสานฯ สามารถทําความเขาใจไดอยางละเอียด
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
6.1.1 ควรศึกษาคูมื อการใชงานควบคูกับมี ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกกําลังกายคอยใหคํ าแนะนําเพิ่มเติ ม
หลังจากศึกษารายละเอียดตาง ๆ ในสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา
6.1.2 ควรดูการสาธิตการเลนใหถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน
6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรพั ฒ นาส วนต อประสานรู ป แบบปรั บ เหมาะเพื่ อการวางแผนออกกํ าลั ง กาบบนอุ ป กรณ ให ร องรั บ ทุ ก
ระบบปฏิบัติการ เพื่อการใชงานสวนตอประสานสามารถใชงานไดทุกกลุมผูใช
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดทํางานวิจัยครั้งนี้ รวมถึ งเจาของงานวิจัย
เอกสาร ตํารา และแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในเอกสารอ างอิงทุกทาน ที่ไดใหผู วิจัยนํ ามาศึ กษาและนํามาอางอิ ง
เพราะผลงานของทานทําใหบทความวิจัยเรื่องนี้ เกิดความสมบูรณในดานเนื้อหาและสําเร็จไปไดดวยดี
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การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญเพือ่ การเลือกตั้งผูน ําภายใน
สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการรูจําใบหนา
Prototype Design of Systems to manage Majority System for student
leadership election in University by Face Recognition Technology
ยุทธนา คํามั่น1 ชญานิศ รักษา2 และรัตติกานต วิบูลยพานิช3
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบตัวตนแบบระบบ และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช
แบบประเมินความเหมาะสมการออกแบบตัวตนแบบของระบบ แบงเปน 5 ดาน คือ 1) ดานความสามารถในการทํางานของ
ระบบ 2) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ 3) ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ 4) ดานความเร็วในการ
ทํางานของระบบ 5) ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ผลการวิจัย พบวา การออกแบบตัวตนระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนาภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 4.46, S.D. = 0.66) แสดงวาสามารถพัฒนาตนแบบระบบจัดการเลือกตั้ง
แบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนาไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: การออกแบบตัวตนแบบ ระบบการเลือกตั้ง เทคโนโลยีรูจําใบหนา
Abstract
The research purpose as follows: 1) to develop a system and 2) to evaluate the performance of
management elected majority Using assessing the design of a prototype of the system is divided into five
areas: 1) the ability to work the system, 2) the accuracy of the system, 3) a convenient and easy-to-use
system, 4) the speed of the system and 5) the security of the system.
The finds of the research suggested that 1 (to develop a Systems of manage Majority System for
student leadership election in University by Face Recognition Technology.in tales was at the high level
( X = 4.46, S.D. = 0.66) The prototype system that can handle a majority vote. The elected leaders of
educational institutions using facial recognition technology appropriately.
Keywords: prototype design, electoral system, facial recognition technology
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1. บทนํา
ประเทศไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
เปนระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัตริ ยทรงเป นประมุ ข เปนการเปดโอกาสให ประชาชนมี บทบาทในการกําหนด
ทิศทางของประเทศตนเองทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหสอดคลองกับหลักการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจ
อธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (ทินพันธ นาคะตะ, 2543:1-2) [1] จนทําใหสะทอนลักษณะที่รัฐบาลได
อํานาจมาจากประชาชน หรือโดยความยินยอมของประชาชน ประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลา
ผานกลไกลตาง ๆ ที่กําหนดไว (อมร รักษาสัตย และคณะ, 2543:33) [2]
สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเ กิดความสํานึกในสิทธิ์ และหนาที่ของตน
ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการยืนยันตัวตนในการเลือกตั้งดังนี้ ขั้นตอนแรกจะทําการตรวจสอบสิทธเลือกตั้ง โดยผูที่จะ
เลือกตั้งตองยืนยันตัวตนดวยการแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนใหกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบถามีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ซึ่งจากจํานวนนักศึกษาในการเลือกตั้งแตละครั้งมีจํานวนมาก ทําใหขั้นตอนการยืนยันตัวตนลาชา ทําใหนักศึกษาเกิดความเบื่อ
หนายที่จะตอแถวรอ อีกทั้ง บัตรของนักศึกษาบางคน ไมสามารถจะยืนยันตัวตนไดเนื่องจากภาพของนักศึกษาเกิด การชํารุด
จากการใชงาน เนื่องจากบัตรนักศึกษาเปนบัตร ATM หลังจากยืนยันตัวตนเสร็จจึงจะสามารถทําการลงคะแนนเสียงได
จากปญหาที่พบในกระบวนการในการเลือกตั้งในสวนของการยืนยันตัวตนในระบบปจจุบันดังกลาวทําใหผูพัฒนาเห็น
ความสํ าคัญและได ศึกษาระบบเลือกตั้ งภายในสถานศึกษา ทําใหได รับทราบปญหาในหลาย ๆ ดาน เชน การเลือกที่จะไม
เลือกตั้งเนื่องจากตอแถวรอนาน บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุดระบุตัวตนไมได ปญหาการตรวจสอบสิทธ การเขาไปลงคะแนน
เสียงที่ไมพึงประสงค และการนับคะแนนผิดพลาด ดวยปญหาดังกลาวทําใหผูพัฒ นาเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการ
เลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา เพื่อแกไขปญหาปญหาตาง ๆ ที่
กลาวมาขางตน เพื่อใหเกิดความถูกตองแมนยําของขอมูล และสะดวกรวดเร็วในการยืนยันตัวตน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบตั วตนแบบระบบจัดการเลื อกตั้ งแบบเสีย งสวนใหญ เพื่ อการเลือกตั้ง ผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา
2.2 เพื่อประเมินผลการออกแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 อภิรดี อัมพวะสิริ [3] กลาวถึง เทคนิคการตรวจจับใบหนาคนสวนใหญเปนการวิจัยดวยเทคนิคการประมวลผล
ภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน จากขอมูลภาพทั้งจากการเก็บตัวอยางภาพดวยตัวเองและจากฐานขอมูลรูปตาง ๆ ที่ถายภาพ
ภายใตการ ควบคุมปจจัยตาง ๆ ไดแกแสงสวาง ความซับซอนของภาพพื้นหลัง และลักษณะการวางทา เปนตน ซึ่งเทคนิคใน
การตรวจจับ หนาคนแตล ะแบบนั้ นลวนมี ข อจํ ากั ด ตาง ๆ กั นไป จากแนวคิ ดดั งกล าวงานวิจัย นี้จึงได ทําการพัฒ นาเพื่อลด
ขอจํากัดของขนาดขอมูล ภาพอินพุตเพื่อใหระบบมี ขนาดเล็กลง และสามารถทํางานไดดีขึ้น โดยที่ ระบบมีการพัฒนาตัวเอง
เพื่อใหระบบเกิดความเปนปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งเปนขอจํากัดในงานวิจัยที่ใชโครงขายประสาทเทียมในการตรวจจับหนาคน
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3.2 สมปอง เวฬุวนาธร [4] กลาวถึง ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับสถานที่
ตาง ๆ ซึ่งตองใชระบบที่สามารถพิสูจนทราบ และระบุ ยืนยันตัวตนได ระบบรูจําภาพใบหนา (Face Recognition) เปนอีก
ระบบหนึ่งที่สามารถ พิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนได และไดรับความนิยมในการนํามา ประยุกตใชงานเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยตามสถานที่ตาง ๆ
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก ผู เ ชี่ ย วชาญ แบ ง เป น 3 ด าน คื อ ด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ด านวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร และวิศวกรรมซอฟตแวร
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 3 ดาน คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 8 ทาน ดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวร จํานวน 6 ทาน รวมทั้งหมด 20 ทาน โดยใช
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตน คือ การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญเพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินผลการออกแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําใน
สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา
4.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา แบงออกเปน ระยะ ไดแก 2
ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ทฤษฎีที่ใชสําหรับการออกแบบ
วิธีเชิงความรู (Knowledge-based methods) เปนวิธีการพิจารณาความสัมพันธระหวางลักษณะเดนเฉพาะตาง ๆ
บนใบหนา ที่มีตําแหนงและองคประกอบหลักพื้นฐานตายตัวบนใบหนาตัวอยางเชน Yang and Huang (1994) [5] ศึกษาวิธี
เชิงความรูแบบลําดับชั้น(hierarchical) ซึ่งพิจารณาแบงเปน 3 ลําดับชั้น
ชั้นที่ 1 พิจารณาหาตําแหนงความนาจะเปนของใบหนาโดยรวม
ชั้นที่ 2 พิจารณาโดยคาฮิสโตแกรม )histogram) รวมกับการหาเสนขอบ
ชั้นที่ 3 พิจารณาลักษณะเดนภายในของใบหนาเชน ความสมมาตรกันของตาทั้ง 2 ขางตําแหนงของจมูกและปาก
แนวตั้ ง และแนวนอนต อมา Kotropoulos and Pitas (1997) [6] ได ศึ กษาวิ ธีฐ านกฎแบบกําหนดเขต (rule-based
localization method) ซึ่งเปนวิธีการที่คลายคลึงกับวิธีของ Yang and Huang แตกตางกันที่พิจารณาคาฮิสโตแกรมทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน แตยังไมสามารถขจัดปญหาของภาพ ที่มีพื้นหลังซับซอนและปญหาความหลากหลายของใบหนาบุคคล
รวมทั้งการวางทาที่แตกตางกันได
1.2 ขอบเขตดานเนื้ อหาของระบบจัด การเลือกตั้งแบบเสียงส วนใหญ เพื่อการเลือกตั้ง ผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา ประกอบดวยหัวขอยอยทั้งหมด 5 หัวขอ 1) ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2) ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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ในสถานศึกษา 3) ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน 4) ความรูเกี่ยวกับระบบยืนยันตัวตนดวยการ
รูจําใบหนา5) ความรูเกี่ยวกับชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง
ระยะที่ 2 การประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําใน
สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา
ผูวิจัยไดทําการออกแบบ แบบประเมินตัวตนแบบระบบ ซึ่งแบงเปน 5 ดาน คือ 1) ดานความสามารถในการทํางาน
ของระบบ 2) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ 3) ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ 4) ดานความเร็วใน
การทํางานของระบบ และ 5) ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวนคือ
1) ตั วตนแบบระบบจัด การเลือกตั้งแบบเสีย งสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึ กษาโดยใชเทคโนโลยีรูจํา
ใบหนา พัฒนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Visual Studio Code และภาษา Python ที่นํามาใชพัฒนาระบบ
2) แบบประเมินความเหมาะสมของตัวตนแบบระบบจั ดการเลือกตั้งแบบเสียงส วนใหญ เพื่ อการเลือกตั้งผู นําใน
สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา โดยแบงออกเปน 5 ดาน
4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ จํานวน 20 ทาน
เขารวมเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมของตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ
เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา
2) ผูวิจัยนําระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา
ที่ผานการพัฒนาและทดสอบระบบแลว ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําผลการประเมินมาหาความเหมาะสมของระบบ
3) ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พรอมสรุปผลขอมูล
4.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความเหมาะสมระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้ง
ผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนาแบงเปน 5 ดาน คือ ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ดานความถูก
ตองในการทํางานของระบบ ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ดานความเร็วในการทํางานของระบบ และดานการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ
5. ผลการวิจัย
การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดังไดดังนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา ประกอบดวย
Input: การลงทะเบียนของนักศึกษา ขั้นตอนนี้นักศึกษาตองไปลงทะเบียนกับกรรมการเลือกตั้ง ในจุดที่กําหนดไวให
กรรมการเลือกตั้งจะทําการเพิ่มขอมูลในฐานขอมมูล (Database) โดยจะเก็บขอมูลของนักศึกษา และถายภาพของนักศึกษา
ขนาดภาพ 200*200 พิกเซล ภาพหนาตรง จํานวน 1 ภาพ เก็บลงในฐานขอมูล (Database)
Process: ระบบดึงภาพใบหนาจากฐานขอมูลมาตรวจสอบ
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Output: ระบบล็อคอินดวยการสแกนใบหนา ระบบเลือกตั้งภายในสถานศึกษา ดังหนาจอตอไปนี้
1) หนาจอหลักประกอบดวย ผูใชตองเลือกหัวขอที่สนใจในการเขาใชงานโดยมี 4 ทางเลือกหลักดังนี้
เมนูที่1 ปุม ”หนาแรก“เพื่อเขาสูระบบเลือกตั้ง เมนูที่2 ปุม หนาประชาสัมพันธ ”นธประชาสัมพั “ขาวสารการ
เลือกตั้ ง และผลการเลือกตั้ง เมนูที่3 ปุม แสดงรายชื่อผูสมั ครเลื อกตั้ง ”รายชื่อผูสมั ครเลื อกตั้ง “ เมนูที่ 4 ปุม “สแกน
ใบหนา” จะทําการสแกนใบหนาเพื่อเขาสูระบบการเลือกตั้ง

ภาพที่ 1 หนาจอหลักของตัวตนแบบระบบ
2) หนาจอหลักที่ 2 แสดงหนาจอของ รายชื่อของผูลงสมัครเลือกตั้ง โดยจะแสดงรูปของผูสมัครเลือกตั้ง และ
เมื่อผูใชทําการดูเรียบรอยแลว กดปุม “ถัดไป” จะไปยังหนาลงคะแนนเสียง

ภาพที่ 2 หนาจอของ รายชื่อของผูลงสมัครเลือกตั้ง
3) หนาจอหลักที่ 3 แสดงหนาจอสําหรับการลงคะแนนเสียง
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ภาพที่ 3 หนาจอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ระยะที่ 2 การประเมิ นการออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสีย งสวนใหญ เพื่ อการเลือกตั้ง ผูนําใน
สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา ประกอบดวย
การประเมินคุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
รูจําใบหนา โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้
[8]
4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี
2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับพอใช
1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา โดยแบงออกเปน 5 ดาน
รายการประเมิน
1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ
2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ
3. ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ
4. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ
5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
รวม

X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.39
4.38
4.37
4.60
4.57
4.46

0.67
0.66
0.67
0.65
0.64
0.66

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 1 พบวา คุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.46
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6. อภิปรายผล
การออกแบบตั ว ต นแบบระบบจั ด การเลื อกตั้ ง แบบเสี ย งส วนใหญ เพื่ อ การเลื อกตั้ ง ผู นํ าในสถานศึ กษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
รูจําใบหนา ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 และเมื่อพิจารณาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็น
สอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวตนแบบดังกลาวมีระดับความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
กวาการยืนยันตัวตนแบบเดิม เนื่องจากระบบเดิมจะตองทําการตอแถวเพื่อระบุตัวตน แตตัวตนแบบสามารถระบุตัวตน และทํา
การเลือกตั้งไดทันที โดยที่ไมจําเปนตองเดินไปหลายจุด อีกทั้งระบบยังมีการระบุตัวตัวตนโดยที่นักศึกษาไมจําเปนตองพกบัตร
นักศึกษามา จึงทําใหระบบมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบการนําเอาเทคโนโลยีมาใชทําใหนักศึกษาไมเ บื่อหนายใน
การรอ สะดวกรวดเร็ว และมีการออกแบบหนาจอที่งายตอการใชงาน ผูใชสามารถเขาไปแลวใชระบบไดทันที อีกทั้งมีก าร
กําหนดใหหนาจอสามารถทําการเลือกตั้งไดหลังจากระบุตัวตน ทําใหสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการกาบัตรเสียได
7. ขอเสนอแนะ
7.1 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ การเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยใหทั่วถึง ในชวงที่มีการเลือกตั้ง และ
เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองควรมีการจัดตั้งชมรมประชาธิปไตยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
7.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาถึงปจจัยที่สงเสริมใหนักศึกษาใชสิทธิเลือกตั้ง เพื่อที่จะไดทราบถึงสาเหตุ และ
รณรงคใหนักศึกษาไปใชสิทธิไดถูกตอง
7.3 ควรนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อที่จะกระตุนให เขามารวมใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
7.4 ขนาดของหนาคนในภาพ โดยหนาคนที่มีขนาดใหญจะใหเปอรเซ็นตความถูกตองในการตรวจจับใบหนาคนมากที่สุด
กลาวคือยิ่งหนาคนในภาพมีขนาดใหญมากเทาใด ก็จะยิ่งทําใหรายละเอี่ยดของ ลักษณะเฉพาะของหนาคนเดนชัดยิ่งขึ้นตามไป
ดวย
7.5 สิ่งแวดลอมและการวางทาของบุคคลในภาพ พบวาภาพทีสีพื้นหลังทีไมซับซอนจะทําใหระบบมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับหนาคนมากกวาภาพที่ มีสีพื้นหลัง ที่ซับซ อน และลั กษณะการวางทา เชน มุม การหั นของหนา มือ แวนตามี ผลให
เปอรเซ็นตความถูกตองในการตรวจจับหนาคนลดลง
8. กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมซอฟต แ วร มหาวิ ท ยาลั ย นอร ท กรุ ง เทพ ที่ ส นั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย และ
ขอขอบพระคุณเจาของบทความวิชาการและบทความวิจัย เอกสาร ตํารา รวมถึงแหล งสืบคนขอมูลต าง ๆ ที่ไดกล าวไวใ น
เอกสารอางอิงทุกทาน ที่ไดใหศึกษาและนํามาอางอิง เพราะผลงานของทานทําใหบทความวิจัยเรื่องนี้ เกิดความสมบูรณในดาน
ของเนื้อหาและสําเร็จไปไดดวยดี
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การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวย
เทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน
Prototype Design of Person Identification System using Blockchain
Technology via QR Code Technology on Smart Phone
อนุสรณ ดวงศรี1 ธีรวัฒน บาลเพ็ชร2 และรัตติกานต วิบูลยพานิช3

1

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบตัวตนแบบระบบ 2) เพื่อประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ 1) การออกแบบตัวตนแบบระบบ และ 2) แบบประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบ แบงเปน 5 ดาน
คือ 1) ความสามารถในการทํางานของระบบ 2) ความถูกตองในการทํางาน 3) ความสะดวกและงายตอการใช 4) ดานความเร็ว
ในการทํางาน และ 5) ความปลอดภัยของระบบ
ผลการวิจัย พบวา 1) ความสามารถในการทํางานของระบบอยูในระดับดี ( X = 4.36, S.D. = 0.48) 2) ความถูกตอง
ในการทํางานอยูในระดับดี ( X = 4.41, S.D. = 0.49) 3) ความสะดวกและงายตอการใชอยูในระดับดี ( X = 4.41, S.D. = 0.49)
4) ความเร็วในการทํางานอยูในระดับดี ( X = 4.40, S.D. = 0.47) และ 5) ความปลอดภัยของระบบอยูในระดับดี ( X = 4.36,
S.D. = 0.49)
คําสําคัญ: การออกแบบตัวตนแบบ เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีคิวอารโคด
Abstract
The purposes research as follows: 1) to prototype design and 2) to evaluate the performance.
used in the research are: 1) Prototype Design 2) Evaluation forms Prototype Design consisting of five parts:
1) Functional Requirement Test 2) Functional Test 3) Usability Test 4) Performance Test and 5) Security
Test.
The research findings suggested that 1) Functional Requirement Test was at the good level ( X =
4.36, S.D. = 0.48). 2) Functional Test was at the good level ( X = 4.41, S.D. = 0.49). 3) Usability Test was at
the good level ( X = 4.41, S.D. = 0.49). 4) Performance Test was at the good level ( X = 4.40, S.D. = 0.47).
and 5) Security was at the good level ( X = 4.36, S.D. = 0.49).
Keywords: prototype design, blockchain technology, QR Code technology

254 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ปจจุ บันเทคโนโลยี ส มาร ท โฟนไดเ ข ามามี ส วนเกี่ ยวข องกั บ ชีวิต ประจํ าวันมากขึ้ น โดยบริ ษัท นีล เส็ น ไทยแลนด
(Nielsen Co., Ltd) ไดมีการเปดเผยวาการเก็บขอมูลที่เลือกเก็บจากผูใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอน ผลการสํารวจพบวา
การใชงานสมารทโฟนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของใหบริการการทําธุรกรรมออนไลน (Payment) ทําให
สมารท โฟนเป นป จจัย หลั กในการติด ต อสื่อสารและการแลกเปลี่ ยนข อมู ล (Nadhakan, 2016: 2) [1] และเมื่ อวันที่ 30
สิงหาคม 2560 ที่ผานมาธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดมีการแถลงขาว รหัสคิวอารมาตรฐาน (Standard QR Code) ที่
เปนมาตรฐานเดียวกันใหผูบริโภคและรานคาสามารถรับ-จายเงินในรูปแบบคิวอาร เพยเมนท (QR Payment) ผานบัตรเครดิต
/ เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบริการของกลุมผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non - Bank) ทั้งในและตางประเทศโดย
เปนบริการพรอมเพย ตามนโยบายประเทศไทยสูสังคมไรเงินสด (Available from: https://goo.gl/uBpvHP) [2]
จากการเติบโตของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดทําใหระบบสารสนเทศของหนวยงานรัฐไมสามารถพัฒนาระบบให
ตามทั นความต องการของผู ใ ช ง านได ซึ่ ง ก อใหเ กิ ด ป ญ หาต อผู ใ ช ง านดั งนี้ ผู ใ ช ง านไม ส ามารถยื นยั นตั วตนหรื อติ ด ต อกั บ
หนวยงานอื่นไดหากทําบัตรประชาชนหาย ขอมูลของผูใชงานในหนวยงานรัฐแตละหนวยงานไมขึ้นตรงตอกัน ทําใหการแกไข
หรือการเคลื่อนยายขอมูลไดยาก โดยการแลกเลี่ยนขอมูลนั้นจําเปนตองมีความปลอดภัย รัดกุม และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
(ประสิทธิ์ นามโคตร (สัมภาษณ), 1 สิงหาคม 2560)
จากปญหาดังกล าวผูพัฒนาระบบเกิดแนวคิดที่ จะพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลด วยคิวอารโคด (QR Code) เพื่ อ
แกปญหาดังกลาว โดยใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการเก็บขอมูลเนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เปนเทคโนโลยีที่
ปองกันการแกไขและการปรับเปลี่ยนขอมูล เพิ่มความโปรงใส และความไมนาเชื่อถือในตัวกลาง ซึ่งระบบบล็อกเชนเปนระบบ
ที่สามารถเก็บรายการเคลื่อนไหว (Transaction) ของการสงขอมูลทําใหการสงขอมูลโปรงใสและปลอดภัย (Satoshi, 2552:
1-8) รวมถึงระบบยังมีการสแกนคิวอารโคด (QR Code) เพื่อยืนยันตัวบุคคลไดสะดวกสบายของผูใชงานในการติดตอกับ
หนวยงานไดสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอาร
โคดบนสมารทโฟน
2.2 เพื่อประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยี คิวอาร
โคดบนสมารทโฟน
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 Satoshi Nakamoto [3] ไดทําการวิจัยเรื่อง ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกสดวยเครือขายแบบเพียรทูเพียร โดยการ
สรางสกุลเงินดิจิตอลเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนที่อิสระและนาเชื่อถือ
ผลการวิจัยพบวาหลักจากการสรางระบบทําใหเกิดการโอนเงินดิจิตอลที่ไมตองพึ่งพาความนาเชื่อถือจากธนาคาร
โดยการสรางความนาเชื่อถือจากตัวระบบเอง ซึ่งวัดไดจากมูลคาของสกุลเงินดิจิตอลที่ไมสามารถจับตองได จากมูลคา 0 บาท
ในวันที่เปดระบบ จนถึงปจจุบัน เงินดิจิตอลที่มีชื่อวา Bitcoin มีมูลคา 141,000 บาท โดยงานวิจัยนี้ไดนําการเก็บขอมูลดวย
เทคโนโลยี Blockchain ซึงใชในการเก็บขอมูลการแลกเปลี่ยนขอมูลของผูใชงานในระบบ ซึ่งโครงสรางการเก็บขอมูลจะถูก
วิเคราะหและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อใหสะดวกตอการใชงานในการยืนยันตัวตน
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3.2 วิรไท สันติประภพ [4] ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ไดทําการแถลงขาว เรื่องความรวมมือการใชมาตรฐาน
คิวอารโคดเพื่อการชําระเงิน การยกระดับความปลอดภัยการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ โดยนําหลักการของ Regulatory
Sandbox มาใช โดยมีหลักการ 3 ประการ คือ 1) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมทางการเงิน 2) มีการคุมครองผูบริโภคที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงสิทธิของผูบริโภคเปนสําคัญ และ 3) ดูแลความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหมีความนาเชื่อถือและไดการ
ยอมรับจากผูบริโภค และการนํา พรบ.ระบบการชําระเงินมาใชในการกํากับดูแลธุรกิจดานการชําระเงิน
ผลการวิจัยพบวา การใชมาตรฐาน QR Code เพื่อการชําระเงินนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปดใหธนาคารและผู
ใหบริการชําระเงินเสนอโครงการเขาพิจารณาใน Regulatory Sandbox เนื่องจากเปนบริการใหม มีการใชมาตรฐานกลาง และ
ตองเชื่อมโยงระบบระหวางผูใหบริการทั้งที่เปนธนาคาร และNon-bank จึงตองทดสอบใหมั่นใจในความถูกตองของการทํา
รายการ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เพื่อการควบคุมความเสี่ยง ตอบโจทยความตองการของผูใชบริการ และลดขอ จํากัด
ด านการกํ ากั บ ดู แ ล ซึ่ ง ขณะนี้ มี โ ครงการที่ อยู ร ะหว างการทดสอบหลายโครงการ อาทิ การใช เ ทคโนโลยี Blockchain,
Biometric และ QR Code Payment
3.3 จักรกฤษณ หมั่นวิ ชา [5] ไดทําการศึกษาวิ จัยเรื่อง การประยุกตใชบ ารโคดสองมิติ (2D barcode) เพื่อการ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจ โดยมีการนําเอาบารโคดสองมิติมาประยุกตใชในธุรกิจเพื่อลดปญหาการจัดเก็บ
ขอมูล และชวยลดปริมาณทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และยังชวยลดปญหาการปลอมแปลง
และแอบอางเพื่อเขาถึงขอมูลของตัวบุคคล ทั้งการสรางพาสเวิรด และระบบการปองกันแบบเดิม ๆ ไดอีกดวย
ผลการวิจัยพบวาลักษณะของบารโคดสองมิติไดรับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด ไมวาจะเปน AIMI, ISO และ JIS
บารโคดนี้มีความจุของขอมูลในแบบของตัวอักษรและตัวเลขไดสูงสุดจํานวน 4,296 ตัวอักษร (เฉพาะตัวเลขได 7,089 ตัวเลข)
โดยงานวิจัยนี้เมื่อมีการนําบารโคดสองมิติมาใชยังประสบปญหาความผิดพลาดประมาณ 25 เปอรเซ็นตในการอานโคดและ
บางครั้ง โคดที่สรางขึ้นไมสามารถอานไดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของโปรแกรมที่ใชในการสรางโคด ซึง่ พบวาโคดที่มีขนาดเล็ก
(3 x 3 ซม.) จะมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับโคดที่มีขนาดใหญกวา
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 3 ดานคือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร และดานวิศวกรรมซอฟตแวร
กลุม ตัวอย าง ไดแ ก ผูเ ชี่ย วชาญ แบง เป น 3 ด าน คือ ด าน ด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 8 ทาน ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 ทาน และผูเชี่ย วชาญด านวิศ วกรรมซอฟต แวร จํานวน 6 ทาน รวม
ทั้งหมด 20 ทาน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน คือ การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุค คลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน
ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินผลตั วตนแบบการออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตั ว
บุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน
4.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการออกแบบตัวตนแบบระบบ การพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิว
อารโคดบนสมารทโฟน แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก
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ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาระบบ
ทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาระบบ คือ แบบจําลองแบบโยนทิ้ง เปนแบบจําลองเพื่อเก็บผลตอบรับจากผูใชงานกอน
สรางผลิตภัณฑจริง (Throw away Prototyping)ตามแนวคิดของ John Wiley & Sons [6] ในการพัฒนาระบบประกอบดวย
4 ระยะ คือ 1) (Planning) การวางแผนในการเก็บความตองการและการสรางแบบจําลอง 2) (Analysis) การวิเคราะหความ
ตองการจากแบบจําลองที่สราง หากไมตรงตามที่ผูใชงานตองการใหกลับกลับไปขั้นตอนที่ 1 ใหม 3) (Design) การออกแบบ
โปรแกรมจําลองเพื่อทดสอบความตองการที่ชัดเจนจากผูใชงานกอน เมื่อความตองการชัดเจนแลวจึงออกแบบโครงสรางขอมูล
และสถาปตยกรรมใหไดตามความตองการของผูใชงาน 4) (Implementation) การสรางโปรแกรมจําลองเพื่อที่จะทดสอบวา
ความตองการตรงตามผูใชงานตองการหรือไม หากไมตรงตามความตองการของผูใชงาน ใหกลับไปขั้นตอนที่ 2 และ 3 ใหม
จนกวาจะไดความตองการที่แนนอน แลวจึงออกแบบตามขั้นตอนที่ 3 กอนแลวจึงพัฒนาระบบจริง สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยใชทั้งหมด 4 ระยะ โดยผูวิจัยไดทําตามแบบจําลองแบบโยนทิ้ง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบจําลองแบบโยนทิ้ง
(Throw away Prototyping)
1.2 ขอบเขตดานเนื้อหาของการพัฒนาการออกแบบตัวตนแบบ 1) ความรูเกี่ยวกับบัตรประชาชน 2) ความรูเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน 3) ความรูเกี่ยวกับสมารทโฟน 4) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) 5) ความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคิวอารโคด (QR Code Technology) 6) ความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบเอจายลสกรัม
(Agile Scrum) 7) ความรู เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี ไอออนิค (Ionic Technology) 8) ความรูเ กี่ย วกั บกั บเทคโนโลยีไ ฟร เบส
(Firebase Technology)
ระยะที่ 2 การประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบ
ผูวิจัยไดนําแนวคิดการหาความเหมาะสมการออกแบบตัวตนแบบระบบของรัตติกานต วิบูลยพานิช [7] มาเปนกรอบ
แนวคิดในการหาความเหมาะสมตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตัง้ แบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีรูจําใบหนา ซึ่งแบงเปน 5 ดาน คือ ดานที่ 1) ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ดานที่ 2) ดานความถูกตอง
ในการทํางานของระบบ ดานที่ 3) ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ดานที่ 4) ดานความเร็วในการทํางานของ
ระบบ และดานที่ 5) ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
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4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวนคือ
1) การออกแบบตัวตนแบบระบบ พัฒนาโดยใชโปรแกรม Visual Studio Code ใชในการเขียนโคด Java Script, ใช
GitHub ในการเก็บเวอรชันของ Source code, ใช Node JS 6.0.1 เปนเซิรฟเวอรที่นํามาใชประมวลผล, ใช Android Studio
เปนสวนที่นํา SDK มาใชในการสราง Android, และใชภาษา Java Script เปนภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ
2) แบบประเมินความเหมาะสมของตัวตนแบบระบบ โดยออกแบงเปน 5 ดาน
4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ จํานวน 20
ทาน เขารวมเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการออกแบบตัวตนแบบระบบ
2) ผู วิจัย นํ าการประเมิ น การออกแบบตั ว ต นแบบระบบ ที่ ผ านการพั ฒ นาและทดสอบระบบแล ว ไปเสนอต อ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน เพื่อนําผลการประเมินมาหาคุณภาพของระบบ
3) ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน พรอมสรุปผลขอมูล
4.6 การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัย ได ดํ าเนิ นการวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อหาความเหมาะสมการออกแบบตั ว ต นแบบ แบ ง เป น 5 ด าน คื อ ด า น
ความสามารถในการทํางานของระบบ ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ
ดานความเร็ วในการทํางานของระบบ ดานการรักษาความปลอดภั ยของระบบ โดยใชค าเฉลี่ ยเลขคณิต และส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ [8]
4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี
2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับพอใช
1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง
5. ผลการวิจัย
การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดังไดดังนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิว
อารโคดบนสมารทโฟนประกอบดวย
1) หนาจอหลักที่ 1 หนาจอเขาสูระบบ ผูใชงานตองเพิ่มขอมูลสวนตัวโดยเมื่อเพิ่มอีเมลและรหัสผานแลวคลิกที่ปุม
“LOGIN” ระบบจะทําการตรวจสอบการเขาใชงานและเปลี่ยน หนาจอไปยังหนา ยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ หรือคลิกปุ ม
“LOST PASSWORD” ระบบจะทําการเปลี่ยน หนาจอไปยังหนา รีเซ็ตรหัสผาน หรือเมื่อคลิกปุม “NEW MEMBER” ระบบจะ
ทําการเปลี่ยน หนาจอไปยังหนา สมัครสมาชิก
2) หนาจอหลักที่ 2 แสดงหนาจอยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ ผูใชงานตองเพิ่มเบอรโทรศัพทมือถือ 10 หลัก แลวคลิก
ปุม “VERIFY” ระบบจะทําการสงรหัส OTP และเปลี่ยน หนาจอไปยัง หนาการยืนยันรหัส OTP
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ภาพที่ 2 หนาจอเขาสูระบบ และหนาจอยืนยันโทรศัพทมือถือ
3) หนาจอหลักที่ 3 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลบุคคล ผูใชงานตองเพิ่มขอมูลบุคคล และเมื่อคลิกปุม “SUBMIT” ระบบ
จะทําการบันทึกขอมูลและไปยัง หนาแสดงธุรกรรมการยืนยันบุคคล
4) หนาจอหลักที่ 4 แสดงหนาธุรกรรมการยืนยันบุคคล โดยมี 5 ทางเลือกใหทําการปฏิสัมพันธ ดังนี้
1) เมื่อคลิกปุม “APPROVE” ระบบจะทําการบันทึกสถานการณยืนยันบุคคลเปนอนุญาต 2) เมื่อคลิกปุม “REJECT”
ระบบจะทําการบันทึกสถานะธุรกรรมการยืนยันบุคคลเปนปฏิเสธ 3) เมื่อคลิกปุม “VIEWTANSECTION” จะทําการเปลี่ยน
หนาจอไปยังหนาแสดงรายละเอียดธุรกรรม 4) เมื่อคลิกปุม “QRCODE” จะทําการเปลี่ยน หนาจอไปยัง หนาแสดงคิวอารโคด
5) เมื่อคลิกปุม “PERSONAL” จะทําการเปลี่ยน หนาจอไปยัง หนาขอมูลบุคคล 5) หนาจอหลักที่ 5 หนาจอคิวอารโคด

ภาพที่ 3 หนาจอเพิ่มขอมูลบุคคล หนาธุรกรรมการยืนยันบุคคล และคิวอารโคด
ระยะที่ 2 การประเมินการออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผาน
เทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการออกแบบตั วตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยั นตั วบุค คลด วยเทคโนโลยี บล็อกเชน ผาน
เทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน แบงเปน 5 ดาน ดังนี้
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
1 ดานความสามารถในการทํางานของระบบ .
4.36
0.48
ดี
2 .ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ
4.41
0.49
ดี
3 ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ .
4.41
0.49
ดี
4 .ดานความเร็วในการทํางานของระบบ
4.40
0.47
ดี
5 ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ .
4.36
0.49
ดี
รวม
4.41
0.49
ดี
จากตารางที่ 1 พบวาคุณภาพ การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อก
เชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน1) ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 2) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยูในระดับ
ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 3) ด านความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 4) ดานความเร็วในการทํางานของ
ระบบ ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 5) ดานการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49
6. อภิปรายผล
การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยี บล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคด
บนสมารทโฟน เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) ในทุกดาน
แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นสอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล
โดยมีรายละเอียดแยกดานดังนี้
6.1 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยู
ในระดั บ ดี มี ค า เฉลี่ ย เท ากั บ 4.36 และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.48 ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากระบบดั ง กล า วมี
ความสามารถในการสนับสนุนการเรียนรูไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา ยอดเสนหา [9] ไดทําการวิจัยเรื่อง
การประยุกตใชระบบยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียวในการบริหารจัดการ หองเรียนออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญ บุ รี พบว า ด านความสามารถของระบบในการสนับ สนุนการเรีย นรู อยูใ นระดั บดี ( X = 2.41 , SD = 0.52) ด า น
ความสามารถของระบบใหบริการความรู อยูในระดับดี ( X = 2.41 , SD = 0.54)
6.2 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยู
ในระดั บดี มีค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.41 และคาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.49 ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากระบบดั งกล าวมีค วาม
ถูกตองตามความตองการของผูใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อาจารี นาโค [10] ไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตเครื่องอาน
ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเขาชั้นเรียน พบวา ดานความถูกตองของระบบ อยูในระดับดี ( X = 4.61)
6.3 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ในภาพรวม
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดังกลาวมีความพึ ง
พอใจของระบบจากผูใชงานทั่วไปโดยมีความเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาสกร ปาละกูล [11] ไดทําการวิจั ยเรื่อง
โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญความสะดวกและงายตอการใชงานระบบอยูในระดับดี ( X = 4.45, S.D.= 0.16)
6.4 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความเร็วในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพ
ดานการใชงาน โดยมีความเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏฐพร ชมภูศรีและ ภาสกร เรืองรอง [12] ไดทําการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพของการใช งานระบบอินทราเน็ต : กรณีศึกษาองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พบวาผลการวิเคราะห
ขอมูลดานประสิทธิภาพการใชงานระบบอินทราเน็ตในเกณฑเหมาะสมมาก ( X = 3.53)
6.5 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ ในภาพรวมอยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดังกลาวมีระบบรักษา
ความปลอดภัย มีความเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของธาดา จันตะคุณ และ ณัฐวี อุตกฤษฏ [13] ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
สื่ออยูในระดับดี ( X = 4.26, S.D.= 0.09)
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การศึกษาการเรียนรูเอกลักษณไทยผานเกมออนไลน: กรณีศกึ ษาขนมไทยโบราณ
The Study of Learning Thai Identity via Online Game
Case Study: Thai Desserts
ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ* คทาวุธ แกวบรรจง และพัชราภรณ หงสสบิ สอง
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
*
yu.nathasit@rmutl.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอการประยุกตใชรูปแบบการเรียนรูท ี่ประกอบดวยสาระความรู และความบันเทิงที่เรียกวา เอดูเทนเมนต
(Edutainment) กับการสงเสริมการเรียนรูเอกลักษณขนมไทยเกามงคล ซึ่งเปนขนมไทยโบราณที่เปนเอกลักษณ และภูมิปญญา
ทองถิ่นของตําบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบของเกมออนไลนที่รองรับการทํางานบนเครื่องโทรศัพทมือถือ
ที่ประกอบดวยสองสวนดังนี้ สวนที่หนึ่งเปนเกมที่ทําใหเผูเลนรูจักลักษณะ รูปราง และชื่อเรียกขนมไทยเกามงคล สวนที่สอง
เปนเกมที่ทําใหผูเลนไดทราบถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่นํามาทําขนมไทย ผลลัพธที่ไดจาการทดสอบชี้ใหเห็นวาระดับผลการเรียนรู
ของผูเลนกอนทําการเลนเกมที่พัฒนาขึ้นคือ รอยละ 72 และหลังจากเลนเกมมีคาระดับผลการเรียนรูที่ รอยละ 95.85 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 23.85 นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดทําการทดสอบความพึงพอใจของผูเลนเกมในประเด็นความสวยงามของรูปแบบ
การรับ และแสดงผลขอมูล ปรากฏมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.54 คะแนน และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.67 คะแนน ตอ
การเรียนรูโดยใชเกมเปนเครื่องมือ ซึ่งคาเฉลี่ยที่ไดชี้ใหเห็นวา ผูเลนเกิดการเรียนรูในเอกลักษณของขนมไทยโบราณ และชื่นชอบ
รูปแบบการเรียนรูผานเกมในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คําสําคัญ: เอดูเทนเมนต ขนมไทยโบราณ เกมออนไลน

262 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Abstract
This research presents the adaptation of learning strategy which combines between education
and entertainment that we call ‘edutainment’ with the foundation on learning of Thai desserts’ identity;
Nine auspicious Thai desserts. It is a traditional Thai dessert which is an identity and local wisdom of
Bangban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This game is supported on mobile as an online game.
There are two parts in this game; the first part is a part that lets learners recognize type, appearance
and name of nine auspicious Thai desserts and the second part is a part the lets leaners recognize its
ingredients. The result of this study showed that learners’ score are increase after they played the game.
Their score displayed as, before playing game they got 72% and after played it they got 95.85%. It is
increase 23.85%. Moreover, the researcher also evaluated learners’ satisfaction on game’s beauty pattern
then the average of the evaluation showed on 4.54 points and the average of satisfaction on learning by
using gamed showed on 4.67 points. This average displayed that leaners have learned Thai desserts’ identity
via using game and their satisfaction on this game showed that they like to learn via using game.
Keywords: edutainment, nine auspicious thai desserts, online game
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1. บทนํา
ขนมไทยโบราณ เปนหนึ่งในเอกลักษณดานวัฒนธรรมที่เกาแกประจําชาติไทย สามารถแบงกลุมขนมไดหลายลักษณะ
เชน ขนมที่ใชในงานมงคลตาง ๆ เรียกวา ขนมไทยเกามงคล ประกอบดวย ขนมจามงกุฎ , ขนมเสนหจันทร, ขนมทองหยิบ,
ขนมทองหยอด, ขนมฝอยทอง, ขนมทองเอก, ขนมชั้น, ขนมเม็ดขนุน และมะพราวแกว ซึ่งความโดดเดนของขนมเหลานี้อยูที่
ความสวยงาม ประณีตในขั้นตอนการทํา และรสชาติที่อรอย สามารถสื่อถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกาแกของ
ประเทศไทย แตปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูผลิตขนมไทยลดนอยลง เนื่องจากคนรุนใหมโดยเฉพาะเยาวชนนิยมรับประทาน
ขนมตางประเทศ และรูจักขนมไทยนอยลง ดังนั้นการใชสื่อประชาสัมพันธสมัยใหมที่เขาถึงกลุมเยาวชนไดงาย อาจเปนแนวทาง
หนึ่งในการแกปญหาดังกลาว โดยที่เกมออนไลนเปนสื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมในกลุมเยาวชน จากขอมูลที่เ ผยแพรโดยเว็บไซต
MarketingOpps, 2017 ไดกลาวถึง เกมออนไลนวาเปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยม ในทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะใน
เยาวชนไทย จากขอมูลทางสถิติพบวาผูใชอินเทอรเน็ตไทยมีความสนใจในการเลนเกมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใชเวลา
เฉลี่ยในการเลนเกมแตละวันคือ 3 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของนาย ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมไดกลาวถึง การผลิตสื่อที่มีสาระ และบันเทิงแกเยาวชน รวมทั้งใชเกมเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนจะทําให
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ดังนั้นจากปญหาที่กลาวถึงขางตน ผูวิจัยจึงไดออกแบบเกมออนไลนที่มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับขนมไทย และ
ทําการวัด ผลการเรียนรูของผูเ ลน โดยเปรีย บเที ยบผลการเรี ยนรู ทั้งก อน และหลังของผู เลนเกม ซึ่ง คาดหวั ง วาเกมจะเป น
เครื่องมือหนึ่งที่ชวยในการประชาสัมพันธ และใหสาระบันเทิงแกผูเลนได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสรางสื่อสาระบันเทิงจากกิจกรรมในเกม
2. เพื่อเผยแพรขนมไทยเกามงคลสูเยาวชนและผูสนใจผานเกม
3. เพื่อประเมินความผลการเรียนรู และความพึงพอใจของผูเลนตอเกมที่พัฒนาขึ้น
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีงานวิจัยจํานวนมากที่นําเสนอแนวคิดการเรียนรูในรูปแบบเอดูเทนเมนต เชน จากผลการวิจัยของ Edgen et al.
(1984) พบวา การนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการเรียนรู สงผลดีตอระดับการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากเด็กจะมีธรรมชาติ ของความอยากรูอยากเห็ นและมีจินตนาการ หากเด็ ก ๆ ได รับ ความบั นเทิง จากเกม
ภาพยนตร รายการโทรทัศนที่จัดโดยมืออาชีพ จะนําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเองในอนาคต โดยที่ Papastergiou, M.
(2009) ทําการประยุกตแนวคิดเอดูเทนเมนตดวยรูปแบบของเกม ซึ่งพบวา เกมมีสวนชวยในการสรางแรงจูงใจใหผูเรีย นสนใจ
ในเนื้ อหาการเรีย นการสอนมากกวาการเรี ยนในชั้นเรีย นปกติ ซึ่ งผลการวิ จัย ดัง กลาวสอดคล องกั บ กัล ยา บูร ณสิ ริจรุง รั ฐ
(2555) และ ภัทราวดี วงศสุเมธ (2560) ที่ได นําเกมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนรูเพื่อเพิ่มความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยออกแบบแผนการสอนที่มีการบูรณาการเกมคอมพิวเตอรแบบเกมออนไลนที่ใหผูเลนเลนตาม
บทบาทกับเนื้อหา เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบวาผูสอน และผูเรียนตางมีความพึง
พอใจตอการนําเกมมาชวยในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก นอกจากนั้น สรรพคุณ (2558) ไดศึกษาการนําเกมมาใชดาน
ชีวการแพทย โดยทําการสรางเกมเพื่อใหนักเรียนแพทยไดเรียนรูภ าพรวม และพื้นฐานของการฝกปฏิบัติงานของแพทยใ น
สถานพยาบาล รวมถึงการจําลองสถานการณ และปญหาที่เ กิดขึ้นจริง ในการปฏิ บัติงานของแพทย ผลการวิจัย ชี้ใหเ ห็นว า
นักเรียนแพทยเหลานั้นเกิดการเรียนรูผานเกมที่กําหนดสถานการณตาง ๆ ไว โดยนักเรียนแพทยมีระดับความพึงพอใจในระดับ
ดีมากตอการนําเกมมาประยุกตใชในการสอนดังกลาว
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อยางไรก็ตามงานวิจัยที่กลาวถึงขางตน ลวนเปนการประยุกตเอดูเทนเมนตในการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาเปนสวนใหญ
ซึ่งแตกตางจาก พีระศักดิ์ ศิริกิจ (2012) ซึ่งทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะหเรื่อง
การเขียนสะกดคํายาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยเกมกับการเรียนแบบปกติ พบวาหลังจากที่นักเรียนมี
การเรียนรูการสะกดคํายากผานเกม นักเรียนสามารถที่จะจดจํา และเรียนรูไดรวดเร็วมากกวาการเรียนแบบปกติ ดังนั้นในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยแนวคิดเอดูเทนเมนต จําเปนที่ ตองมี การออกแบบเนื้อหาสาระการเรี ยนรูใ หมีสว นที่สามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูเลน ดังเชนที่ Inchamnan (2015) ไดนําเสนองานวิจัยที่มุงประเด็นไปที่สาระที่ไดพรอมกับความบันเทิง โดย
ไดกลาววา ในการสรางสาระพรอมบันเทิงควรใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูตามเปาหมาย (Goal Learning) ที่ผูเลนจะ
ไดรับ การมีปฏิสัมพันธกับการเรียนรู (Interactive Learning) และการเรียนรูที่จะตีความความรู (Interpretation Learning)
ของกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991) ที่ไดทําการศึกษาถึงการนําเกมคอมพิวเตอรมา
ชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
สงผลอิทธิพลในเชิงบวกตอผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของผูเรียน และนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
ดังนั้นจากงานวิจัยที่กลาวถึงขางตน ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนรูในรูปแบบเอดูเทนเมนต ซึ่งใชเกมเปนเครืองมือ
ในการดําเนินกระบวนการเรียนการสอน เพื่อกระตุนใหผูเลนเกิดการเรียนรู ดังนั้นในหัวขอลําดับถัดไป จะไดกลาวถึงแนวคิด
เชิงทฤษฎีของเอดูเทนเมนต และเกมการณเรียนรู
3.1 เอดูเทนเมนต (Edutainment)
เอดู เ ทนเมนต เป นส วนผสมระหว างความบันเทิ ง (Entertainment) กับ เนื้ อหาทางวิ ช าการ (Education) หรื อ
เรี ยกวาเป นรู ปแบบหนึ่ง ของความบั นเทิ งที่ ถูกออกแบบมาเพื่ อใช ในการศึ กษา ถู กนํ ามาใชเ พื่อประโยชน ในดานการสร าง
สภาพแวดล อม และการจั ด หาสื่ อที่ เ หมาะสม ให ผู เ รี ย นมี ค วามสนใจและมี ส วนร ว มในการทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู นั ้ น
ผูเรียนจะไมรูสึกวาตนเองกําลังเรียนอยู แตจะรูสึกสนุกสนานจากความบันเทิงที่เกิดจากกิจกรรมระหวางเรียน ดังนั้นจึงเรียกไดวา
เอดูเทนเมนต เปนสิ่งที่จะทําใหผูเรียนไดรับทั้งสาระความรูและความบันเทิงควบคูไปดวยกัน
ในการสรางสื่อเอดูเทนเมนต จะตองมีการใสกระบวนการเรียนรูใหเหมือนกับมีผูเชี่ยวชาญใหความรูอยูในสื่อบันเทิง
นั้ น ๆ และในกระบวนการเรี ย นรู จ ะต อ งประกอบไปด ว ย การสร า ง ผลสะท อ นกลั บ (Feedback) การประเมิ น ผล
(Evaluation) นอกจากนี้สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือการเชื่อมโยงความรู ซึ่งจะตองมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของเนื้อหาสาระ
ความรูที่อยูภายในสื่อดวย เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูสูงสุด ตามจุดประสงคของการสรางสื่อนั้น ๆ
3.2 เกมการณเรียนรู (GBL: Games- Based Learning)
การตีความหมายของ เอดูเทนเมนต หรือศึกษาบันเทิงทางดานคอมพิวเตอร หมายถึง โปรแกรมประยุกตในรูปแบบ
ของเกม เปนการเรียนรูผานเกม เนื่องจากเกมเปนสื่อที่ใหไดทั้งความสนุกสนาน ความทาทาย การดึงดูดความสนใจของผูเลนที่
เปนไดทั้ง เด็กและผูใหญ นอกจากนี้ ยังสามารถที่ จะสอดแทรกใหส าระความรูใ นระหวางที่เ ลนเกม โปรแกรมเกมจะมีภาพ
กราฟฟกที่สวยงาม มีเสียงประกอบที่สามารถสรางความตื่นเตนใหแกผูเลน มุงหวังใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู บนพื้นฐาน
แนวคิดที่จะใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน และกิจกรรมในเกมก็เปนสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย (Complex
and Diverse) ซึ่งตัวอยางเกมที่เปนเกมในรูปแบบ เอดูเทนเมนต ไดแก เกม Microsoft Flight Simulator เปนเกมที่ใชในการ
จําลองสถานการการบิน โดยที่โรงเรียนฝกการบินนิยมนําไปใชในการเรียนการสอน หรือเกมออนไลนที่ชื่อวา Eternal Story
(เรื่องเล าขานนิรั นดร ) ซึ่ งเป นการพั ฒนาโปรแกรมของสํ านั กบริ การเทคโนโลยี ส าระสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม เป น
นวัตกรรมการเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning) ตนแบบสําหรับการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับรางวัล
Thailand Game Awards 2010 ประเภท Best Serious Game จากโครงการ Venture Capital Forum Asia 2010 ซึ่งจัด
โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) โดยเปนการบูรณาการเทคโนโลยีประเภทเกม 3 มิติ ลักษณะ
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MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) กับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พัฒนาเปนงานประดิษฐตนแบบที่ไดรับการนําไปถายทอดใหกับคณาจารย ครูผูสอน นักวิจัย นักพัฒนาเกม
และผูสนใจในการใชเทคโนโลยีเกมในชั้นเรียน ใหไดรับแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยที่
คณาจารย ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับอุดมศึกษา สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับโครงสรางของโปรแกรม ไปใชตอ
ยอดในการสรางเกมในลักษณะเดียวกัน หรือนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไปได ในการเรียนรูผานเกมนี้มีลักษณะที่
ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถสงผลทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น มีเจตคติ และพฤติกรรมดานบวกที่เกี่ยวของกับการเรียนของ
ตัวผูเรียนเอง นอกจากนี้การวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนแสดงใหเห็นวา ผูเรียนไมไดสนใจเพียงแคการเลนเกม แตยังมีความ
สนใจในการเรียนผานการทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษภายในเกมดวย
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวถึงขางตน ในหัวขอถัดไปจะไดกลาวกระบวนการดําเนิน กงาน
วิจัย ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลขนมไทยโบราณ การออกแบบเกม รวมถึงการทดสอบการใชงานเกมที่
พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย คือ การศึกษาเอกลักษณ วัฒนธรรมไทยจากขนมไทยโบราณ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลตาง ๆ
ที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบของเกมออนไลน ในการศึกษาเกี่ยวกับขนมไทยโบราณนี้ ผูวิจัยไดใชเทคนิคในการคนหาคาความ
จริง (Fast Finding Techniques) ที่จะประกอบไปดวยการคนหาขอมูลทางดานเอกสาร และการหาขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผลจากการคนควาขอมูลทางดานเอกสาร พบวา ขนมไทยโบราณที่หารับประทานไดยากและไมเปน ที่รูจักมากนักในปจจุบัน
ไดแก ขนมที่ ถูกใชในงานมงคล เช น ขนมไทยเกามงคล ดังนั้นผูวิจัย นําขอมูลที่ไ ด มาทําการวิเคราะห เรียบเรีย ง สรางการ
เชื่อมโยงความรูเพื่อนําเขาสูเนื้อหาสาระความรูในรูปแบบของเกมออนไลน และผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูประกอบการที่
ยั ง ดํ า เนิ น การผลิ ต ขนมไทยเก า มงคล คื อ ร า นมยุ รี ข นมไทย ซึ่ ง เป น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของ อํ า เภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และไดรับรางวัลโอทอปหาดาว ซึ่งทําใหทราบถึง ประวัติความเปนมาของขนมไทยเกามงคล วิธีการทําขนม
ตลอดจนปญหาที่เกี่ยวของกับความนิยมของขนมไทยในปจจุบัน นอกจากวิธีการใหมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับขนมไทยโบราณ
แลว ผูวิจัยยังไดทําการสัมภาษณเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-20 ป จํานวน 60 คน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับขนมไทยโบราณ ทั้ง
ในเรื่องของความนิยม ความตองการ และความรูที่เกี่ยวของกับขนมไทยโบราณ เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการออกแบบ
เกมออนไลนที่
4.2 การใชเทคนิคและการออกแบบเกม
เครื่องมือที่ใชนการพัฒนา ประกอบดวย โปรแกรม Construct2 และโปรแกรม Adobe Photoshop โดยออกแบบ
รูปแบบเนื้อหา วิธีการเลน กฎกติกาในการเลนเกม รวมถึงการออกแบบฉาก และตัวละครที่อยูในเกม โดยผูวิจัยไดออกแบบให
แกมมีตัวละครที่ชื่ อ แมมยุ รี แตงกายดวยชุ ดไทย หนาตาสะสวยและมีใบหนา ที่ยิ้มแยม ทําหนาที่เปนตัวการตูนที่ ใหความรู
เกี่ย วกั บขนมไทยเกามงคล ปรากฏในหน าแรกของเกม และมี สวนปฏิสัม พันธที่เ ปนมิต รระหว างเกมและผูเ ลน ภาพขนมที่
นําเสนอแต ล ะชนิด สวยงาม มี ค วามชั ด เจน เพื่ อสรางกระบวนการรูแ ละจดจํ าให ผู เ ลน ซึ่ ง รู ป แบบเกมที่ ทํ าการออกแบบ
ประกอบดวย 2 เกม ดังนี้
1) เกมทายชื่อขนมไทยเกามงคล กําหนดวิธีการเลน ดังนี้ เกมจะนําเสนอภาพขนมไทยพรอมทั้งชื่อของขนมดังกลาว
หากแตเปนการนําเสนอชื่อดวยการเรียงลําดับตัวอักษรที่ไมถูกตอง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเลนทําการเรียง
ตัวอักษรซึ่งเปนชื่อของขนมใหถูกตองตามลําดับ ซึ่งเกมจะทําการเเก็บคะแนนจากความเร็วและความถูกตองใน
การเรียงตัวอักษรเปนสําคัญ
266 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

2) เกมทายสวนประกอบของขนมไทยเกามงคล กําหนดวิธีการเลน ดังนี้ ผูเลนจะตองจดจําสวนประกอบของขนมที่
กําหนดมาให และทําการบังคับตัวละครในเกมใหเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่ระบุวาเปนสวนประกอบตาง ๆ ของ
ขนม โดยเกมนี้จะปรากฏภาพฉากหลังเปนบรรยากาศในตลาด นอกจากนั้นผูเลนจะตองควบคุมใหตัวละครหลบ
หลีกสิ่งกีดขวาง และตองเลนเกมใหสําเร็จในเวลาที่กําหนด
4.3 การทดลองใชงาน
ผู วิจัย ได ทํ าการนํ าเกมที่ พั ฒ นาขึ้ นให ร านมยุ รี ข นมไทย อํ าเภอบางบาล จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธยา ได ทํ าการ
ตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลที่อยูภายในเกม และดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา หลังจากนั้นจึงนําเกมตน แบบนี้ไปสู
การทดสอบกับผูใชงาน ซึ่งเปนเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15 - 20 ป ในพื้นที่จังหวัดนานจํานวน 60 คน เนื่องจากความสะดวก
ในการเขาถึงและจัดเก็บขอมูลจากกลุมเยาวชน
4.4 การประเมินระดับสาระความรู ความพึงพอใจที่ไดรับ
กอนที่ผูเลนจะไดเลนเกม จะมีการแจกแบบสอบถามดานความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับขนมไทยโบราณ ใหผูเลนเกมได
ตอบคําถาม และเมื่อทําแบบทดสอบดังกลาวเสร็จ จึงจะใหเริ่มการเลนเกม และเมื่อเลนเกมเสร็จ ก็จะใหผูเลนทําแบบทดสอบ
ซ้ําอีกครั้ง เพื่อพิจารณาวาผูเลนเกมเกิดการเรียนรูในระหวางเลนเกมหรือไม รวมถึงทําแบบทดสอบประเมิ นความพึงพอใจใน
ดานความสวยงานของเกม ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเกม โดยใชมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ ( ระดับ 5 หมายถึง มี
ความพึงพอใจมากที่สุด และระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด)
ในหัวขอลําดับถัดไป จะไดกลาวถึงผลที่ไดจากขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาเกมขนนมไทยออนไลน
เกมขนมไทยออนไลน ที่สรางขึ้นมาถูกแบออกเปนเกมใน 2 ลักษณะ ไดแก
1. เกมทายชื่อขนมไทย เปนเกมที่ใหผูเลนไดเรียนรู จดจําลักษณะ และชื่อขนมไทย ตามรูปภาพที่ปรากฏ
2. เกมทายสวนประกอบของขนมไทย เปนรูปแบบเกมที่ทําใหผูเลนไดทราบถึงสวนประกอบตาง ๆ ของขนมไทย

รูปที่ 1 เกมทายชื่อขนมไทยเกามงคล

รูปที่ 2 เกมทายสวนประกอบขนมไทยเกามงคล

5.2 ผลทดสอบระดับการเรียนรูของผูเลน กอนและหลังการเลนเกม
จากการทดสอบระดับการเรียนรูของผูเลนกอนทําการเลนเกม พบวาจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผูเลนทั้ง 60 คน
ไดคาคะแนนเฉลี่ยคือ 14.4 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 72 และทําการทดสอบระดับผลการเรียนรูอีกครั้งเมื่อผูเลนไดทําการ
เลนเกมจบเสร็จสิ้น พบวาผูเลนมีระดับการเรียนรูโดยคิดเปนคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 19.17 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 95.85
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 23.85
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5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการที่ใหผู ทดสอบ ซึ่งเป นเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-20 ป จํานวน 60 คน ได ทําการเลนเกม และทําแบบ
ประเมินตนเองเพื่อแสดงความพึงพอใจตอ ความสนุกสนาน ความสวยงาม และการไดสาระความรู ในขณะเลนเกม แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดสอบที่มีตอเกมขนมไทย
รายการประเมินความพึงพอใจในเกมขนมไทย

คาเฉลี่ย
(Mean)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

4.43
4.58
4.40
4.32
4.63
4.93
4.05

0.52
0.43
0.39
0.64
0.32
0.12
0.24

5
4.54

0.0
0.33

มากที่สุด

4.75
4.63
4.86
4.73
4.47
4.70
4.67
4.67

0.43
0.36
0.23
0.31
0.27
0.24
0.32
0.30

มากที่สุด

ระดับความพึง
พอใจ

ความพึงพอใจตอความสวยงามของรูปแบบการรับขอมูลและการแสดงผลลัพธ

1. มีความชื่นชอบในการออกแบบตัวละครของเกม
2. มีความชื่นชอบในการออกแบบหนาตา และฉากของเกม
3. มีความชื่นชอบในการออกแบบองคประกอบโดยรวมทัง้ หมดของเกม
4. มีความชื่นชอบในการออกแบบวิธีการเลนเกม
5. รูปแบบของเกมขนมไทยมีความนาสนใจ
6. รูปแบบของเกมขนมไทยเขาใจงาย
7. รูปแบบของเกมขนมไทยเปนรูปแบบเกมที่แปลกใหม โดยผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต

8. การใชสื่ออินเทอรเน็ตทําใหเกมขนมไทยเขาถึงงาย
รวม

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

มากที่สุด

ความพึงพอใจตอการศึกษาขนมไทยผานเกมขนมไทย

9. เกมขนมไทยเปนสื่อหนึ่งที่ชวยในการเผยแพรขนมไทยโบราณใหเปนที่รูจัก
10. เกมขนมไทยสงเสริมความรูดานขนมไทยใหแกผูเลน
11. เกมขนมไทยสงเสริมใหเยาวชนใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน
12. ผูเลนเกมขนมไทยไดรับความรูเกี่ยวกับขนมไทยโบราณเพิ่มมากขึ้น
13. เกมขนมไทยมีความนาสนใจและสามารถดึงดูดผูใชใหอยากเลนเกม
14. ผูเลนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนเกม
15. เกมขนมไทยมีสวนชวยเพิ่มความชื่นขอบในขนมไทยใหแกผูเลนเกม
รวม

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลการประเมินความพึง พอใจของผูทดสอบที่มีตอเกมที่พัฒนาขึ้นนี้ พบวา คาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต อ
ความสวยงามในรูปแบบการรับขอมูลและการแสดงผล มีคาเทากับ 4.54 คะแนน (S.D. = 0.33) ซึ่งจัดอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด และคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจตอการศึกษาขนมไทยผานเกม มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.67 คะแนน
(S.D. = 0.30) จัดอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และนอกจากนั้น ผลจากการประเมินไดชี้ใหเห็นวา ผูเลนชื่นชอบเกมที่
พัฒนาขึ้นทั้งในดานของการใหสาระความรูและดานการใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
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6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การดําเนินการวิจัยนําเกมออนไลนมาใชเปนสื่อสาระบันเทิง เพื่อชวยในการสืบสานเอกลักษณของขนมไทยโบราณ
โดยได แนวทางการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข อง และสอบถามผูประกอบการขนมไทยโบราณในปจจุ บัน ซึ่ งเกมที่
พัฒนาขึ้นมีการกําหนดโครงสราง เนื้อหา และรูปแบบการเลนเกมใหมีความนาสนใจ จนนํามาสูเกมออนไลนที่สามารถเลนไดจริง
ในสวนเนื้อหาของเกมจะถูกแบงออกเปนสองสวน คือ สวนที่หนึ่งเปนเกมที่มีจุดประสงคเพื่อใหผูเลนไดร ูจักกับลักษณะของ
ขนมไทย และชื่อของขนมไทยชนิดตาง ๆ และเกมที่สองมีจุดประสงคเพื่อใหผูเลนไดทราบถึงสวนประกอบในการทําขนมไทย
จากผลการประเมินตนแบบเกมแสดงให เห็นวา ผูเลนแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกตอเกมขนมไทยทั้งในดานของ
ประสิทธิผลในการทํางาน ความสวยงาม ความสามารถของเกม และดานการสงเสริมและเผยแพรขนมไทย โดยภาพรวมมีคา
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และผลจากการทดสอบระดับการเรียนรู ปรากฏวา ผูเลนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขนมไทย
โบราณมากขึ้ น ซึ่ง ผลการประเมิ นและผลการทดสอบสอดคล องกั บงานวิ จัย ของ Edgen et al., Papastergiou (1984)
และภัทราวดี วงศสุเมธ (2560) ที่แสดงใหเห็นวาสื่อการเรียนรูในรูปแบบของเกม สามารถชวยสรางแรงจูงใจในเชิงบวก และ
กระตุนใหผูเลนเกมสนใจในเนื้อหาของเกม ทําใหไดสาระความรูตามที่ผูวิจัยตั้งเป าหมายไว คือ ตองการที่จะใหผูเลนที่เป น
เยาวชนไดรับความสนุกสนาน พรอมทั้งไดรูจัก และใหความสนใจขนมไทยโบราณมากยิ่งขึ้นหลังจากการเลนเกม
และนอกจากผลการทดสอบที่ไดกลาวถึงขางตน ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงโปรแกรมเกมไปใหกับผูประกอบการขนมไทย
วิสาหกิจชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทดสอบ และวิเคราะหตัวละครและสื่อตาง ๆ ภายในเกมขนมไทย
ซึ่งผลที่ไดปรากฏวา ผูประกอบการไดใหความคิดเห็นวาเกมที่พัฒนาขึ้นนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่สวยงาม มีความนาสนใจ และ
สามารถนําไปเปนสื่อในการประชาสัมพันธในการขายผลิตภัณฑขนมไทยของกลุมวิสาหกิจได อาจทําใหเยาวชนหันมาใหความ
สนใจขนมไทยมากยิ่งขึ้น และหากเยาวชนชื่นชอบ รวมถึงใหความสนใจ อาจเปนการเพิ่มยอดขายใหแกขนมไทยโบราณในอีก
ทางหนึ่ง
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ผูประกอบขนมไทย กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย ไดแนะนําใหทําการเพิ่ม
ชนิดขนมไทยนอกเหนือจากขนมไทยเกามงคล หรือทําการพัฒนาเกมใหครอบคลุมขนมไทยทั้ง 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึ่งจะทําใหเ กมมีความหลากหลายของขนมไทย และ
สรางความนาใจมากขึ้น รวมถึงควรนําเกมขนมไทยที่พัฒนาขึ้นเปนหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธใหแกรานคา โดยเฉพาะรานที่เปน
วิสาหกิจชุมชนในประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มยอดขายใหแกชุมชน และสอดคลองกั บนโยบายรัฐบาลที่กลาวถึง นโยบายไทย
แลนค 4.0
7.2 กลุมเยาวชนที่ไดทําการทดสอบเกม ไดใหขอแสนอแนะ คือ ใหเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการเลนเกม
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความสนใจของเยาวชนไดมากยิ่งขึ้น เชน รูปแบบการเลนที่คลายคลึงกับเกมมาริโอที่ตัวละครจะ
เคลื่อนที่ไปในเกม และเก็บสิ่งตาง ๆ เปนรางวัลรวมถึงสรางความแข็งแกรงใหตัวละครได เปนตน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
A Development of Information Systems for Management One Thumbon
One Product Case Study: Lower Central Area II
เอกรินทร วิจิตตพันธ* และวิลาวรรณ สุขชนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
Eakkarin.wij@rmutr.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” มีวัตถุประสงค 2 ประการ
คือ 1) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แบงเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ สวนของผูใช
ทั่วไป สวนสมาชิกประเภทซื้อผลิตภัณฑ สวนสมาชิกประเภทฝากขายผลิตภัณฑ สวนผูดูแลระบบ และสวนผูชวยผูดูแลระบบ
และ 2) เพื่อหาคาความพึงพอใจของผูใชที่ใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏวา กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 60 ราย ที่ทดลองใชระบบและตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น มีความพึงพอใจระบบเฉลี่ยในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ เทากับ
4.24 2) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ เทากับ 4.23 3) ดานความงายตอการใชงานระบบ เทากับ 4.26 4) ดาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เทากับ 4.29 และมีคาความพึงพอใจเฉลี่ยจากทั้ง 4 ดาน 30 ประเด็นการประเมิน
เทากับ 4.25 และผูใชที่ เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภั ณฑ จํานวน 100 ราย มี
ความพึงพอใจระบบเฉลี่ยดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ เทากับ 4.16 2) ดานการทํางานไดตาม
ฟงกชันงานของระบบ เทากับ 4.16 3) ดานความงายตอการใชงานระบบ เทากับ 4.21 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลในระบบ เทากับ 4.22 และมีคาความพึงพอใจเฉลี่ยจากทั้ง 4 ดาน 30 ประเด็นการประเมิน เทากับ 4.19
คําสําคัญ: สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระบบสารสนเทศ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
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Abstract
The objectives of this research, the development of Information Systems for Management One
Thumbon One Product, were 1) to develop the information systems for Management One Thumbon One
Product which consists of user, member, membership consignment products, System administrator and
Assistant Administrator 2) to study the satisfaction of OTOP entrepreneurs and customers.
The result of this research from studied the 60 OTOP entrepreneurs who used the systems and
answered the questionnaires, they were satisfied with the systems which were 1) the user requirement
was 4.24, 2) the operation by function was 4.23, 3) the friendly system was 4.26, 4) the security of the
system was 4.29. The average of 30 satisfactions issues was 4.25 and the satisfaction of 100 customers
to the systems were, 1) the user requirement was 4.16, 2) the operation by function was 4.16, 3) the
friendly system was 4.21, 4) the security of the system was 4.22 and The average of 30 satisfactions
issues was 4.19
Keywords: OTOP, information systems, lower central area II
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1. บทนํา
เนื่องจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนโครงการที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยรัฐบาลไดเขามาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยง
ผลิ ต ภั ณฑ จากชุ ม ชน สูต ลาดทั้ ง ในประเทศและตลาดต างประเทศ ด วยระบบร านค าเครื อข ายและอิ นเทอร เน็ ต โดยให
ประชาชนมี สวนร วมในการสร างรายได ด วยการนําทรัพ ยากรภู มิ ปญ ญาในท องถิ่ นมาพัฒ นาเป นผลิต ภั ณฑ แ ละบริ การที่ มี
คุณภาพ มีจุดเดน และมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในภาคธุ รกิจให ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงไดมี นโยบายในการจัดทําโครงการ e-Commerce เพื่ อการสั่ง ซื้อผลิต ภัณฑจาก
ผูประกอบการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนโครงการนํารองของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554: 7-30) จากการสํารวจความคิดเห็นลาสุดของประชาชน เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ พ.ศ.2554 ระหวางวันที่ 7-20 มกราคม 2554 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวนประชาชนที่ใชในการแสดง
ความคิดเห็นทั้งสิ้น 3,900 ราย พบวา มีประชาชนระบุวา มีการใชผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น รอยละ 74.6 ไมไดใชผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น รอยละ 25.4 โดยประชาชนที่ใชสินคา รอยละ 74.6 ไดระบุประเภทสินคาที่ใช 3 อันดับแรก คือ อาหารแปร
รูปตาง ๆ รอยละ 52.9 รองลงมาคือ สิ่งทอ เครื่องนุงหม รอยละ 26.6 และสบู แชมพู ยาสีฟน ครีมอาบน้ํา เครื่องสําอาง รอย
ละ 22.6 สวนประชาชนที่ระบุวาไมใชสินคานั้น ไดระบุเหตุผลที่ไมใช 3 อันดับแรก คือ หาซื้อยาก/ในชุม ชนไมมีขาย รอยละ
6.4 รองลงมาคือ ไมเคยใช รอยละ 5.3 และไมมีเวลาไปซื้อ รอยละ 4.3 และเมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนใน
ภาคใต ใชสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) ในสัดสวนสูงสุด รอยละ 77.1 รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยละ 75.8 กรุงเทพมหานคร รอยละ 75.0ภาคเหนือ รอยละ 73.7 และภาคกลาง รอยละ 72.1 สําหรับประเภทสินคา ที่ใช
ประชาชนส ว นใหญ ใ นทุ ก ภาคระบุ ว า เป น อาหารแปรรู ป ต า ง ๆ โดยภาคใต มี สั ด ส ว นสู ง สุ ด ร อ ยละ 58.7 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 56.3 กรุงเทพมหานคร รอยละ 52.7 ภาคกลาง รอยละ 48.8 และภาคเหนือ รอยละ 48.3 สวน
เหตุผลที่ไมใชสินคานั้น พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค (ยกเวนภาคใต) ระบุวาหาซื้อยาก/ในชุมชนไมมีขาย โดยภาคกลาง
มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 7.9 ภาคเหนือ รอยละ 7.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 5.9 กรุงเทพมหานคร รอยละ 5.5 สวน
ภาคใต มี ประชาชนระบุ วาไม เ คยใช ใ นสั ดส วนสู งสุ ด ร อยละ 4.7 และประชาชนในกลุม ที่มี ส วนรวมในกิจกรรม/โครงการ
ผลิตภัณฑ ชุมชนและทองถิ่น (ซึ่งมี รอยละ 33.2) สวนใหญ รอยละ 65.6 ระบุวาในรอบป ที่ผานมามีปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ รอยละ 28.0 ระบุวาไมมีปญหา/อุปสรรค และรอยละ 6.4 ระบุวาไมทราบ/ไมแนใจ ทั้งนี้กลุมที่มี
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการไดระบุปญหา/อุปสรรคที่สําคัญ 3 เรื่อง คือ ขาดแหลงเงินทุนในการผลิตสินคา รอยละ 34.3
รองลงมา คือ ขาดชองทางตลาดจําหนายสินคา รอยละ 29.5 และขาดการประชาสัมพันธสินคา อยางตอเนื่อง รอยละ 23.0
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑใหใชไดในทุ ก ๆ ตําบลของ
ประเทศไทย เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในขางตน เปนการชวยสงเสริมนโยบายของภาครัฐและเปนการสรางตลาด
ใหมซึ่งเปนตลาดที่พรอมจะใชบริการ เนื่องจากสรางความสะดวก และยังไมมีทางออก ใดที่ตอบสนองความตองการลักษณะนี้
ซึ่งจะทําใหสามารถสรางตลาดในสวนนี้ใหเติบโตไดยางมาก อีกทั้งยังสามารถสรางภาพลักษณที่ทันสมัยไดอีกดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
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3. สมมติฐาน
ผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสิ นคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ เฉลี่ยไมต่ํ ากว า
ระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนคํายอที่มาจากคําวา One Thumbon One Product ที่นํา
ไอเดียมาจากประเทศญี่ปุนในโครงการ OVOP One Village One Product ซึ่งเปนโครงการที่รัฐบาลเพื่อใหแตละชุมชนไดใช
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อ
เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนํา
ทรัพยากร ภูมิป ญญาในท องถิ่นมาพัฒนาเปนผลิต ภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เป นที่ตองการของ
ตลาด ทั้งในและตางประเทศ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
อํ า นวยการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ห ง ชาติ พ.ศ. 2544 การดํ า เนิ น งานตามโครงการหนึ่ ง ตํ าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณฑ มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางงาน สรางรายได แกชุมชน 2) สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนา
ทองถิ่น 3) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุ มชน ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น
4.2 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) หมายถึง ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการ
จัดทําสารสนเทศและการสนับสนุนสารสนเทศใหแกบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกรที่ตองการใชร ะบบสารสนเทศ
เปนการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ (ขอมูล การประมวลผล การเชื่อมโยง เครือขาย) เพื่อนําเขา (Input) สูระบบใด ๆ แลว
นํามาผานกระบวนการบางอยาง (Process) ที่อาจใชคอมพิวเตอรชวยเพื่อเรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บ เพื่อใหไดผลลัพธ
(output) ที่สามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได
ปจจุบันระบบสารสนเทศไดรับการพัฒนาขึ้นใหเปนเครื่องมือที่ชวยในการทํางานทางดานตาง ๆ เพื่อนําเสนอขอมูล
ชวยประมวลผลที่เกิดขึ้นประจําวันในธุรกิจชวยวิเคราะหหาทางออกของปญหา ระบบสารสนเทศแตละชนิด มีดังนี้ 1) ระบบ
การประมวลผลขอมูล (Transaction Processing Systems : TPS) เปนระบบที่ชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลที่เกิด
จากเหตุการณประจําวันของธุรกิจ 2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบที่
รวบรวมสารสนเทศ ซึ่ง การดําเนินงานขององคกรให กับผู ปฏิบั ติงานและผู บริห ารเพื่อสนับ สนุนภารกิจที่รับ ผิด ชอบ โดยใช
เทคโนโลยี และอุ ปกรณ สมั ยใหม เพื่ อสรางสารสนเทศที่มี ประโยชนต อผู ใช เพื่อให การดําเนิ นงานขององค กรเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศที่
เปนประโยชนแกผูใชระบบ แบงออกเปน 3 ประเภท การตัดสินใจแบบโครงสราง แบบไมมีโครงสราง หรือแบบกึ่งโครงสราง ที่
เปนการตัดสินใจตอเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือคาดการณไดยาก (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล , 2546 : 34 4)
ระบบผูเชี่ยวชาญ (Export Systems :ES) ระบบที่ชวยแกปญหาหรือทําการตัดสินใจแทนผูใช โดยจะทําการลอกเลียนแบบ
เหตุผลและความคิดนั้น จากสารสนเทศที่เก็บรวบรวมมาจากประสบการณในการแกปญหาจริงและนํามาเปนทางเลือกในการ
แกปญหาหรือตัดสินใจ 5) ระบบสารสนเทศเพื่อสํานักงาน (Office Information System : OIS) เรียกอีกอยางหนึ่งวาระบบ
สํานักงานอัตโนมัติเปนระบบที่สนับสนุนกิจกรรมการทํางานในสํานักงานที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทั้งชวยในการติดตอสื่อสาร
ของบุคลากรไมวาจะอยูในสถานที่เดียวกันหรือไมก็ตาม 6) ระบบสารสนเทศสวนบุคคลและสารสนเทศเพื่อการทํางานเปนกลุม
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(Personal and work Group Information Systems) ระบบสารสนเทศสวนบุคคล (Personal Information Systems:
PIS) เปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทํางาน สวนระบบสารสนเทศ
เพื่อการทํางานเปนกลุม (Work group Information Systems : WIS) เปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทํางานที่
เปนกลุมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทํางาน
4.3 จาริตา หินเธาว (2552) การจัดการผลิตภัณฑ OTOP กรณีศึกษา : กลุมแมบานสามัคคีพัฒนา บานถ้ําเตาหมู 1
ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการ
และถายทอดองคความรู ผลการศึกษาพบวากลุมนิยมทอผาฝายยอมครามเปนงานอดิเรกนอกเหนือจากงานดานเกษตรกรรม
โดยพิจารณาเปนดาน ดังนี้ดานกระบวนการผลิตกลุมมีโครงสรางธุรกิจครบทั้ง 3 ขั้น ตอนคือ ตนน้ํา กลางน้ ํา และปลายน้ํา
การผลิตไมกระทบสิ่งแวดลอมกลุมเปนผูผลิตรายใหญในจังหวัด ซึ่งทางกลุมเนนการทอเปนผืนจําหนาย ดานการตลาดกลุมมี
จุดแข็งที่ลวดลายและฝมือการทอผายอมครามแตกลุมขาดการพัฒนาดานบรรจุหีบหอและขาดการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ
ขาดนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มมูลคา กลุมมีการกระจายสินคาโดยการขายตรงที่กลุมแมบาน การวางจําหนายตามศูนยแสดงสินคา
OTOP ในจังหวัด ทําใหพบวาชองทางการจัดจําหนายสินคาจํากัด ดานการบริหารงานกลุมมีการรวมตัว เพิ่มจํานวนสมาชิก
อย าง ต อ เนื่ อ งและมี การติ ด ต อสร างเครื อ ข ายอย างเข ม แข็ ง ผู นํ า กลุ ม เป น ตั วแปร สํ าคั ญ อย า งหนึ่ ง ในการนํ ากลุ ม ไปสู
ความสําเร็จ แตกลุมยังขาดการมอบหมายงาน กระจายอํานาจและตัดสินใจ สวน ดานการ เงินและบัญชีจะพบวาระบบบัญชี
การลงบัญชียังไมครบถวน และขาดความสม่ําเสมอ ไมคํานึงถึงตนทุนที่เปนนามธรรม
4.4 บุษราภรณ มหัทธนชัย (2555) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง
อําเภอแม ริม จั ง หวั ดเชี ย งใหม มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อวิ เคราะห ป ญหาการตลาดของกลุ มผู ผ ลิ ต สิ นค าในชุ ม ชน พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อสงเสริม ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ และถายทอดความรู
การใชระบบ สารสนเทศใหกับชุมชนวิธีการดําเนินงานเปนการวิจัยและพัฒนาโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดย
ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของทองถิ่น จัดเวทีชุมชนเพื่อหาปญหาการตลาด สรางระบบสารสนเทศตามความตองการ ของชุมชน
เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบสารสนเทศคือโปรแกรมภาษา PHP และการจัดการฐานขอมลโดยใชโปรแกรม MySQL จากนั้น
ศึกษาความพึ งพอใจของผู!ช ระบบสารสนเทศโดยใช เครื่ องมื อแบบสอบถาม และจัดกิ จกรรมอบรม ใหความรู การใชร ะบบ
สารสนเทศแกชุมชน
ผลการวิจัยพบวา ปญหาทางการตลาดของชุมชนคือไมมที ุนในการสนับสนุนในการประชาสัมพันธสินคา ออกสูตลาด
ทําใหการจําหนายสินคาสวนใหญจําหนายเฉพาะลูกคาประจํา ดังนั้นจึงไดสรางระบบสารสนเทศ ตามความตองการของชุมชน
โดยสามารถใหชุมชนมาบริหารจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงรายการสินคาได แสดงรายละเอียดสินคาใหกับลูกคาตามตองการ มี
ช องทางในการติ ด ต อระหว างลู ก ค ากั บ ผู ข ายได เมื่ อสร างระบบสารสนเทศ แล วนํ า เครื่ องมื อ แบบสอบถามมาทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจากผูเชี่ยวชาญพบวา การออกแบบ ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม และทดสอบจาก
ผูใชงานพบวา ดานขอมูลนําเขา ดานการทํางานระบบ และดานการแสดงผลลัพธมคี วามพึงพอใจมาก จากนั้นจัดกิจกรรมอบรม
ใหชุมชนสามารถนําระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการ รายการสินคาเองได นําเว็บไซตมาลิงคในเว็บขององคการบริหารสวน
ตําบลสะลวง เว็บไซตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและนํามาติดกับฉลากของสินคา ทําใหลูกคาและผูสนใจดูรายละเอียดสินคาไดงายขึ้น
ชวยลดคาใชจายในการประชาสัมพันธได
5. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
2. เก็บรวบรวมขอมูล สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และสถานที่ทองเทียวที่เกี่ยวของ
3. ทําการศึกษาและวิเคราะหระบบ
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4. ออกแบบระบบงาน โดยใช Data Flow Diagram
5. ออกแบบฐานขอมูลระบบ โดยใช E-R Model
6. พัฒนาโปรแกรมและทดสอบความถูกตองของแตละสวนของระบบ
7. ผูเชี่ยวชาญประเมินระบบ
8. ติดตั้งระบบ เพื่อทดลองใชงานจริง
9. จัดทําคูมือสําหรับผูใ ช
10. ทําการทดลองกับขอมูลจริง
11. จัดอบรมใหกับชุมชน
12. ผูใชประเมินระบบ
13. สรุปผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
5.1 ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ มที่ 1 กลุม ผูผ ลิ ตสิ นค าหนึ่ งตํ าบล หนึ่ งผลิต ภั ณฑ จํ านวน 60 ราย ที่สุ ม รายจั ง หวั ด ในกลุม จั งหวัด ภาคกลาง
ตอนลาง 2 จังหวัดละ 15 ราย
กลุมที่ 2 ผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 100 ราย
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แบบสอบถามสําหรับกลุมผูผ ลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แบบสอบถามสําหรับผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 1 หนาจอแสดงสินคา
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ภาพที่ 2 สถานที่ทองเที่ยวแตละจังหวัด

ภาพที่ 3 หนาจอดาวนโหลดแคตตาล็อต
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึง พอใจระบบดานการตรงความตองการของผูใชระบบ ดานการทํ างานไดตามฟ งกชันงานของ
ระบบ ดานความงายตอการใชงานระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร สินคาหนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 จากกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ใชงานระบบจํานวน 60 คน ไดผลการประเมินดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
รายการประเมิน
ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ
1. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการซื้อสินคา
2. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการขายสินคา
3. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการคนหาสินคา
4. ความสามารถของระบบในดานการจัดการผูใชงานระบบ
5. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมู ลในระบบ
ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
1. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมู ล
2. ความถูกตองในการคนหาขอมู ล
3. ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมู ล
4. ความถูกตองในการลบขอมู ล
5. ความถูกตองของผลลัพธที่ไ ดจากการประมวลผลในโปรแกรม
6. ความถูกตองของผลลัพธที่ไ ดรูปแบบรายงาน
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
8. ความนาเชื่อถือไดของระบบ
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พฒ
ั นากับระบบงานจริง
10.การปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ดานความงายตอการใชงานระบบ
1. ความง ายตอการใชงานของระบบ
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษร
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดตัวอักษร
4. ความเหมาะสมในการเลือกใชสีตัวอักษร
5. ความเหมาะสมในการเลือกใชขอความเพือ่ อธิบายสื่อความหมาย
6. ความเหมาะสมในการเลือกใชสัญลักษณในการสื่อความหมาย
7. ความเปนมาตรฐานเดียวในการออกแบบหนาจอภาพ
8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโ ตตอบกับผูใช
9. ความเหมาะสมในวางตําแหนงของหนาจอ
10.คําศัพทที่ใชผูใชมีความคุยเคยและสามารถปฏิบัติตามไดงาย
ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
1. การกําหนดรหัสใช และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ
2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ
3. การควบคุม ใหใชง านสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง
4. การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางง าย
5. การปองกันการลมเหลวของขอมู ลในระบบ
โดยรวม

Mean
4.24
4.27
4.27
4.23
4.18
4.27
4.23
4.27
4.18
4.35
4.17
4.27
4.23
4.23
4.27
4.22
4.15
4.26
4.15
4.28
4.33
4.18
4.37
4.30
4.08
4.37
4.35
4.15
4.29
4.22
4.17
4.37
4.38
4.30
4.25

SD. ระดับการยอมรับ
0.64
มาก
0.66
มาก
0.66
มาก
0.65
มาก
0.68
มาก
0.55
มาก
0.63
มาก
0.63
มาก
0.62
มาก
0.63
มาก
0.62
มาก
0.66
มาก
0.65
มาก
0.62
มาก
0.66
มาก
0.58
มาก
0.63
มาก
0.61
มาก
0.66
มาก
0.58
มาก
0.54
มาก
0.57
มาก
0.61
มาก
0.65
มาก
0.67
มาก
0.64
มาก
0.61
มาก
0.58
มาก
0.65
มาก
0.69
มาก
0.67
มาก
0.58
มาก
0.64
มาก
0.67
มาก
0.63
มาก

การประเมินความพึงพอใจระบบดานการตรงความตองการของผูใชระบบ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของ
ระบบ ดานความงายตอการใชงานระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 จากกลุมผูใชงานระบบจํานวน 100 คน
ไดผลการประเมินดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
รายการประเมิน
Mean SD. ระดับการยอมรับ
มาก
ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ
4.16 0.66
มาก
1. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการซื้อสิ นคา
4.22 0.69
มาก
2. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการขายสิ นคา
4.17 0.60
มาก
3. ความสามารถของระบบในดานการจัดการการคนหาสิ นคา
4.18 0.66
มาก
4. ความสามารถของระบบในดานการจัดการผู ใช งานระบบ
4.08 0.68
มาก
5. ความสามารถของระบบในดานการจัดการข อมูลในระบบ
4.13 0.68
มาก
ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
4.16 0.65
มาก
1. ความถู กตองในการจัดเก็บ ข อมูล
4.10 0.66
มาก
2. ความถู กตองในการคนหาข อมูล
4.22 0.68
มาก
3. ความถู กตองในการปรับปรุงแกไขข อมูล
4.13 0.66
มาก
4. ความถู กตองในการลบข อมูล
4.18 0.59
มาก
5. ความถู กตองของผลลั พธท ี่ไดจากการประมวลผลในโปรแกรม
4.27 0.63
มาก
6. ความถู กตองของผลลั พธท ี่ไดรูปแบบรายงาน
4.20 0.72
มาก
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
4.09 0.67
มาก
8. ความนาเชื่ อถื อไดของระบบ
4.14 0.65
มาก
9. ความครอบคลุ มของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง
4.17 0.59
มาก
10.การปองกันข อผิ ดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้ น
4.12 0.67
มาก
ดานความงายตอการใชงานระบบ
4.21 0.64
มาก
1. ความงายตอการใช งานของระบบ
4.10 0.63
มาก
2. ความเหมาะสมในการเลื อกใช ชนิดตัวอักษร
4.33 0.64
มาก
3. ความเหมาะสมในการเลื อกใช ขนาดตัวอักษร
4.22 0.61
มาก
4. ความเหมาะสมในการเลื อกใช สีตัวอักษร
4.26 0.65
มาก
5. ความเหมาะสมในการเลื อกใช ขอความเพื่ออธิบ ายสื่ อความหมาย 4.17 0.67
มาก
6. ความเหมาะสมในการเลื อกใช สัญลั กษณในการสื่ อความหมาย
4.26 0.60
มาก
7. ความเปนมาตรฐานเดีย วในการออกแบบหนาจอภาพ
4.30 0.63
มาก
8. ความเหมาะสมในการปฏิ สัมพันธโตตอบกับผู ใช
4.15 0.66
มาก
9. ความเหมาะสมในวางตําแหนงของหนาจอ
4.05 0.63
มาก
10.คําศัพทที่ใช ผูใช มีความคุย เคยและสามารถปฏิ บ ัติตามไดงาย
4.22 0.66
มาก
ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
4.22 0.66
มาก
1. การกําหนดรหัสใช และรหัสผ านในการตรวจสอบผู เข าใช ระบบ 4.19 0.69
มาก
2. การตรวจสอบสิ ทธิ์กอนการใช งานของผู ใช ระบบในระดับตาง ๆ 4.10 0.59
มาก
3. การควบคุมใหใช งานสิ ทธิ์ผูใช ไดอย างถู กตอง
4.26 0.63
มาก
4. การปองกันการกําหนดรหัสผ านอย างงาย
4.32 0.62
มาก
5. การปองกันการล มเหลวของข อมูลในระบบ
4.21 0.74
มาก
โดยรวม
4.19 0.65
7. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในสวนของผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 100 ราย ปรากฏวาผูใชมีความพึงพอใจตอระบบฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการตรงความตองการของ
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ผูใชระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.24 ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.23 ดานความงายตอการใช
งานระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.26 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.29 และมีคาเฉลี่ยทั้ง 4
ดานอยูในระดับ 4.19 หรือคิดเปนรอยละ 83.80 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ จํานวน 60 ราย ปรากฏวากลุมผูผลิตมีความพึงพอใจตอระบบฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการตรงความตองการของ
ผูใชระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.16 ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.16 ดานความงายตอการใช
งานระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.21 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เฉลี่ยอยูในระดับ 4.22 และมีคาเฉลี่ยทั้ง 4
ดานอยูในระดับ 4.25 หรือคิดเปนรอยละ 85.00 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63
8. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ปรากฏวา ความพึง
พอใจของผูใชทีมีตอระบบ คิดเปนรอยละ 83.80 และความพึงพอใจของกลุมผูผลิตที่มีตอระบบ คิดเปนรอยละ 85.00
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของบุคคลอื่น ๆ ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนตนวา การจัดการผลิตภัณฑ OTOP กรณีศึกษา: กลุมแมบานสามัคคีพัฒนา บาน
ถ้ําเตาหมู 1ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร (จาริตา หินเธาว, 2552) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (บุษราภรณ มหัทธนชัย, 2555)
9. ขอเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 นี้ เหมาะสําหรับนํา
Search Engine เขามาพัฒนาตอยอดเพื่อใหเว็บไซตระบบเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
ประจําป 2557
11. เอกสารอางอิง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2540) คัมภีร PHP. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท.
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (2548) คัมภีร การวิเคราะหและการออกแบบระบบ . (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
หจก. ไทยเจริญการพิมพ.
จาริตา หินเธาว. (2552) การจัดการผลิตภัณฑ OTOP กรณีศึกษา: กลุมแมบานสามัคคีพัฒนา บานถ้ําเตาหมู 1 ตําบลสามัคคี
พัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2553) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดวย PHP รวมกับ MySQL และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ: เอช.
เอ็น.กรุป.
บุษราภรณ มหัทธนชัย. (2555: 41-49) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม.
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สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554:7-30) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) พ.ศ. 2554. คนเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2556 จาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servopin/files/OTOPRep54.pdf
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2548) การวิเคราะหและออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: เอช.เอ็น.กรุป.
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โครงงานการจัดการระดับความเหมาะสมของภาพยนตรอตั โนมัติดวยคอมพิวเตอร
Automatic Film Rating Prediction System using Computer
ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร* ฐิติรัตน ทองแถว และณัฐชยา เชื้อลี
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
*
nth@cs.tu.ac.th
บทคัดยอ
การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรหรือ “การจั ดเรตติ้ง” ตองมีค ณะกรรมการเปนผู พิจารณาเนื้อหาของ
ภาพยนตรแตละเรื่องตามขอกําหนดของกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการแตละบุคคลมีประสบการณและขอคิดเห็นที่แตกตางกัน
ขอสรุปการจัดระดับความเหมาะสมจึงตองใชเวลา ดังนั้นการที่จะนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชจึงเปนเรื่องที่ทาทายและ
อาจใหความชวยเหลือกับวงการภาพยนตรได มีงานวิจัยที่ไดนําเอาปจจัยดานเนื้อหาภาพยนตรมาใชวิเคราะห และจัดระดับ
ภาพยนตร แตยังมีคาความถูกต องที่ไมสูงมากนัก งานวิจัยชิ้นนี้ขอสมมติฐานที่คาดหวังจะเพิ่ มความถูกตองใหสูงขึ้น โดยใช
เทคนิควิธีการประมวลผลภาพและเสียงมาใชวิเคราะหเนื้อหาจากภาพยนตรสี่ดาน ไดแก สีเลือด อาวุธปน ภาพอนาจาร และ
คําหยาบ เพื่อใชเปนเกณฑทางดาน ความรุนแรง ภาษา และ เพศ จัดระดับภาพยนตรออกเปน 3 ระดับคือ ภาพยนตรเรต น13+
ภาพยนตรเรต น15+ และภาพยนตรเรต น18+ จากผลการทดสอบกับจํานวนภาพยนตร 32 เรื่อง สามารถจัดระดับความเหมาะสม
ของภาพยนตรไดความถูกตอง 68.75% เมื่อใชวิธีตนไมตัดสินใจ และ 75% ดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ เรตติ้งภาพยนตร การประมวลสัญญาณเสียง อัตโนมัติ
Abstract
Film classification or known as "Movie Rating" is done by the movie rating committee, who rates
each movie against the regulation of movie issued by Ministry of Culture. Each committee has his/her own
experience and opinion. The agreement of rating could take time. Therefore, it is challenging that the
advanced technology should be used to assist the task of movie rating. There have been previous attempts
to employ the techniques of multimedia analysis in classifying the movie rating. However, the accuracy
results were still poor. In the current research four features from the movie content were used. Those
were the color of blood, gunshot, pornography and profanity in order to classify the movies into three
categories including rate 13+, rate 15+, and rate 18+ correspondingly to the regulations of violence, gender
and language used. Testing with 32 movies yielded the accuracy of 68.75% by the Decision tree technique
and of 75% by multilayer-perceptron technique
Keywords: image processing, film rating, signal processing, automatic
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บทนํา
ปจจุบันสื่อไดเขามามีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะสื่อทางดานภาพยนตรที่แทรกเขา
มาในทุกรูป แบบ ไมวาจะเปนทาง โทรทัศ น วิท ยุ โรงภาพยนตร สื่อสิ่ งพิ มพ และออนไลน ซึ่ งอาจทําให เ กิด พฤติกรรมการ
ลอกเลี ยนแบบที่ไม เหมาะสมจากบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภ าวะซึ่ง เปน วั ยสามารถถู กชักจูง ไดงาย ดวยเหตุ นี้
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดีทัศนเพื่อพิจารณาและจั ด
ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (กรมสงเสริมวัฒนธรรมสํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน , 2551) หรือเรียกวา “การ
จัดเรตติ้ง” การจัดเรตติ้งภาพยนตรแบงออกเปน 7 ประเภท คือ ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู ,
ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป, ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป, ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป, ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป,ภาพยนตรเรื่องนี้ หามผูมีอายุต่ํากวา 20 ปดู (ยุทธพงษ สืบภักดี,
2017) และ ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร เกณฑที่ใชพิจารณาในการจัดเรตติ้งมี 6 เกณฑ คือ ความรุ นแรง, เพศ,
ความมั่นคง, ศาสนาลัทธิความเชื่อ คําสั่งสอน,ยาเสพติด และภาษา (กรมสงเสริมวัฒนธรรมสํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน,
2551) ซึ่ ง การพิ จารณาจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของภาพยนตร ขึ้ นอยู กับ ประสบการณ ความคิ ด เห็ นหรื อความรู สึ กของ
คณะกรรมการเปนหลัก ทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน สงผลใหอาจเกิดขอกังขารวมถึงผลสรุป ที่ไมมีความโปรงใสในการ
พิจารณา อีกทั้งยังใชระยะเวลาในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของภาพยนตรคอนขางนานซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุ รกิจ
ภาพยนตรที่กําลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย
จากสาเหตุขางตน การนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร จะชวยใหการจัด
ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรมีมาตรฐาน มีความถูกตอง รวดเร็วและโปรงใสโดยปราศจากความอคติของบุคคล ดังนั้น
ผูจัดทําจึงเสนอโครงงานที่นําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตรโดยเลือกพิจารณาเกณฑในการ
จัดระดับ 3 เกณฑจากทั้งหมด 6 เกณฑ คือ ความรุนแรง, เพศ และภาษา ซึ่งใชความรูทางเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
(image processing) ในการจําแนกฟเจอร (features) คือ สี (Color) ที่ตองการ ไดแก สีเลือด, ภาพอนาจาร เสียง (Sound)
ไดแก เสียงปนและใชขอมูลทางภาษา (Language) ในการจําแนกคําหยาบที่ปรากฏในภาพยนตร ผลลัพธที่ไดในการจัดระดับ
ความเหมาะสมของภาพยนตรแบงเปน 3 ประเภทคือ ภาพยนตรเรต 13+, ภาพยนตรเรต 15+ และภาพยนตรเรต 18+
วัตถุประสงค
1. เพื่อจําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตรตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกําหนด
3 เกณฑ จาก 6 เกณฑ คือ ความรุนแรง เพศ และภาษา
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการจําแนกระดับตามความเหมาะสมภาพยนตรโดยใชคุณลักษณะของสีเลือด เสียงปน คํา
หยาบ และภาพอนาจาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภูวดล ชางแกว (2553) ทําวิจัยเพื่อจัดระดับความเหมาะสมภายนตรแบบอัตโนมัติโดยใชสารสนเทศทางภาพและ
ภาษา จัดระดับภาพยนตรเปน 3 ระดับ คือ ภาพยนตรเรต น13+ ภาพยนตรเรต น15+ และภาพยนตรเรต น18+ โดยพิจารณา
2 เกณฑ จาก 6 เกณฑ คือ ความรุนแรงและภาษา ความรุนแรงของภาพยนตรพิจารณาโดยดูจากจํานวนภาพที่มีสีเลือดเปน
องคประกอบ และภาษาพิจารณาจากจํานวนคําหยาบที่พบในภาพยนตร โดยทดลองกับภาพยนตรฮอลลีวูด 45 เรื่อง ที่ไดรับ
การจัด ระดับ ความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร แ ละวี ดี ทัศ น แ ลว ผลการทดสอบจํ าแนกดวยวิ ธีต นไม
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 283
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ตัดสินใจ (Decision Tree) สามารถจําแนกความเหมาะสมภายนตรไดถูกตอง 51.11% และผลทดสอบจําแนกดวยวิธีโครงขาย
ประสามเทียม (Neural Network) สามารถจําแนกความเหมาะสมภาพยนตรไดถูกตอง 57.78% ซึ่งผูทําวิจัยไดใหขอเสนอแนะ
วาหากเพิ่มปจจัยในการพิจารณาอื่น ๆ เชน เรื่องเพศ ยาเสพติด หรือศาสนา อาจมีองคประกอบของคุณลักษณะอื่น ๆนอกจาก
การใชสีเลือดที่จะสามารถชวยจําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตรใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
กนกกาญจน แสงทอง (2556) ทําวิจัยการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรอัตโนมัติโดยใชขอมูลทางอารมณ
และภาษา ได เ พิ่ ม เติ มงานวิ จัย ของ (ภู วดล ช างแก ว, 2553) ในเกณฑ ค วามรุ นแรงที่ ใช ข อมู ล อารมณ ข องคลิป ทั้ ง หมดใน
ภาพยนตรมาเปนคุณลักษณะแทนการใชสีเลือดเนื่องจากคิดวาสีเลือดที่พบในภาพยนตรอาจไมแสดงถึงความรุนแรง เชน ภาพ
คนปวยที่มีการใหเลือด เปนตน หากแตเปนอามรมณของภาพที่อาจบงบอกถึงระดับความรุนแรงของภาพยนตรได โดยแบง
อารมณที่ใชทั้งหมดเปน 4 อารมณคือ อารมณกลัว อารมณตื่นเตน อารมณสนุกสนาน และอารมณเศรา โดยใชการแยกลักษณะ
ทางแสง ความยาวช็อต และเสียง ขอมูลทางภาษาไดจากจํานวนคําหยาบที่พบในภาพยนตรทั้งเรื่อง แบงผลลัพธเป น 3 กลุม
คือ ภาพยนตรเรต น13+ ภาพยนตรเรต น15+ และภาพยนตรเรต น18+ สามารถจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรได
ถูกต อง 61.76% สําหรับ การจั ด การจัด ระดับ ความเหมาะสมดวยวิธีต นไม ตัด สิ นใจ และ 64.71% สํ าหรับ การจั ดระดั บ
ความหมาะสมดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม
Rasheed, Sheikh and Shah (2005) ไดจําแนกประเภทของภาพยนตรโดยใชแสงและเสียงจากตัวอยางภาพยนตร
ซึ่งทําการจําแนกภาพยนตรแอคชั่น (Action) และภาพยนตรที่ไมใชแอคชั่น (Non-Action) โดยใชการเคลื่อนไหวของภาพ และ
คาเฉลี่ยความยาวช็อต หลังจากนั้นใชเสียงและหลักการของภาพยนตร จําแนกประเภทภาพยนตรที่ไมใชประเภทภาพยนตร
แอคชั่นเชน ภาพยนตรตลก ภาพยนตรสยองขวัญ ภาพยนตรดรามา และจําแนกภาพยนตรแอคชั่นเชน ภาพยนตรแอคชั่นที่มี
การระเบิดหรือยิงกัน และภาพยนตรแอคชั่นประเภทอื่น ๆ ทําการทดลองกับตัวอยางภาพยนตร 19 เรื่อง พบวาคาเฉลี่ยความ
ยาวของภาพยนตรแอคชั่นจะมีคานอย สวนภาพยนตรที่ไมใชแอคชั่นจะมีคามาก โดยภาพยนตรที่ไมใชแอคชั่นสามารถจําแนก
เปนภาพยนตรสยองขวัญไดถูกตอง 4 เรื่อง จําแนกเปนภาพยนตรดรามาไดถูกตอง 4 เรื่อง จําแนกเปนภาพยนตรตลกไดถูกตอง
5 เรื่อง มีเพียง 1 เรื่อง ที่เปนภาพยนตรดรามาแตถูกจําแนกผิดไปเปนภาพยนตรตลก การจําแนกเหลานี้ใชหลักการภาพยนตร
ในเรื่องการกระจายความหนาแนนของคียเฟรมเทานั้น หากเพิ่มคุณลักษณะอื่น เชน เสียง อาจจะทําใหการจําแนกไดผลถูกตอง
มากขึ้น สําหรับการจําแนกภาพยนตรแอคชั่นที่มีการระเบิดหรือยิงกันและภาพยนตรแอคชั่นประเภทอื่น ๆ จะนับจํานวนช็อตที่
แสดงการระเบิดและยิงกัน ถาภาพยนตรแอคชั่นเรื่องใดมีจํานวนช็อตที่แสดงการระเบิดและยิงกันมากที่สุดจะจัดไวเปนอันดับ
แรกและนอยที่สุดไวเปนลําดับสุดทาย ซึ่งสามาถจําแนกและเรียงลําดับไดถูกตองจํานวน 5 เรื่อง
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ขอมูลที่ใชในการทดลองและการเตรียมขอมูล
ขอมูล ที่ใชใ นการทดลองเป นภาพยนตรที่มี คําบรรยายเปนภาษาอังกฤษตามที่ใช ในงานวิจัย (ภู วดล ชางแกว ,
2553) จํานวน 32 เรื่อง ประกอบไปดวยภาพยนตรเรต น13+ 12 เรื่อง ภาพยนตรเรต ร15+ 10 เรื่อง และภาพยนตรเรต
น18+ จํานวน 10 เรื่อง จากนั้นตัดสวน ไตเติ้ล (Title) และเครดิต (Credit) ของภาพยนตรออกไปและทําการเตรียมขอมูลโดย
แปลงคลิปภาพยนตรแบงออก 2 สวนคือ 1. แปลงเปนภาพหรือเฟรม (Frame) 2.แปลงเปนไฟลเสียงนามสกุล wav เพื่อคง
คุณภาพของเสียงไว
2. การแยกคุณลักษณะสําคัญ
การแยกคุณลักษณะสําคัญมีทั้งหมด 4 คุณลักษณะ คือ สีเลือด เสียงปน ภาพอนาจาร และคําหยาบ
2.1 สีเลือด แบงเปน 2 สวนคือ 1 สี: คํานวณหาเกณฑจากภาพตัวอยางสีเลือดจากนั้นนําภาพที่ไดมาแปลงให
อยูในโมเดล HSV เพื่อคนหาคาที่เหมาะสมของสีเลือดที่จะนําไปทําการวิเคราะหและประมวลผลกับขอมูลภาพที่ไดเตรียมไว
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จากนั้นทําการหาค าเปอร เซ็ นต พิกเซลของสีเ ลือดที่พ บในแต ล ะภาพโดยนําจํานวนพิ กเซลของสี เลือดที่ พบหารด วยจํานวน
พิกเซลทั้งหมดของภาพและคูณ 100 บันทึกคาเปอรเ ซ็นตพิกเซลของสี เลือดเปน 2%,4%,6%,8% และมากกวา 8% อางอิ ง
งานวิจัยงานวิจัย (ภูวดล ชางแกว,2553) และ 2.รูปรางของสีเลือดคํานวณจากคา คาความกระทัดรัด (compactness) ซึ่งหาได
จากคาเอชเอสวี (HSV) ของสีเลือดจากนั้นทําการกําหนดรูปรางของสีเลือดเพื่อคํานวณหาคาความกระทัดรัด เพื่อใชในการฝก
และทดสอบระบบดวยโปแกรม Weka ตอไป
2.2 คําหยาบ ได ม ากจากใช ข อความบรรยายใต ภ าพยนตร( Subtitle) ที่ เ ป นภาษาอั งกฤษ มาค นหาและ
เปรียบเทียบกับกลุมของคําหยาบตนแบบโดยใชโปรแกรมที่สรางขึ้นเอง ตัวอยางคําหยาบเชน anus, nigger, piss, damn,
fuck, shit, prick เปนตน จากนั้นทําการนับจํานวนคําหยาบที่พบในคําบรรยายใตภาพยนตรของแตละภาพยนตรเพื่อใชในการ
ฝกและทดสอบระบบดวยโปรแกรม Weka ตอไป
2.3 ภาพอนาจาร ประมวลผลภาพทีไ่ ดมาจากการแปลงไฟลภาพยนตรเปนภาพหรือเฟรมจากนั้นกําหนดคาสี
ผิวของมนุษยเพื่อแยกพิกเซลที่เปนสีผิวของมนุษยออกจากวัตถุอื่นโดยการใชโมลเดลสีวายซีบีซีอาร (YCbCr) จากนั้นทําตาม
ขั้นตอนอัลกอลิทึมในการจําแนกภาพลามกอนาจารงานวิจัย (Ap-apid, 2005)เพื่อใหไดจํานวนภาพอนาจารของแตละเรื่องและ
นําไปใชในการฝกและทดสอบระบบดวยโปรแกรม Weka ตอไป
2.4 เสียงปน คํานวณไดจากการหาเสียงปนในไฟลภาพยนตร โดยจะนําไฟลภาพยนตรมาแปลงเปนไฟล wav
และแปลงชองเสียงเปนชองเดียว (mono) จากนั้นทําการตัดคลิปเสียงออกทุก ๆ 1 วินาที แลวจึงนําคลิปเสียงมาแยกคุณสมบัติ
ของเสียงโดยใชโปรแกรม MATLAB โดยหาคาของเสียงที่เปน MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients) (Ahmed,
Uppal, & Muhammad, 2013) และเลือกคุณลักษณะ (feature) เอ็มเอฟซีซีหนึ่ง (MFCC1) เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบคลิป
เสียงที่มีเสียงปนและคลิปเสียงปกติ คุณลักษณะเอ็มเอฟซีซีหนึ่งมีคาที่แตกตางอยางเห็นไดชัด โดยใชหาจํานวนคาเฉลี่ย คามาก
ที่สุดของคาสัมประสิทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมล (mfcc) (เอกชัย เนาวนิช, 2550) แบนด 1 เปนเงื่อนไขในการหาเสียงปนในคลิป
เสียง
3. การจําแนกระดับความเหมาะสม
จําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร ทําโดยนําคุณลักษณะทั้งหมด 4 คุณลักษณะ ไดแก เลื
สี อด, เสียงปน, ภาพ
อนาจาร และคําหยาบมาใชจําแนกภาพยนตรออกเปน 3 กลุม คือ ภาพยนตรเรต 13+ ภาพยนตรเรต 15+ และภาพยนตร
เรต 18+ โดยใชเทคนิคการจําแนกดังตอไปนี้
3.1 การจําแนกดวยตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
จําแนกขอมูลภาพยนตรดวยวิธีตนไมตัดสิน (นนทวัฒน บุญบา,2560) แบบ k-fold cross validation (เอกสิทธิ์
พัชรวงศศักดา, 2560) โดยใหคา k มีคาตั้งแต 2-10 เพื่อทดสอบดูวาการจําแนกดวยวิธีการดังกลาวจะใหผลลัพธการทํานาย
ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรถูกตองมากที่สดุ กี่เปอรเซ็นต และคา k ที่เหมาะสมที่ใหผลลัพธถูกตองที่สุด
3.2 การจําแนกดวยโครงขายประสาทเทียม (Neural Network)
จํ าแนกข อ มู ล ภาพยนตร ด วยวิ ธีโ ครงข ายประสาทเที ย มแบบ K-fold cross validation โดยใช
สถาปตยกรรมแบบเพอรเซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron: MLP) มีโครงสรางที่ประกอบดวยชั้นขอมูลเขา (Input
Layer) ชั้นซอน (Hidden Layer) และชั้นขอมูลออก (Output Layer) (สารานุกรมเสรี, 2560) โดยคา K มีคาตั้งแต 2 -10
เพื่อทดสอบดูวาการจําแนกดวยวิ ธีดัง กล าวจะใหผลลัพ ธการทํ านายระดับ ความเหมาะสมของภาพยนตรถู กตองมากที่ สุด กี่
เปอรเซ็นต และคา k ที่เหมาะสมที่ใหผลลัพธถูกตองที่สุด
4. การวัดผล
การประเมินความถูกตองและความผิดพลาดของการจําแนกขอมูลจะใชตาราง confusion matrix ซึ่งจะแสดงผ
ลัพธ ของการคํ านวณค าความถูกตอง (Accuracy) และคาความผิ ดพลาด (Error) ที่ เกิด จากผลการทดลอง ซึ่ง ตารางจะมี
องคประกอบสี่สวน (University of Regina, 2017) ประกอบดวย
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True Positive (TP) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายถูกวาเปนคลาสซึ่งกําลังสนใจอยู
True Negative (TN) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายถูกวาเปนคลาสซึ่งไมไดสนใจอยู
False Positive (FP) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายผิดมาเปนคลาสซึ่งกําลังสนใจอยู
False Negative (FN) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายผิดมาเปนคลาสซึ่งไมไดสนใจอยู
ความแมนยําของขอมูล (Precision) = TP/(TP + FP)
ความถูกตองของโมเดล (Recall) = TP/(TP + FN)
ความถูกตองของโมเดล โดยพิจารณารวมทุกคลาส (Accuracy) = TP + TN/(TP +TN + FP + FN)
ผลการวิจัย
ในการจํ าแนกประเภทโดยทําการฝ กสอนระบบและทดสอบระบบ การเปรีย บเทีย บผลลั พ ธ ของภาพยนตร โ ดย
เปรียบเทียบระหวางภาพยนตรที่จําแนกดวยวิธีตนไมตัดสินใจและโครงขายประสาทเทียม แบงตามระดับความเหมาะสมของ
ภาพยนตร 3 ระดับคือ ภาพยนตรเรต น13+ ภาพยนตรเรต 15+ และภาพยนตรเรต น18+ มีลักษณะ 4 หัวขอ คือ ลักษณะ
cross validation ลักษณะผลลัพธที่ถูกตองและผิดพลาด ลักษณะ Confusion Matrix ลักษณะคาความถูกตองและคาความ
ผิดพลาด (เปอรเซ็นต)
การจําแนกดวยวิธีตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) แบบ 5-fold cross validation คา K ที่เหมาะสมคือ 5 สามารถ
จําแนกระดับความเหมาะสมของภาพยนตรจากภาพยนตรทั้งหมด 32 เรื่อง ไดถูกตองจํานวน 22 เรื่อง คิดเปน 68.75% และ
จําแนกระดับความเหมาะสมของภาพยนตรผิดจํานวน 10 เรื่อง คิดเปน 31.25% ได Confusion Matrix ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาความถูกตองและคาความผิดพลาดจากการจําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตรดวยวิธีตนไมตัดสินใจดวย 5fold cross validation
กลุมที่จําแนก เรต13+ เรต15+ เรต18+ เรต13+
เรต15+
เรต18+
เรต13+

10

3

1

84%

30%

10%

เรต15+

1

5

2

8%

50%

20%

เรต18+

1

2

7

8%

20%

70%

รวม

12

10

10

100%

100%

100%

การจําแนกดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม (Neural Network) แบบ 9-fold cross validation คา K ที่เหมาะสมคือ
9 สามารถจําแนกระดับความเหมาะสมของภาพยนตรจากภาพยนตรทั้งหมด 32 เรื่อง ไดถูกตองจํานวน 24 เรื่อง คิดเปน 75%
และจําแนกระดับความเหมาะสมของภาพยนตรผิดจํานวน 8 เรื่อง คิดเปน 25% ได Confusion Matrix ดังตารางที่ 2 และนํา
ผลความถูกตองที่ไดจากทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกับงานวิจัย (ภูวดล ชางแกว, 2553) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 คาความถูกตองและคาความผิดพลาดจากการจําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตรดวยวิธีโครงขายประสาท
เทียมดวย 9-fold cross validation
กลุมที่จําแนก เรต13+ เรต15+ เรต18+ เรต13+ เรต15+ เรต18+
เรต13+
10
1
1
84%
20%
10%
เรต15+
เรต18+
รวม

2
1
13

5
0
7

3
9
13

8%
8%
100%

50%
30%
100%

0%
90%
100%

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลัพธความถูกตองในการจําแนกระดับความเหมาะสมของภาพยนตรทั้งหมดระหวางงานวิจัยปจจุบัน
และงานวิจัยของ(ภูวดล ชางแกว, 2553)
งานวิจัยของภูวดล
งานวิจัยปจจุบัน
Decision Tree
51.11%
68.75%
Neural Network
57.78%
75.00%
สรุปผลการวิจัย
จากการใชเกณฑในการพิจารณาภาพยนตร 3 เกณฑจาก 6 เกณฑที่คณะกรรมการกําหนดคือ ความรุนแรง เพศ และ
ภาษา และแบงคุณลักษณะที่สนใจออกเปน 4 คุณลักษณะคือ สีเลือด เสียงปน ภาพอนาจารและคําหยาบ เมื่อทําการฝกฝน
และทดสอบระบบแลวไดผลความถูกตองคือ 68.75% เมื่อใชวิธีตนไมตัดสินใจ คา K ที่เหมาะสมคือ 5 และผลความถูกตอง
75% เมื่อใชวิธีโครงขายประสาทเทียม ซึ่งไดผลเพิ่มขึ้นจากงานวิจัย (ภูวดล ชางแกว, 2553) จากเดิมผลความถูกตอง 51.11%
เมื่อใชวิธีตนไมตัดสินใจและ 57.78% เมื่อใชวิธีโครงขายประสาทเทียม คา K ที่เหมาะสมคือ 9
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยชิ้นแรกที่ดําเนินการการจัดระดับภาพยนตรใชเพียงสองฟเจอรคือ สีเลือด และ คําหยาบ และใชสองเกณฑ
จากทั้งหมดหกเกณฑคือ เกณฑความรุนแรงและเกณฑภาษา ใหผลความถูกตอง 51.11% เมื่อใชวิธีตนไมตัดสินใจและความ
ถูกตอง 57.78% เมื่อใชวิธีโครงขายประสาทเทีย ม ในงานวิจัยนี้เมื่อเพิ่มจํานวนฟเจอรเปนสี่ฟเจอรคือ สีเลือด เสียงปน ภาพ
อนาจาร คําหยาบ และใชสามเกณฑจากทั้งหมดหกเกณฑ คือ ความรุนแรง เพศ และภาษาใหผลความถูกตอง 68.75% เมื่อใช
วิธีตนไมตัดสินใจและความถูกตอง 75% เมื่อใชวิธีโครงขายประสาทเทียม เนื่องจากการใชคุณลักษณะเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมอยู 2
คุณลักษณะ ทําให คาความถู กต องของงานวิจัยชิ้ นนี้สู งเพิ่ม ขึ้นกว างานวิจัย ที่ผ านมา แตเ มื่อพิจารณาข อผิ ดพลาดในตาราง
confusion matrix จะเห็นไดวา ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเปนการจัดระดับภาพยนตรระดับ น15+ คอนขางเยอะกวาระดั บ
น13+ และ น18+ จึงอาจตั้งเปนขอสังเกตไดถึงความละเอียดออนของเนื้อหาภาพยนตรระหวางระดับ น15+ กับ น13+ และ
น18+ นาจะเปนเรื่องที่คอนขางยากในการแยกระดับภาพยนตรระดับนี้ และผลการทดลองอาจจะเป นสิ่งที่บงบอกถึงการที่
ผูวิจัย คงต องศึกษาถึ งเนื้ อหาในภาพยนตรใ นรายละเอี ยดเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อพิ จารณาถึ ง คุ ณลักษณะที่ส ามารถนํ ามาใช ช วย
แยกแยะระดับภาพยนตรใหไดผลความถูกตองมากขึ้น อยางไรก็ตามผลงานวิจัยไดเปนการนํารองใหเห็นถึงอรรถประโยชนที่จะ
ไดนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร เขามาชวยเหลือการทํางานของมนุษย ไดร วดเร็ วขึ้นและปราศจากผลกระทบของความ
แตกตางระหวางบุคคลของคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินระดับของภาพยนตร
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งานวิจัย นี้ไดผลลั พธความถูกตองในการจัด ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเพิ่มขึ้นจากงานวิจัยของภูวดล แต
อยางไรก็ตามก็ยั งมีภาพยนตรบางเรื่องที่ ไมสามารถจัดระดับ ความเหมาะสมใหถูกตองได การที่จะนําไปใช จริงนั้นควรใหไ ด
ผลลัพธความถูกตอง 95% ขึ้นไป ดังนั้นเพื่อใหไดความถูกตองเพิ่มมากขึ้นควรทีปรั
่ บปรุงความถูกตองของฟเจอรในปจจุบันเชน
ภาพอนาจาร เสียงปนและศึกษาฟเจอรอื่นเพิ่มเติมที่จะสามารถทําใหความถูกตองในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร
เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาเปรียบเทียบการจดจํารหัสผานแบบอักขระกับรหัสผานแบบรูปภาพของผูสูงอายุ
A Comparative Study of Text and Graphical Passwords in the Elderly
ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
chcstu@gmail.com
บทคัดยอ
สังคมไทยกําลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ในขณะที่เทคโลโนยีก็ไดพัฒนามากขึ้น การยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชระบบ
คอมพิวเตอรเปนสิ่งที่คงยังจําเปนอยู รหัสผานแบบรูปภาพนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสม เพราะผลการศึกษาทางจิตวิทยา
ที่ระบุวา มนุษยสามารถจดจําภาพไดนานกวาตัวอักษร งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบื้องตนในการเปรียบเทียบรหัสผานรูปภาพ
แบบกริดกับรหัสผานแบบอักขระในกลุมผูสูงอายุ โดยทําการทดลองกับผูสูงอายุจํา นวน 30 คน กลุมทดลองละ 15 คนดวย
รูปแบบการทดลอง Between-subject design เก็บขอมูลการทดลองที่เปนเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนภายหลังการลงทะเบียน
และ 3 วันภายหลังจากการทดลอง และจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตน ผลการทดลอง พบวา เวลาที่ใชในการยืนยันตัวตน
ในครั้งที่สองซึ่งหางจากวันทะเบียนรหัสผานไป 3 วัน และจํานวนครั้งในการยืนยัน แตกตางกันอยางสําคัญทางสถิติ โดยกลุม
ผูสูงอายุที่สรางรหัสผานแบบอักขระจะใชเวลาและมีจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตนมากกวากลุมผูสูงอายุที่สรางรหัสผานแบบ
รูปภาพ
คําสําคัญ: การยืนยันตัวตน รหัสผานแบบอักขระ รหัสผานแบบรูปภาพ ผูสูงอายุ
Abstract
Thai society is becoming the elderly society. While technology has developed highly, authentication
to access to computer systems is still required. Graphical passwords are a good choice because of the
psychological study that indicates Humans can memorize images longer than text. This current research
is a preliminary study on the comparison of grid-based password and textual password among the elderly.
The experiment was conducted with 30 elderly participants. Between-subject design was employed for
collecting data including time taken for authentication after registration and 3 days after, and the number
of authentication. The results show that the second authentication time, which is three days from the
date of registration, and the number of authentication are statistically significantly different. The group
of elderly participants, who create textual passwords take longer and have more authentication times
than the group of elderly participants who create graphical passwords.
Keywords: authentication, text password, graphical password, elderly
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บทนํา
ในปจจุบัน คอมพิวเตอรไดเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยมากขึ้น ระบบคอมพิวเตอรสวนมากจะมีการสรางบัญชี
(Account) แยกให ผู ใ ช มี บั ญ ชี ส วนตั วเพื่ อประโยชน ด า นความเป นส วนตั วและความปลอดภั ย ในการเข าใช ง าน ระบบ
คอมพิวเตอร จะมี ตรวจสอบการยืนยันตั วตน (Authentication) เพื่ อตรวจสอบสิ ทธิ์ข องผู ใชแ ตละบัญชี และปองกันป ญหา
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล (Eljetlawi & Ithnin, 2008) การยืนยันตัวตนที่ถูกใชตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันคือ การยืนยัน
ตัวตนโดยใช ชุด ตัวอักขระสําหรั บชื่ อผู ใ ชง าน (Username) และรหั ส ผาน (Password) ถึง แม เ ทคโนโลยีจะเกิ ดขึ้ นเพื่ อ
ชวยเหลือคนในการทํางานและความสะดวกตาง ๆ แตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ถูกใชเปนเครื่องมือของบุคคลที่ไมหวังดีเชน กัน
กลุมหรือบุคคลที่ถูกเรียกกันวาแฮกเกอร (Hacker) เปนของบุคคลที่พยายามทําการโจรกรรมขอมูลจากบัญชีผูใชหรือระบบ
บุคคลเหลานี้เปนผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรแตใชความชํานาญไปในทางไมถูกตอง โดยพยายามโจรกรรมขอมูลการยืนยัน
ตัวบุคคล (Authentication) ของผูใ ชดวยกลวิธีหลากหลายอยางมากมาย เชน ซอฟแวรสอดแนม (Spyware) การสุมรหัสผาน
(Brute force attack) หรือการใชวิธีแอบมอง (Shoulder surfing attack) ทําใหเกิดงานวิจัยทางดานรหัสผานมากมายที่
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันภัย (Security) ในขณะที่ควรมีระดับความงายของการเขาใชงาน (Usability) งานวิจัย
การพัฒนาการยืนยันตัวตนจึงเปนสิ่งไดรับความสนใจและถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง
การใชรหัสผานไดถูกริเริ่มใชงานตั้งแตป ค.ศ. 1960 (Sobrado & Birget, 2002) โดยประมาณ โดยแรกเริ่มนั้น
รหัสผานจะเปนชุดตัวอักขระและตัวเลขเพื่อใชในการลงทะเบียนเมื่อเริ่มสรางบัญชีของตนและจะตองทําการยืนยันรหัสผานที่
ถูกตองเพื่อเขาใชงานในภายหลัง หากผูใชไม สามารถระบุหรื อยืนยันรหัสผานของตนไดก็จะไมสามารถเขาใชงานระบบหรื อ
เขาถึงบัญชีของตนได อยางไรก็ตาม รหัสผานตัวอักขระหรือตัวเลขสามารถคาดเดาไดงายเพราะผูใชสวนใหญมักจะตั้งรหัสผาน
ดวยตัวคํางาย ๆ หรือเปนคําที่ส อดคลองกั บข อมู ลสวนตั ว เช น วั นเดือนปเ กิด เพื่อใหจดจํ าไดง าย จากการศึกษาที่ ผานมา
ชี้ใหเห็นวาผูใชงานมักจะตั้งรหัสผานที่เกี่ยวของกับตนเองหรืองายตอการจดจํา ถึงแมวาในปจจุบันระบบคอมพิเตอรบางระบบ
ไดมีขอกําหนดใหสรางรหัสผานขั้นต่ํา 6 หรือ 8 อักขระเพื่อทําใหรหัสผานมีระดับยากขึ้น (มิใหคาดเดาไดงาย) แตผูใชงานก็
ยังคงเลือกที่จะตั้งรหัสผานที่สามารถจดจําไดงายเพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะเขาสูระบบได ในหลายระบบคอมพิวเตอร เมื่อเกิด
ปญหาที่ผูใชไมสามารถระบุรหัสผานได จะกอใหเกิดความยุงยากมากมายตามมาภายหลังโดยเฉพาะระบบทางการเงินทั้งหลาย
นอกจากนั้ น ผู ใชที่ ตองเขาระบบคอมพิวเตอร หลายระบบที่ ตองมีการยืนยันตั วตน ผูใช มีแนวโน มที่จะใช รหัส ผานเดีย วเป น
รหัสผานในระบบอื่น ๆ ดวย ถารหัสผานในระบบใดถูกโจรกรรมไป ขอมูลในระบบอื่นของผูใชยอมจะอยูในภาวะสุมเสี่ยงที่จะ
โดนโจรกรรมไดทั้งหมดดวย (Florencio & Herley, 2007)
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ที่ระบุวา “ผูสูงอายุ หมายความวาบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบ ป
บริบูร ณขึ้นไปและมีสัญ ชาติไ ทย” ในประเทศไทย สัด สวนของผู สูงอายุกําลั งเพิ่ มขึ้นอยางต อเนื่ องจากรายงานสถานการณ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ (มส.ผส.) (2553; 2555) ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงงาน
เฉลี่ยนอยลงเรื่อย ๆ ในอนาคต และสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตัวเลขเหลานี้แสดงใหเห็นวาสังคมไทยกําลังเขา
สูภาวะสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว (ปราโมทย ประสาทกุลและอุทัยทิพย รักจรรยาบรรณ, 2553) สืบเนื่องจากการเสื่อมสภาพ
ของเซลลประสาทในสมองสงผลกระทบตอความจําของผูสูงอายุ หรืออาจนําไปสูโรคที่พบไดมากในหมูผูสูงอายุ คือ อัลไซเมอร
(Alzimer’s Disease) (กัมมัต พันธุมจินดา และศรีจิตรา บุนนาคม, 2540) จึงเปนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาบไดในทั่วไปในผูสูงอายุ
วา ในการที่จะสรางหรือจดจํารหัสผานของผูใชเองมีโอกาสที่จะตองจดรหัสผานที่ยากหรือซับซอนหรือตั้งรหัสผานที่งายตอการ
คาดเดา เพื่อใหผูใชสามารถจํารหัสผานนั้นได วิธีการสรางรหัสผานรูปแบบรูปภาพจึงเปนวิธีถูกนํามาเป นประเด็นการศึกษา
เนื่องจากรหัสผานในรูปแบบรูปภาพนั้นยากตอการจูโจมโดยผูไมหวังดีและมีผลการจดจําของผูใชที่กอใหเกิดการระลึกรหัสผาน
ที่คอนขางมีประสิทธิภาพ
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จากการศึกษาทางจิตวิทยาพบวามนุษยสามารถจดจํารูปภาพไดดีกวาตัวหนังสือหรืออักษร (Paivio, Rogers, and
Smythe, 1968) การใช วิธีการระลึกได ได ถูกนําใชในการทดลองอยางแพรห ลายในงานวิ จัยรหัส ผานแบบรูปภาพ การตั้ ง
รหัสผานรูปภาพจะใชรูปภาพเปนรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนของผูใชแทนการกรอกหรือพิมพรหัสผานอักขระ ผูใชจะตองจดจํา
รูปภาพหรือรูปรางที่ เปนรูปภาพแทนตัวอั กษร รหัสผานแบบรู ปภาพมีแนวโนมจะถู กนํามาใชเพิ่มมากขึ้ นเนื่องจากเปนวิธีตั้ ง
รหัสผานที่งายแตคาดเดาไดยาก รหัสผานไดถูกพัฒนาใหมีความงายตอการจดจําและยากตอการคาดเดาของผูไมหวังดีไดมาก
ขึ้น รหัสผานแบบรูปภาพไดถูกเริ่มศึกษามาแลว และพบวามีการใชงานที่งายและความปลอดภัยที่ดี (Biddle, Chiasson, and
van Oorschot, 2012) และยังคงไดรั บการพัฒนาวิจัยมาอยางตอเนื่องเพื่อที่ จ ะสรางรหัสผ านที่ง ายต อการจดจํ าของผูใ ช
ในขณะดียวกันก็มีระดับความปลอดภัยสูงดวย
จากรายงานสถานการณ ผูสูงอายุ พ.ศ. 2553 โดยมูล นิธิสถาบันวิ จัยและพัฒนาผูสูงอายุ(มส.ผส.) (2553; 2555)
ประเทศไทยจะมีประชากรวัยแรงงงานเฉลี่ยนอยลงเรื่อย ๆในอนาคต และสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตัวเลข
เหล านี้ แ สดงให เ ห็ น ว าสั ง คมไทยกํ าลั ง เข าสู ภ าวะสั ง คมผู สู ง อายุ อย างเต็ ม ตั ว (ปราโมทย ป ระสาทกุ ล และ อุ ทั ย ทิ พ ย รั ก
จรรยาบรรณ, 2553) และจากการเสื่อมสภาพของเซลลประสาทในสมองสงผลกระทบตอความจําของผูสูงอายุที่พบไดมากในหมู
ผูสูงอายุ เชน โรคความจําเสื่อมอัลไซเมอร (Alzimer’s Disease) (กัมมัต พันธุมจินดา และศรีจิตรา บุนนาคม, 2540) ดังนั้นใน
การที่จะสรางหรือจดจํารหัสผานของผูใชที่เปนผูสูงอายุนาจะอยูในรูปแบบที่สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เมื่อ
พิจารณาถึงผลการศึกษาทางจิตวิทยาแลว รหัสผานแบบรูปภาพจึงเปนรูปแบบที่นาจะเหมาะสมกับผูใชสูงอายุ โดยคาดหวังวา
รหัสผานรูปภาพนาจะเปนรูปแบบที่ผูใชสูงอายุสามารถจดจํารหัสผานไดงายและยากตอการถูกคาดเดาจากไมหวังดีได
งานวิจัยรหัสผานรูปภาพที่ผานมา สวนใหญจะทําการทดลองกับผูใชโดยทั่วไปหรือกลุมทดลองที่เปนนักศึกษา แต
เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของประชากรโลกแลว หลายประเทศกําลังกาวเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุและบางประเทศไดกลายเปน
สังคมผูสูงอายุไปแลว การศึกษาเรื่องรหัสผานรูปภาพจึงควรไดรับการสนใจและพัฒนาเพื่อใหเห็นทิศทางของการสรางรหัสผาน
แบบรูปภาพเพื่อใหการปรับตัวของผูใชและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีการยืนยันตัว
บุคคลที่มีผูใชเปนผูสูงอายุในอนาคตไดอยางเหมาะสมตอไป งานวิจัยจึงเปนการศึกษาเบื้องตนของทิศทางการสรางรหัสผาน
แบบรูปภาพเมื่อเปรียบเทียบกับรหัสผานแบบอักขระที่เปนรูปแบบที่ใชอยูในปจจุบันในกลุมผูใชผูสูงอายุ
วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลการยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชงานระบบของผูสูงอายุระหวางรหัสรหัสผานแบบรูปภาพรูปแบบกริด
กับรหัสผานแบบอักขระ
วิธีดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการยืนยันตั วตนดวยรหัสผานแบบอักขระและวิธีการยืนยันตัวตนดวย
รหัสผานรูปภาพแบบกริด โดยวัดผลการจดจํารหัสผานของผูใช และเวลาที่ใชการยืนยันตนเอง รวมถึงการสังเกตผลที่ไดจาก
การทดลองประกอบในระหวางการทดลอง โดยมีตัวแปรและขอสมมติฐานในการทดลองดังนี้
ตัว แปรต น (Independent Variable) : รู ป แบบของรหั สผ านที่ผู ใ ช งานทํ าการสร างขึ้นมาในขั้ นตอนการ
ลงทะเบียน มี 2 ระดับ ประกอบดวย รหัสผานแบบอักขระที่ผูใชงานสรางขึ้นเองโดยตองเปนตัวอักษรผสมตัวเลขจํานวนอยาง
นอย 6 ตัว กับรหัสผานแบบรูปภาพที่ผูใชงานทําการเลือกรูปภาพเพื่อสรางเปนรหัสผานจํานวน 6 รูป จากจํานวนรูปภาพ
ทั้งหมด 16 รูป
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) : ประสิทธิภาพการใชงานของวิธีการพิสูจนตัวตนดวยรหัสผานแบบอักขระ
และรหัสผานรูปภาพแบบกริด ประกอบดวยจํานวนครั้งที่ทําการยืนยันตัวตน และเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตน
สมมติฐานในการทดลอง
ผูสูงอายุยืนยันตัวตนดวยรหัสผานรูปภาพแบบกริดไดดีกวาดวยรหัสผานแบบอักขระ
รูปแบบการทดลอง
งานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนแบบ Between Subject Design ดัง
ตารางที่ 1
ตาราง 1 รูปแบบการทดลอง
รูปแบบรหัสผาน

ปจจัยที่ศึกษา
รหัสผานแบบอักขระ
รหัสผานแบบรูปภาพ

จํานวนครั้งการเขาสูระบบ
กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2

กลุมตัวอยางที่เลือกใช
การดําเนินการทดลองไดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจาก
งานวิจัยนี้มีขอจํากัดในการเขาถึงกลุมตัวอยางและการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยจึงทําการเลือกกลุมตัวอยางจากพื้นที่ที่ทําการ
ทดลองได กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ผูสูงอายุในขอบเขตอําเภอธัญบุรี-ลําลูกกา โดยเปนผูสูงอายุแบบสุมจาก
สมาคมผูสูงอายุธัญบุรีจํานวนทั้งหมด 30 คน การทดสอบการยืนยันตัวตนดานการใชงานและความจํา แบงออกเปน 2 กลุม
กลุมละ 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
โปรแกรมที่ใช ในการทดลองการยืนยันตั วตนด วยรหัส ผานแบบอั กขระและแบบรู ปภาพที่ ใช ในการทดลองครั้ง นี้
พัฒนาขึ้นดวยภาษา HTML ประมวลผลดวยโปรแกรม Google Chrome โดยผูเขารวมการทดลองตองทําการทดลองบน
เครื่อง Notebook สําหรับการทดลองที่จัดเตรียมไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บขอมูลการทดลองจากกลุมตัวอยางจะทําการยืนยันตัวตนที่ละบุคคล โดยเริ่มจากการอธิบายใหผูเข ารวม
การทดลองเขาใจถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดขั้นตอนการทดลอง หลังจากนั้นนําผูรวมการทดลองเริ่มเขาทําการทดลอง
และใชโ ปรแกรมยืนยันตัวตนที่ ไดออกแบบมาเพื่อเก็ บขอมูล การทดลอง โดยใชร ะยะเวลาเก็บ ขอมูลทั้ งหมด 2 ครั้ ง ไดแ ก
หลังจากสรางรหัสผานในวันแรกทันทีและ 3 วันหลังจากสรางรหัสผานเพื่อวั ดการจดจําในระยะยาว โดยทําการเก็บขอมู ล
รหัสผานของ 2 รูปแบบในดานเวลาที่ใชในแตละครั้งของการยืนยันตัวตน และจํานวนครั้งที่ใชเพื่อยืนยันตัวตนเขาสูระบบ
ผูเขารวมการทดลองตองทําการเขาสูระบบดวยการยืนยันตัวตนไดไมเกิน 5 ครั้ง การทดลองเสร็จสิ้นก็ตอเมื่อเขาสูระบบสําเร็จ
1 ครั้งหรือลมเหลวครบ 5 ครั้ง หากสามารถทําการยืนยันตัวตนไดสําเร็จกอนครบ 5 ครั้ง จะผานขั้นตอนการยืนยันตัวตนทันที
หรือหากทําการยืนยันตัวตนครบ 5 ครั้งแลวยังไมสําเร็จ ระบบจะกลับไปที่หนาจอหลักและเสร็จสิ้นการทดลองทันที จํานวน
ครั้งที่ผูเขารวมการทดลองทําการยืนยันตัวตนจะถูกนํากําหนดใหคาระดับคะแนนของการยืนยันตัวตนสําเร็จดังตอไปนี้
ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 1
ใหคะแนนเทากับ
5 คะแนน
ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 2
ใหคะแนนเทากับ
4 คะแนน
ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 3
ใหคะแนนเทากับ
3 คะแนน
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ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 4
ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 5
ยืนยันตัวตนไมสําเร็จ

ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ

2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

ขั้นตอนการทํางานของระบบ
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชงานโปรแกรมการยืนยันตัวตนดวยรหัสผานแบบอักขระและรูปแบบรูปภาพแบบกริดที่
ใชในงานวิจัย มี 2 ขั้นตอนหลักคือ การลงทะเบียนและการเขาสูระบบเพื่อยืนยันตัวตน
ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register)
เมื่อผูวิจัยทําการเปดโปรแกรมขึ้นมาจะเขาสูหนาหลัก จะใหผูเขารวมทําการทดลองคลิกเลือกรูปแบบรหัสผานที่ตอง
ทําการลงทะเบียนในดานขวาบนของโปรแกรม โดยปรากฏใหผูเขารวมทําการทดลองคลิกเลือกเปนสัญลักษณดังในรูปภาพที่ 1
จากนั้นระบบจะเขาสูหนาจอการลงทะเบียนโดยใหผูเขารวมทําการทดลองทําการกรอกขอมูลตามชองที่ปรากฏบนหนาจอโดย
เรียงลําดั บจากบนไปล างดั งรูปภาพที่ 2 โดยที่ใ นขั้นตอนการลงทะเบีย นระบบจะให ผูเข ารวมทําการทดลองทําการตั้งชื่ อ
ผูใชงานไดอยางอิ สระ ในกลุมรหัส ผานแบบอักขระ ผูเขารวมทําการทดลองตองกรอกรหัสผานที่เปนตัวอักษรบนกับตัวเลข
อยางนอย 1 ตัวและจํานวนอักขระตองมีอยางนอยมากกวา 6 ตัว ระบบจึงจะยอมรับรหัสผาน สวนในกลุมรหัสผานแบบ
รูปภาพ ผูเขารวมทําการทดลองตองทําการเลือกรูปภาพจํานวนทั้งหมด 6 รูปจากตัวเลือกทั้งหมด 16 รูปในตารางกริด 4x4
เพื่อสรางเปนรหัสผานดังในภาพที่ 3 หลังจากที่กรอกขอมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นแลวใหคลิกปุม “ลงทะเบียน” เพื่อเขาสูหนาจอเขา
สูระบบตอไป

ภาพที่ 1 หนาจอหลักของโปรแกรม

ภาพที่ 2 หนาจอลงทะเบียนสรางรหัสผานแบบอักขระ
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ภาพที่ 3 หนาจอลงทะเบียนสรงรหัสผานแบบรูปภาพ
ขั้นตอนการเขาสูระบบ (Log in)
เมื่อผูเขารวมทําการทดลองเปดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเขาสูห นาหลัก จากนั้นใหผูเขารวมทําการทดลองทําการคลิกที่
สัญลักษณแทนรูปแบบรหัสผานฝงขวามือดานบน แลวทําการคลิกที่ปุม “Login” ระบบจะนําผูใชไปสูหนาจอเขาสูระบบโดย
ในสวนของรหัสผานแบบอักขระนั้นผูใชตองทําการกรอกชื่อผูใชและรหัสผานใหถูกตองตามขอกําหนดดัง ภาพที่ 4 จึงจะเขาสู
ระบบได สวนในดานของรหัสผานแบบรูปภาพนั้น ผูใชตองทําการกรอกชื่อผูใชจากนั้นทําการคลิกที่ภาพบนตารางกริด 4x4
ดานลางเพื่อเลือกรูปภาพที่เปนรหัสผานของตนตามลําดับใหถูกตองทั้ง 6 รูป ดังภาพที่ 5 จึงจะผานขั้นตอนการยืนยันตัวตน
และเขาสูระบบไดสําเร็จ

ภาพที่ 4 หนาจอการเขาสูระบบดวยรหัสผานแบบอักขระ

ภาพที่ 5 หนาจอการเขาสูระบบดวยรหัสผานแบบรูปภาพ
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การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหผลการทดลองดวยวิธIndependent
ี
t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมรหัสผาน
แบบอักขะกับกลุม รหัสผานแบบรูปภาพ
ผลการทดลอง
ผลการทดลองจะเปนการวิเคราะหเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนในครั้งแรกและในครั้งที่สอง และจํานวนครั้งที่ใชใน
การยินยันตัวตนเอง
ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมการทดลอง
กลุมของผูเขารวมการทดลองที่สรางรหัสผานแบบรูปภาพมีอายุระหวาง 55 – 71 ป อายุเฉลี่ย 62.56 ป เปนเพศ
ชาย 12 คนและเพศหญิง 3 คน สําหรับกลุมผูเขารวมการทดลองที่สรางรหัสผานแบบอักขระมีอายุระหวาง 55 – 78 ป อายุ
เฉลี่ย 65.67 ป เปนเพศชาย 8 คนและเพศหญิง 7 คน
ผลการวิเคราะหเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตน
ผลการวิเคราะหเวลาทีใ่ ชในการยืนยันตัวตนจะเปนผลการวิเคราะหของเวลาที่ใชยืนยันตัวตนในครั้งแรกภายหลังการ
ลงทะเบียน และเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนภายหลังการลงทะเบียนรหัสผานไปแลว 3 วัน
เวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตนในวันที่ 1
จากการใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Independent t-test เพื่อวิเคราะหหาคาความแตกตางของเวลาที่ใชในการ
ยืนยันตัวตนระหวางรหัสผานแบบอักขระกับรหัสผานแบบรูปภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 คาสถิติวิเคราะหเวลาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลี่ใชในการยืนยันตัวตนในวันแรก
รูปแบบรหัสผาน
N
Mean (วินาที)
Std. Deviation
รหัสผานแบบอักขระ
15
67.52041
30.7522
รหัสผานแบบรูปภาพ
15
75.01798
30.1317
ตารางที่ 2 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบรหัสผาน
แบบอักขระและแบบรูปภาพ แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของกลุมทดลองรหัสผานรูปแบบอักขระ มีเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตน
นอยกวารหัสผานแบบรูปภาพเทากับ 67.52041 วินาที [S.D. = 30.7522] และ 75.01798 วินาที [S.D. = 7.501798]
ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาสถิติวิเคราะหความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ทําการพิสูจนตัวตนในวันแรก
Levene's Test for Equality of Variances
T-test for Equality of Means
รูปแบบของรหัสผาน
F
Sig.
t
Df
Sig. (2-tailed)
Equal Variance assumed
0.027
0.870
-0.674
28
0.506
*ที่ระดับนัยสําคัญ p=0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหดวยวิธี Independent Sample t-test กับเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตนใน
วันแรก พบวา รูปแบบรหัสผานไมไดสงผลตอเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตนภายหลังการลงทะเบียนทันที [t28 = -0.674 ,
P=0.506 >0.05]
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เวลาเฉลี่ยที่ใชในการยืนยันตัวตน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนวันแรก
จากการใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการ
ยืนยันตัวตน 3 วันถัดมานับจากวันลงทะเบียนวันแรก โดยในครั้งนี้ผูรวมทําการทดลองตองทําการยืนยันตัวตนดวยตนเองและ
สามารถเขาสูระบบลมเหลวไดเปนจํานวนทั้งหมด 5 ครั้งโดยไดทําการรวมเวลาที่ผูรวมทําการทดลองไดใชในแตละครั้งเพื่อทํา
การวิเคราะหขอมูลซึ่งแสดงในตารางที่ 4 ตอไปนี้
ตารางที่ 4 คาสถิติวิเคราะหเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยันตัวตนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตน 3 วัน
หลังการลงทะเบียนวันแรก
รูปแบบรหัสผาน
N
Mean(วินาที)
Std. Deviation
รหัสผานแบบอักขระ
15
834.9980
328.9174
รหัสผานแบบรูปภาพ
15
591.1783
284.0981
ตาราง 4 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหเวลาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนของรูปแบบ
รหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของกลุมทดลองรหัสผานแบบรูปภาพ มีเวลาเฉลี่ยที่ทําการยืนยัน
ตัวตนนอยกวารหัสผานแบบอักขระเทากับ 834.9980 วินาที [S.D. = 328.9174] และ 591.1783 วินาที [S.D. = 284.0981]
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 คาสถิติวิเคราะหความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ทําการพิสูจนตัวตน 3 วันหลังการลงทะเบียนวันแรก
Levene's Test for Equality of Variances
T-test for Equality of Means
รูปแบบของรหัสผาน
F
Sig.
t
Df
Sig. (2-tailed)
Equal Variance assumed
0.510
0.481
2.173
28
0.038*
*ที่ระดับนัยสําคัญ p=0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหดวยวิธี Independent Sample t-test กับเวลาเฉลี่ยที่ใชในการยืนยัน 3 วัน
หลังการลงทะเบียนวันแรกดวยรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ พบวา รูปแบบรหัสผานสงผลตอเวลาที่ใชในการยืนยัน
ตัวตน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% [t28 = 2.173 , P= 0.038 < 0.05]
โดยที่กลุมรหัสผานแบบรูปภาพจะใชในการยืนยันตัวตนนอยกวากลุมรหัวผานอักขระ
ผลการวิเคราะหจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตน
การวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Independent t-test กับจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตน 3 วันใหหลังจากวันแรกที่
ลงทะเบียนรหัสผานเพื่อเปรียบเทียบการจําไดของกลุมรหัสผานแบบอักขระกับกลุมรหัสผานแบบรูปภาพดังแสดงในตารางที่ 6
และ 7
ตารางที่ 6 คาสถิติวิเคราะหคะแนนความสําเร็จเฉลี่ยในการยืนยันตัวตนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รูปแบบรหัสผาน
N
Mean
Std. Deviation
รหัสผานแบบอักขระ
15
0. .533333
1.1254
รหัสผานแบบรูปภาพ
15
1.800000
1.6561
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ตารางที่ 6 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความสําเร็จการยืนยันตัวตนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กลุ มรหั สผ านแบบอั กขระและแบบรู ป ภาพ จะเห็ นได วาค าเฉลี่ ย ของกลุ ม ทดลองรหั ส ผานแบบอักขระ มี ค าเฉลี่ย คะแนน
ความสําเร็จการยืนยันตัวตนนอยกวารหัสผานแบบรูปภาพเทากับ 0.5333 วินาที [S.D. = 1.1254] และ 1.800000 วินาที
[S.D. = 1.6561] ตามลําดับ
ตารางที่ 7 คาสถิติวิเคราะหความแตกตางคะแนนความสําเร็จในการยืนยันตัวตน
Levene's Test for Equality of Variances
รูปแบบของรหัสผาน
F
Sig.
Equal Variance assumed
2.325
.139
*ที่ระดับนัยสําคัญ p=0.05

T-test for Equality of Means
t
Df
Sig. (2-tailed)
-2.450
28
.021*

ตารางที่ 7 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหดวยวิธี Independent Sample t-test กับคะแนนความสําเร็จในการยืนยัน
ตัวตนเฉลี่ย และค าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของรูป แบบรหั สผ านแบบอั กขระและแบบรู ปภาพ พบวา รู ปบบรหั สผ านสง ผลต อ
ความสําเร็จในการยืนยันตัวตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% [t28 = -2.450, P= .021 < 0.05] โดยที่
กลุมรหัสผานแบบรูปภาพมีคะแนนความสําเร็จในการยืนยันตัวตนสูงกวากลุมรหัสผานแบบอักขระ
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ผลการทดลองภาคสนามชี้ใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความสามารถแตกตางกันจากประสบการณการใชเทคโนโลยีของแต
ละบุคคลซึ่งสงผลใหการทดลองโปรแกรมนั้นใชเวลาที่นานมากในแตละขั้นตอน ซึ่งการทดลองถูกดําเนินการที่สมาคมผูสูงอายุ
ธัญบุรี ใชเวลาครึ่งวันแรกในการอธิบายถึงตัวโปรแกรมที่ทําการพัฒนาขึ้นและอธิบายถึงจุดประสงคในการทดลอง ในชวงบาย
ไดทําการทดลองโปรแกรมกับผูสูงอายุ ไดรับความรวมมือเปนที่นาพอใจ และไดรับฟงขอเสนอแนะของผูรวมการทดลอง โดย
หลังจากการทดลองในรอบแรก ผูสูงอายุบางคนยอมรับวาตนลืมรหัสผานทันทีหลังจากที่ไดทําการลงทะเบียน สวนในการ
ทดลองรอบที่ 2 ผูรวมการทดลองหลายคนทั้งกลุมรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพไดนําเอารหัสผานของตนไดจดไว
ขึ้นมาเพื่อทําการยืนยันตนเอง แตทางผูวิจัยไมอนุญาต ทําใหในการทดลองครั้งที่ 2 นั้นผูเขารวมการทดลองสวนใหญลมเหลว
ในการเขาสูระบบ ไดคะแนนความสําเร็จในการเขาสูระบบนอยถึงนอยมาก เนื่องจากในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยมิไดทําการ
ควบคุมเวลา ผูเขารวมการทดลองสามารถเวลาในการระลึกรหัสผานไดเทาที่ตองการ ผลการทดลองที่ไดจึงเปนการสะทอนใน
เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนจะมีค าสูงมากเนื่องจากผูเขารวมการ
ทดลองเปนผูสูงอายุแตละคนมีความแตกตางกันสูงมาก บางคนสามารถจะที่จดจํารหัสผานไดในขณะที่บางคนไมสามารถจํา
รหัสผานไดเลยใชเวลาอยางมากที่จะพยายามจะระลึกถึงรหัสผานอยางนานมาก ทําใหขอมูลเวลาแตกตางกันอยางมาก ผูวิจัย
มิไดตั ดออกขอมูล ออกเพราะมิได พิจารณาว าขอมู ลลักษณะนี้ เปนข อมูลผิ ดปกติ (Outlier) แตใ นทางกลับ กันนาจะเป นการ
สะทอนใหเห็นลักษณะความเปนจริงของผลการทดลองกับกลุมผูสูงอายุ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจดจําของผูสูงอายุใ นรหัสผานแบบอักขระและรหัสผานแบบรูปภาพ
ชี้ใหเห็นวา รูปแบบรหัสผานสงผลตอเวลาและความสําเร็จในการยืนยันตัวตน ผลการทดลองภายหลังการลงทะเบียนรหัสผาน
ทันที ผูสูงอายุทั้งในกลุมรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพยังพอที่จะจดจํารหัสผานไดถึงแมจะใชเวลามากพอสมควร และ
ผูสูงอายุทั้งสองกลุมใชเวลาในการยืนยันตัวตนไมแตกตางกัน ผลการทดลองที่สะทอนการจดจําระยะสั้น (Working Memory)
ของผูสูงอายุที่ตองใชในเวลาในการประมวลสารสนเทศมากขึ้น สวนผลการทดลอง 3 วันหลังการลงทะเบียน จะสะทอนให
เห็นผลการจดจํ ารหัส ผานในความจํ าระยะยาว (Long-term Memory) ของผู สูง อายุ ผูสู งอายุ แทบจะไมส ามารถระลึ ก
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รหัส ผานที่ ตนเองลงทะเบีย นไดเลยและใช เวลาอย างมาก แต กลุ มผู สูง อายุที่ จดจํารหั สผ านแบบรูป ภาพยั งสามารถระลึ ก
รหัสผานไดดีกวากลุมผูสูงอายุที่จดจํารหัสผานแบบอักขระอยางมีนัยสําคัญดวยระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการวิจัยในครั้ง
นี้สอดคลองกับผลการวิจัยทางจิตวิทยาที่ระบุวา มนุษยสามารถจดจํารูปภาพไดดีกวาตัวอักษร ผลของความสําเร็จที่มีคะแนน
ต่ํามากแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะลืมรหัสผานสูงไมวาจะเปนรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ ซึ่งสอคคลองกับ
ธรรมชาติที่ผูสูงอายุจะมีความเสื่อมสภาพของเซลลประสาทในสมองสงผลตอความจํา
งานวิจัยที่ตองศึกษาตอในอนาคต มีประเด็นสําคัญคือ จํานวนเพศและอายุของกลุมทดลองอาจจะแตกตางกัน เพื่อ
เปนการยืนยันผลการทดลองในครั้งนี้ จึงควรที่จะทําการทดลองดวยจํานวนผูเขารวมการทดลองมากขึ้นและมีความแตกตาง
ระหวางกลุมทดลองใหนอยลง นอกจากนั้นการวิจัยในครั้งนี้ยังมิไดทําการทดลองในเรื่อของความปลอดภัยที่ตองมีคนแอบมอง
การเลื อกและใสร หัส ผานของผู เข าร วมการทดลอง และรูป แบบการสรางรหัส ผานรู ปภาพมีห ลากหลายรูป แบบ รูป แบบ
รหัสผานรูปภาพที่ใชกับผูสูงอายุคงตองศึกษาเพื่อความเหมาะสมตอไป
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การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
Development of the augmented reality for recommend Maesri brand
จุฑามณี ฉิมวัย และเดช ธรรมศิร*ิ
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
dechit@msn.com
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน สําหรับแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
เนื่องจากปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชประกอบกับการทําธุรกิจในหลายดาน เพื่อที่จะทําใหสินคาและผลิตภัณฑ
ดูโดดเดนและทันสมัย ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดเลือกผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ใหเปนที่นาสนใจ และเปนการชวยใหหางหุนสวนน้ําพริกแมศรีมีภาพลักษณที่โดดเดนมากยิ่งขึ้น
ผลจากการวิเคราะหความพึงพอใจพบวา ในภาพรวมระดับความพึงพอใจที่มีตอสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพตามการใชงาน ดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม ดานการใชงาน
โปรแกรม และดานการออกแบบสื่อ
คําสําคัญ: เทคโนโลยีความจริงเสมือน
Abstract
The objective of this study is to develop an application using augmented reality technology to
promote Namprik Maesri products. Nowadays, businesses incorporate technologies into their operations
to improve and promote their products. This study aims to add values to Namprik Maesri products of
Nakorn Pathom Province by making the products more appealing and create unique image to Namprik
Maesri Ltd.
The result showed that the average of satisfaction in an application using augmented reality
technology to promote Namprik Maesri products was good all topics includes performance test, functional
requirement test, functional test and media design.
Keywords: augmented reality
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1. บทนํา
นโยบาย “ไทยแลนด 4.0” ของรั ฐบาลฯ สงเสริ มใหมีการดําเนิ นอุตสาหกรรมบนฐานนวั ตกรรม โดยประยุกตใ ช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด และการออกแบบสรางสรรค มาพัฒนากลยุ ทธสําหรับขับ เคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวม น้ําพริกแมศรีเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่สรางชื่อใหกับประเทศไทย เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่สงออกไปยังหลายประเทศทั่ว
โลก โดยสัดสวนที่สงออกมากถึง 98 เปอรเซ็นต ตลาดใหญอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม
ฮอลแลนด แคนาดา นิวซีแลนด ญี่ปุน ที่เหลืออีก 2 เปอรเซ็นต ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ และรับจางผลิตใหประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป ตลาดหลักของน้ําพริกแมศรี อันดับหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา เพราะที่นั่นมีคนไทยอาศัยอยูเยอะมาก
แตปญหาที่พบคือ เนื่องจากน้ําพริกแมศรีเปนผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อและเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศ แตสวนใหญ
ลูกคาที่รูจักกับน้ําพริกแมศรี จะเปนคนเอเชียสวนมาก แตลูกคารายใหญ ที่เปนคนทางด านยุโรปหรืออเมริกา อาจจะยังไม
ตัด สิ นใจซื้ อเพราะผลิ ต ภัณฑ มี รายละเอี ย ดที่ไ ม ค อยชั ด เจน รวมทั้ งบางคนอาจจะไม รูถึ ง วิ ธีข องการนํ าไปประกอบอาหาร
เนื่องจากสวนผสมที่อยูขางผลิตภัณฑและวิธีการปรุงนั้นถูกจํากัดดวยพื้นที่บนกระปองน้ําพริก ดังนั้นจึงมีนักวิจัยหลายทานได
พยายามแกปญหาดังกลาว โดยอาศัยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการชวยสําหรับนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมไมวาจะเปนขอความ
ภาพ และวีดีโอ โดยผานอุปกรณโมบายโฟน ดังเชน งานวิจัยของ Erkoyuncu et.al. (2017) ไดนําเสนอการใชเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาเครื่องจักรในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งตัวโปรแกรมจะแสดงรายละเอี ยด
และขั้นตอนวิธีการบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักร เมื่อผูใชสองกลองมือถือไปยังเครื่องจักรที่ตองการ ผลที่ไดพบวาผูใชมีความพึง
พอใจสามารถทํ างานได มีป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น เพชราพรรณ เพชราเวช และ ชั ชวิ น นามมั่ น (2559) ได นําเสนอการใช
เทคโนโลยีความจริงเสมือน สําหรับใชแสดงขอมูลเพิ่มเติมในรูปแบบการเรียนการสอน สําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสุริยะ ทําให
ผูเรียนไดเห็นภาพตัวอยางจริงในรูปแบบสามมิติ ผลที่ไดผูเรียนใหความสนใจมาก มี ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอหนังสือ
สามมิติเสริมบทเรียนอยูในเกณฑระดับดีมากและสามารถนําไปประยุกตใชงานตอไปได Pantano et.al. (2017) ไดประยุกตใช
เทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื่อชวยเพิ่มยอดขายของสินคาออนไลน โดยในตัวอยางผูวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงแวนตาเรยแบน ซึ่ง
ผูซื้อสามารถ จําลองภาพการใสแวนตารุนตาง ๆ ผานทางออนไลนผานทางเครื่องคอมพิวเตอรและเว็บแคม ซึ่งผลการวิจัยพบวา
วิธีดังกลาวชวยเพิ่มความนาสนใจในตัวสินคา และสามารถสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้นใหแกสินคา
ดังนั้นทางผูพัฒนาโครงงานจึงไดมีแนวคิดในการจัดทําสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีดวยเทคโนโลยีความจริ ง
เสมือน เพื่อนําเสนอขอมูลรายละเอียดแกผูที่สนใจ รวมทั้งการแนะนําขอมูลตาง ๆในการนําผลิตภัณฑจากน้ําพริกแมศรีไปแปร
รูปเปนการประกอบอาหารเมนูตาง ๆใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดทําสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ การแปรรูปอาหารจากน้ําพริกแมศรี รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกผูที่สนใจ
ผานเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ อีกทั้งยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีอีกดวย
2. วัตถุประสงคของระบบ
จัดทําสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแม ศรีดวยเทคโนโลยีความจริ งเสมื อน หรือ augmented reality ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ
3. ขอบเขตของการศึกษา
สื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน สําหรับนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ น้ําพริก
แมศรี โปรแกรมที่ใชงาน คือ unity 3d, vuforia และ windows movie maker
1. เชื่อมโยงกับวีดีโอขั้นตอนการประกอบอาหาร, ประวัติ
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2. ใชไดเฉพาะกับผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
3. ใชสําหรับผูที่ใชสมารทโฟนในระบบ android เทานั้น
ขอมูลที่ใชประกอบการดําเนินงาน ไดแก
1. ขอมูลหางหุนสวน น้ําพริกแมศรี
2. ขอมูลผลิตภัณฑตาง ๆ จากโรงงานน้ําพริกแมศรี
วีดีโอแนะนําหางหุนสวน น้ําพริกแมศรีไดแก
1. การประกอบอาหารจากน้ําพริกแมศรีดวยเมนูตมยํา
2. การประกอบอาหารจากน้ําพริกแมศรีดวยเมนูแกงเขียวหวาน
3. การประกอบอาหารจากน้ําพริกแมศรีดวยเมนูแกงมัสมั่น
4. การประกอบอาหารจากน้ําพริกแมศรีดวยเมนูผัดพริกแกง
5. ประวัติน้ําพริกแมศรี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
เทคโนโลยีความเปนจริงประดิษฐ หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือน (augmented reality หรือ ar) เปนเทคโนโลยี
ใหม ที่ผ สมผสานความเป นจริง (real world) เข ากั บ โลกเสมือนความจริง (virtual world) โดยการที่จะใชวิธีการซ อน
ภาพเสมือนแบบสามมิติ ซึ่งถูกสรางขึ้นดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอรโดยการสรางโมเดลสามมิติดวยภาพที่รับจากกลองวิดีโอ
เว็บแคม หรือกลองในโทรศัพทมือถือ แบบเฟรมตอเฟรม และซอนทับลงบนภาพฉากหลัง ซึ่งเปนภาพที่ปรากฏอยูบนโลกของ
ความเปนจริง
สําหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนนั้น มีหลักการสําคัญดังนี้
ตัว marker คือการกําหนดมุมมองและตําแหนงของภาพ
กลองเว็บแคม หรือกลองโทรศัพทมือถือ และตัวจับ sensor ซึ่งใชเปนตัวนําเขาขอมูลในการ
นําเขาของภาพ
สวนของการแสดงผล อาจจะเปนจากจอภาพคอมพิวเตอร จอภาพโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ
อื่น ๆ
4. สวนของการประมวลผลภาพที่รับเขามา เพื่อสรางเปนวัตถุสามมิติ จะเปนโปรแกรมทางดานกราฟกตาง ๆ ที่ใชใน
การสรางโมเดลสามมิติ ดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร
สําหรับหลักการทํางานของเทคโนโลยีความจริงเสมื อน นั้นสรุปอยางคราว ๆ คือเริ่ม ดวยการคนหา marker เพื่ อ
กําหนดตําแหนงของภาพ จากนั้นจะทําการวิเคราะหภาพทั้งในแบบสองมิติ และสามมิตเิ พื่อสรางภาพเสมือนจริงขึ้นมา
สําหรั บเทคโนโลยีเทคโนโลยีความจริงเสมือน นั้ นเปรี ยบไดเหมื อนกับ เปนสิ่งมหั ศจรรยของเทคโนโลยีอยางหนึ่ ง
เนื่องจากเปนการฉายภาพเสมือนที่สรางขึ้นจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรลงบนวัตถุที่ใชรองรับ จะกอใหเกิดภาพเสมือนที่แสดง
ขึ้นมาบนโลกของความเปนจริง ซึ่งแตกตางกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เปนการที่ผูใชเขาไปในโลกเสมือนจริง แต เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน นั้นคือการนําโลกเสมือนจริงออกมาแสดงในโลกจริง และเนื่องจากเทคโนโลยี AR นั้นไมจําเปนตองใชอุปกรณ
และโปรแกรมที่สลับซับซอนเทากับเทคโนโลยีเสมือนจริง มันจึงเปนเทคโนโลยีที่สามารถครอบครองในลักษณะบุคคลได ทําให
สามารถตอยอดการพัฒนาโปรแกรมไปไดหลาย ๆ ดาน
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ในป จจุ บันเทคโนโลยี ความจริง เสมือน ถู กนํ าไปใช หลากหลายดาน แตที่ เด นชั ดคงเปนดานการบั นเทิง และการ
โฆษณา เนื่องจากสามารถสรางความเสมื อนจริ ง และความตื่นเต นให กับผู ใชงานได มากกวาเทคโนโลยี สองมิติห รือสามมิ ติ
แบบเดิมที่สามารถแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว

ภาพที่ 1 จําลองวัตถุดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ที่มา : https://blog.lnw.co.th/2013/06/10/ar-ads/
(วันที่คนหา 14 มกราคม 2560)
ความเปนมาของเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ความจริงเสมือนเปนวิวัฒนาการอยางหนึ่งของเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยของรัฐบาลอเมริกันกวา 40 ปที่แลว เพื่อ
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับดานการทหารและการจําลองในการบินใหดีขึ้น ตอมาในระหวาง พ.ศ. 2503 – 2512
อีแวน ซูเทอรแลนด (lvan sutherland) ซึ่งถือเปนบิดาทางดานเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนไดประดิษฐจอภาพสวมศีรษะ
3 มิ ติ รุ นแรกออกมา และในระยะนั้ นได มี พั ฒ นาการด านคอมพิ วเตอร กราฟ กเกิ ด ขึ้ น การใช จอภาพสวมศี ร ษะร วมกั บ
คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติจึงทําใหเปนตนกําเนิดของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในปจจุบัน
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีความจริงเสมือน
แนวคิดหลักของออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือนคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหง
ความเปนจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ เชน เว็บแคม คอมพิวเตอร หรืออุป
กรณอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร หนาจอ โทรศัพทมือถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือ
บนอุปกรณแสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมี ปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที ทั้งในลักษณะที่เปนภาพนิ่งสามมิติ
ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเปนสื่อที่มีเสียงประกอบ ขึ้นกับการออกแบบสื่อแตละรูปแบบวาใหออกมาแบบใด
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
คมกฤช จิระบุตร และคณะ (2560) ไดวิจัยเกี่ยวกับการสรางสื่อแผนที่ทองเที่ยว โดยการใชเทคโนโลยี Augmented
Reality เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลที่ไดการประเมินการยอมรับ พบวา 1)การวิเคราะห
ขอมูลพบวาความคิดเห็นของกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช
แผนที่ที่สรางขึ้นสําหรับการทองเที่ยวความพึงพอใจในสื่อการเรียนรู มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( X =3.76,SD.=0.80) 2)ปจจัย
ดานความนาใช มีความทันสมัย, งายตอการใชงาน, งายตอการตัดสินใจ, มีองคประกอบโดยรวมที่สวยงาม, งายตอการทําความ
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เขาใจเนื้อหา ระดับมากที่สุด ( X =3.54, SD.=0.37) 3)ปจจัยดานความมีประโยชน เนื้อหามีความครบถวนสมบูรณ,สามารถ
นําเนื้ อหามาใช ให เกิ ด ประโยชนไ ด ,นักทองเที่ ยวนํา ไปใช ง านได จริ ง ,สนั บสนุนการตัด สินใจ อยู ในระดั บมาก ( X =3.57,
SD.=0.60) 4) ปจจัยดานสื่อในการนําเสนอใชสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอ, สื่อมีความนาสนใจอยูในระดับมาก ( X =3.69,
SD.=0.65) ปจจัยดานระยะเวลา,ระยะเวลานําเสนอไมยาวเกินไปดานระยะเวลา อยูในระดับมาก ( X = 3.54, SD.=0.79)
ปจจัยดานภาษาตัวอักษรมีความเหมาะสม,ภาษาที่ใชถกู ตองไมตกหลนอยูในระดับมาก ( X =3.35, SD.=0.68)
Poushneh et.al.(2017) ไดนําเสนอเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีความจริงเสมือนในการประยุกตใชกับสินคา ซึ่งผูวิจัย
ไดยกตัวอยางเชน สินค าโมเดลหุ นยนต แน นอนวาเมื่อผูใ ชเดิ นเข ามาในรานอยากจะเห็นภาพจริง เมื่อหุนยนตโมเดลมีการ
ประกอบเสร็จซึ่งเทคโนโลยีความจริงเสมือนชวยเติมเต็มสิ่งดังกลาว เปนการสรารประสบการณที่ดีใหแกผูซื้อสินคา อีกทั้งความ
พึงพอใจ และความเต็มใจที่จะจายเงินซื้อสินคาอีกดวย
Nadh et.al. (2557) ไดวิจัยเกีย่ วกับการนําเสนอโครงสรางอะตอมและพันธะเคมี ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ซึ่งประกอบดวยโมเดลสามมิติจํานวน 34 โมเดล จากผลการทดลองใชประกอบการเรียนการสอน พบวา สามารถสรางความ
สนใจ ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนอยากเรียนอยากเห็นในเนื้อหาที่จะเรียน สามารถชวยแกปญหาความเขาใจคลาดเคลื่อน
(misconception) ไดดีผานโมเดลแอนิเมชั่นสามมิติที่มีการเคลื่อนไหวและมองไดรอบดาน
5. วิธีการดําเนินงาน
การพัฒนาสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีที่ไดทําการศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
5.1 ศึกษารูปแบบความเปนจริงเสมือนเพื่อการพัฒนาสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีผูวิจัยไดศึกษารูปแบบในกา
พัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนจากเอกสารงานวิจัยพบวาประเภทและหลักการทางานของความเปนจริงเสมือนแบงตามระบบ
ความเปนจริงเสมือนตามวิธีการใชและหลักการทํางานของอุปกรณเทคโนโลยีที่ตางกัน 3 ประเภทใหญ ๆ มีดังนี้
1. ระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (fully-immersive เปนระบบที่ใหประสบการณเหมือนจริงที่ดีที่สุดเปนระบบที่
ผูใชสามารถรับขอมูลดวยประสาทสัมผัสเต็มรูปแบบ
2. ระบบสัมผัสบางสวนหรือกึ่งรับสัมผัส (semi immersive vr) เปนระบบที่นําเอาแนวความคิดมาจากการ
จําลองการบินมาใชเปนระบบประมวลผลกราฟกสมรรถภาพสูงหลักการทํางานคลายกับรุนแรกคือระบบรับสัมผัสเต็มรูปแบบ
แตพัฒนาระบบจอภาพใหมีมุมกวางออกไป (wide angle display) โดยสงสัญญาณที่เปนคลื่นความถี่สูงและจอภาพขนาดใหญ
จะทําใหผูใชง านมีความรูสึกสมจริง อยางไรก็ตามการทําใหไดภ าพที่ มีคุ ณภาพสู งจําเป นตองอาศัยความชํานาญในการติดตั้ ง
อุปกรณฉายภาพเพื่อใหไดสีรูปทรงและความชัดตรงกับความเปนจริงความละเอียดของระบบฉายภาพ
3. ระบบความเปนจริงเสมือนผานหนาจอ (son-immersive vr or desktop vr) เปนการรับสัมผัสดวยการ
ใชประสาทตาดูภาพผานจอมอนิ เตอรแ ละควบคุมทิ ศทางการเคลื่อนที่ด วยมือบังคับ อุปกรณ เพื่อเปลี่ยนมุมมองเสมือนวาได
เคลื่อนที่อยูในสถานที่นั้นจริงซึ่งตอมาก็ไดรับความนิยมและมีการพัฒนามาใชในวงการตาง ๆมากขึ้นเนื่องจากระบบรับสัมผัส
เต็ ม รู ป แบบต องใช อุป กรณ เ สริ ม ที่ มี ร าคาแพงและขนาดใหญ จึง มี การหั น มาพั ฒ นาทางด านซอฟต แ วร แ ทนเพื่ อลดการใช
อุปกรณเสริมลงใหเหลือเพียงการทํางานบนจอคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ผูวิจัยเลือกระบบความเปนจริงเสมือนผานหนาจอ (son-immersive vr or desktop vr) สื่อความเปนจริงเสมือนใน
ประเภทนี้มีกระบวนการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟกระบบมัลติมีเดียประมวลผลดวยภาษาคอมพิวเตอรและแสดงที่หนา
จอมอนิเ ตอร มีหลั กการทํางานโดยใหผู ใช อยูที่ หนาจอมอนิเ ตอร และควบคุมทิ ศทางการเคลื่อนที่เ สมือนวาได เ คลื่อนที่อยูใ น
สถานที่ นั้นจริ งซึ่ ง ปจจุ บั นโทรศั พ ทมื อถือสมาร ท โฟนนั้นเปนอุ ป กรณ หลั กสวนหนึ่ ง ในการใช ชีวิ ต ประจํ าวั นหาไดโ ดยทั่ วไป
สอดคล องกับวั ตถุประสงคข องการศึกษาที่ตองการให ผูชมสื่อสามารถรับรู ถึงขอมู ลตาง ๆที่เกี่ ยวกับผลิตภัณฑน้ําพริ กแมศ รี
แตกตางจากสองระบบแรกที่ตองใชอุปกรณราคาแพงทําใหคนทั่วไปไมสามารถเขาถึงไดโดยงาย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 303
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การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อแกปญหาการดําเนินงานไดตามความตองการของผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนระบบจะตองตอบสนองความตองการของผูใชไดโดยแบงวิธีการทํางานออกเปน 4 ขั้นตอนไดแก
1. ขั้นตอนการศึกษาความตองการในระบบ
2. ขั้นตอนออกแบบ
3. ขั้นตอนพัฒนาและติดตั้งระบบ
4. ขั้นตอนประเมินผล
5.2 พัฒนาสื่อความจริง เสมือนและประเมินประสิทธิ ภาพผู วิจัย ไดดํ าเนินการพัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนตาม
ขั้นตอนที่ไดศึกษารูปแบบของสื่อความเปนจริงเสมือนที่เหมาะสมกับการพัฒนาสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีคือการพัฒนา
สื่อความเปนจริงเสมือนประเภทความเปนจริงเสมือนผานหนาจอโทรศัพทมือถือโดยใชโปรแกรมการออกแบบ unity 3d มา
ประยุกตใชในการพัฒนาสื่อความจริงเสมือน
1. ขั้นตอนการศึกษาความตองการในระบบ
1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลของผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางวีดีโอแนะนํา
ของแตละผลิตภัณฑในสื่อความเปนจริงเสมือน
2) เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมของขอบเขตการนําเสนอขอมูลการใชภาษา
การนําเสนอรูปภาพประกอบการใชเสียงและภาพเคลื่อนไหว
3) ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนโดยผูจัดทํามีความตองการที่จะ
พัฒนาสื่อแนะนําผลิตภัณฑ ระบบความเปนจริงเสมือนผานหนาจอโทรศัพทมือถือโดยใชโปรแกรมพัฒนาดังนี้
- โปรแกรม unity 3d เพื่อใชในการพัฒนาและประยุกตใชรวมกับโทรศัพทมือถือ
- โปรแกรม photo shop เพื่อใชในการออกแบบและตกแตงภาพที่ใชในวีดีโอ
- โปรแกรม windows movie maker เพื่อใชในการตัดตอวีดีโอที่ใชในสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
4) นําเนื้อหาและรูปแบบความเปนจริงเสมือนที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดรูปแบบการ
นําเสนอขอมูล
2. ขั้นตอนการออกแบบวีดีโอในการนําเสนอ
- การคนควาหาขอมูลของผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีใหมีความเขาใจในตัวผลิตภัณฑมากขึ้น
- กําหนดและวางเคาโครงเรื่อง การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการถายทํากลองวีดีโอถายทํา อุปกรณ
ประกอบฉากและจัดสถานที่
- การดําเนินการถายทํา
- การตัดตอเรียบเรียงภาพและเสียงเขาไวดวยกัน โดยการใชโปรแกรม windows movie
maker
3. ขั้นตอนพัฒนาและติดตั้งระบบ
- ขั้นตอนการสรางวีดีโอที่ใชแสดงในสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีโดยใชโปรแกรม
windows movie maker
- ขั้นตอนการใชโปรแกรมสําหรับสรางสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีการพัฒนาสื่อแนะนํา
ผลิตภัณฑครั้งนี้ผูจัดทําไดใชโปรแกรม unity 3d เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
- นําสื่อความเปนจริงที่ไดรับการพัฒนาเรียบรอยไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาขอเสนอแนะ
และนามาปรับปรุงแกไข
4. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อแนะนําผลิตภัณฑ
- ผูจัดทําศึกษาเอกสารขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจตลอดงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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เพื่อใชในการเปนแนวทางในการสรางแบบวัดความพึงพอใจ
- ดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อแนะนําผลิตภัณฑโดยแบบสอบถามเปนมาตรา
สวนประมาณคาแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
- นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อแนะนําผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาสื่อแนะนําผลิตภัณฑ
น้ําพริกแมศรีที่ไดรับคืนมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคซึ่งผูจัดทําไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอคือความพึงพอใจที่มสี ื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี
- นําแบบสอบถามความพึ่งพอใจที่มีตอสื่อแนะนําผลิตภัณฑ เพื่อการพัฒนาสื่อแนะนําผลิตภัณฑ
น้ําพริกแมศรีไปใชเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจจากผูใชงาน
6. ผลการดําเนินการวิจัย
ในสวนของงานวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้นมานั้น ไดพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใชงานไดบนระบบปฎิบัติการแอนดอย

ภาพที่ 2 แอปพลิเคชั่น maesriAR
หลังจากที่โหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแอปพลิเคชั่น maesriAR มีลักษณะดังภาพที่ 2 จากนั้นกดเขาแอปพลิเคชั่น
maesriAR สื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี มีขอมูลเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑไปประกอบอาหาร เพื่อที่จะไดสองถูกตองตาม
ขอมูลของแตละมารคเกอร ดังตัวอยางภาพที่ 3

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 305

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ตําแนงของมารคเกอร
น้ําพริกแกงแดง

ตําแหนงของมารคเกอร
น้ําพริกแกงเขียวหวาน

ตําแหนงมารคเกอร
น้ําพริกแกงมัสมั่น

ตําแหนงมารคเกอร
เครื่องปรุง
ตมยําสําเร็จรูป

ภาพที่ 3 ตําแหนงมารคเกอร
สื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี มีขอมูลเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑไปประกอบอาหาร เมื่อสองโปรแกรมไปที่
มารคเกอรที่กําหนด จะปรากฎวีดีโอตัวอยาง การนําผลิตภัณฑไปประยุกตใชเพื่อประกอบอาหาร ดังตัวอยาง ภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 หนาจอแสดงผลของมารคเกอร เครื่องปรุงตมยําสําเร็จรูป
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูใชงานสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยจําแนก
ตามเพศอายุอาชีพโดยแสดงเปนจํานวนรอยละผลปรากฏตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
(n=30)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

8
22

26.70
73.30

นอยกวา 15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 ปขึ้นไป

1
9
8
12

3.30
30.00
26.70
40.00

เพศ

อายุ
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชงานสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี จํากัดใน
ภาพรวม
(n=30)
ประเด็นการประเมิน
S.D.
ระดับ
X
1. ดานประสิทธิภาพตามการใชงาน
3.98
0.62
มาก
2. ดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม
4.07
0.72
มาก
3. ดานการใชงานโปรแกรม
4.30
0.51
มากที่สุด
4. ดานการออกแบบสื่อ
4.25
0.55
มากที่สุด
รวม
4.11
0.6
มาก
7. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง สื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรีผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ผูที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเป นเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยชวงอายุที่ต อบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 26 ปขึ้นไป รองลงมาอายุ 16-20 ป
รองลงมาอายุ 21-25 ป และน อยที่ สุ ดอายุนอยกว า 15 ป โดยผูที่ ต อบแบบสอบถามส วนใหญป ระกอบอาชี พนั กเรี ย น/
นักศึ กษา รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิ จส วนตั ว รองลงมาประกอบอาชี พขาราชการรัฐ วิส าหกิ จ รองลงมาประกอบอาชี พ
เกษตรกร/ลูกจาง และนอยที่สุดประกอบอาชีพอื่น ๆ
จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานความสามารถตามการใชงาน พบวาระดับความพึงพอใจที่ มีตอสื่อแนะนํา
ผลิ ต ภั ณฑน้ําพริ กแม ศ รี ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาเปนรายข อพบว าอยู ใ นระดับ มากทุ กประเด็ น คื อ (1)
ความสามารถของโปรแกรมในการแสดง วีดีโอของแตละเมนู (2) ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใช (3) เขาสูการ
ใชงาน MAESRI รวดเร็ว (4) ความสามารถของโปรแกรมในการแสดงผล ในรูปแบบเสียง
จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอ
สื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกประเด็น คือ (1)
ความถูกตอง แมนยํา และ ครบถวนของขอมูล (2) ความถูกต องของโปรแกรมในการเชื่อมต อเขากับสมารทโฟน (3) ความ
ถูกตองของโปรแกรมในการแสดงวีดีโอ
จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานการใชงานโปรแกรม พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอสื่อแนะนําผลิตภัณฑ
น้ําพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด คือ (1) ความเหมาะสมในการใช
สัญลักษณหรือรูปภาพในสื่อแนะนําผลิตภัณฑ (2) รูปแบบสื่อแนะนํา เขาใจงาย (3) ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม
ขอมูลตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (4) ความเหมาะสมของรูปแบบวีดีโอ (5) ความถูกตองของโปรแกรม MAESRI
จากการวิเ คราะหขอมูลความคิด เห็นด านการออกแบบสื่อ พบวาระดับ ความพึงพอใจที่ มีตอสื่ อแนะนําผลิ ตภัณฑ
น้ําพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด คือ (1) มีความถูกตอง ครบถวน
รายละเอี ยดชั ดเจน (2) การจัดลํ าดั บ เนื้อหาขั้นตอน อ านแลวเข าใจงาย (3) มีค วามเหมาะสมในการจั ดรู ปแบบ รูป ภาพ
ตัวอักษร (4) ขอมูลมีความทันสมัยและนาสนใจ (5) รูปแบบตัวอักษรอานงายและสวยงาม (6) สื่อแนะนําผลิตภัณฑแบบใหมมี
ความนาสนใจกวาสื่อแนะนําผลิตภัณฑแบบเกา
จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในภาพรวม พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแม ศรี
ในภาพรวมอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ มาก คือ (1) ด านการใชง านโปรแกรม (2) ดานการ
ออกแบบสื่อแนะนําผลิตภัณฑ (3) ดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม (4) ดานประสิทธิภาพตามการใชงาน
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลประเมินคุณภาพสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี พบวามีความคิดเห็นในระดับมาก แต
ในสวนประสิทธิ ภาพตามการใช งานในการแสดงวีดีโอนั้น พบวาคะแนนเฉลี่ย ของประเด็นดั งกลาวต่ํ ากวาคะแนนเฉลี่ยของ
ประเด็นอื่น ๆ หรืออาจตองมีการนําแอปพลิเคชั่นลงใน apple store หรือ IOS ดวยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหนักศึกษาหรือบุคคล
ทั่วไปไดใชงานของสื่อแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริกแมศรี เพราะจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใหขอมูลของผลิตภัณฑน้ําพริก
แม ศ รี พบว าปจจั ย ที่ มีผ ลต อการใชง านสื่ อแนะนํ าผลิ ต ภั ณฑ น้ําพริ กแม ศรี คื อ ให ค วามสํ าคัญ ด านการนํ าเสนอวี ดีโ อการ
ทําอาหารที่เขาใจงาย และนาสนใจ
ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาการใชงานใหสามารถใชไดทั้ง android และ IOS
2. ควรพัฒนาใหยอ/ขยายวีดีโอได
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและ
อาจารย เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรค และผลิตภัณฑ Thailand 2560 ป 4.0
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การพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลน
ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
The Development of a Fire Notification System via Line Application
with Internet of Things Technology
เสฏฐวุฒิ เตี้ยเนตร* และวิมาน ใจดี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*champhon88@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อ 1) พัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชั นไลนดวยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง และ 2) ประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน
5 ขั้นตอน ไดแ ก ขั้ นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห เป นขั้นตอนการกําหนดองค ประกอบของระบบ ขั้นที่ 2 ขั้ นการออกแบบ เป น
ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบ และการออกแบบจอภาพ ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนา
อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและควัน และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองใช เปนขั้นตอนการทดสอบระบบ
เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น และขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน
ผลการวิจัย พบวา 1) ระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
ประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและควัน และเว็บแอปพลิเคชัน และ 2) ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นวาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 และมีความคิดเห็นวาสามารถนําไปใชในการแจง
เตือนการเกิดอัคคีภัยไดจริง
คําสําคัญ: ระบบแจงเตือนอัคคีภัย แอปพลิเคชันไลน เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the fire notification system via line application
with internet of things technology, and 2) to evaluate the fire notification system developed by researcher.
The research procedure was consisted of 5 steps as follows: The 1st step was analysis. The system’s
components were analyzed. The 2nd step was design. The system’s procedures and screen were designed.
The 3rd step was development. The temperature and smoke detectors and web application were developed.
The 4th step was implementation. The system was tested for improvement. The 5th step was evaluation.
The fire notification system was assessed by 3 experts.
The research results revealed as follows : 1) the fire notification system via line application with
internet of things technology consisted of 2 parts were temperature and smoke detectors and web application,
and 2) the opinion of the experts on the fire notification system was at 100.00 % and it can be used for
fire notification.
Keywords: fire notification system, line application, internet of things technology
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1. บทนํา
อัคคีภัยเปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดบอยครั้ง สามารถเผาผลาญทรัพยสินใหวอดวายไดภายในเวลาชั่วนาที สรางความ
สูญ เสี ยต อชี วิต ทรั พย สิน และเศรษฐกิจของประเทศมากมายมหาศาล สาเหตุการเกิ ด อัค คีภั ยส วนใหญ มักเกิ ดจากความ
ประมาทและขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา โรง
มหรสพ ฯลฯ เนื่องจากเปนสถานที่ที่มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน และอื่น ๆ ที่เอื้อตอ
การเกิดอัคคีภัย (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม
บริเวณที่ มีเชื้อเพลิง เกิด การลุกไหมตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมนานเกินไป จะทําให เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้ น
สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมมีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความรอนแรงก็จะมาก
ยิ่งขึ้น สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่อยูใน
ภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ, 2558)
อัคคีภัย เปนภัยใกลตัวที่เกิดขึ้นบอยครั้งและกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทยจํานวนมหาศาล (กระทรวงมหาดไทย, 2559) จากสถิติการเกิดอัคคีภัย ตั้งแตป 2532 ถึง 2558 พบวา มี
อัคคีภัยเกิดขึ้นจํานวน 55,437 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 4,926 คน เสียชีวิต 1,916 คน มูลคาความเสียหาย 33,012,504,868 บาท
(กระทรวงมหาดไทย, 2558) และมีแนวโนมเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสูง บานเรือนที่อยูอาศั ย
อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ (กระทรวงมหาดไทย, 2559) จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการปองกัน การ
เตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ“
ณในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันที่ดีตออันประกอบดัวย ความมีเหตุผล และความพอประมา ”พอเพียง
การรูรับปรับตัวกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ, 2558) ความสําคัญในการปองกันและระงับอัคคีภัย จะชวยใหสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่อาจะ
เกิดขึ้นใหมีนอยที่สุด (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ระบบปองกันภัยจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยลดระดับความเสี่ยง ความ
รุนแรง และมูลคาความเสียหาย (ธัญญรัตน พุฒผึ้ง และคณะ, 2560) ที่เกิดจากอัคคีภัยได
จากเหตุผลดั งกลาวผูวิจัย จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ขึ้น เพื่อเฝาระวังและลด
ความเสีย่ งจากอัคคีภัย โดยใชเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และควัน เปนตัวตรวจสอบสาเหตุเบื้องตนที่อาจกอใหเกิด
อัคคีภัย แลวสงสัญญาณไปยังบอรดควบคุม และทําการแจงเตือนไปยังผูเกี่ยวของผานแอปพลิเคชันไลน เพื่อจะไดทําการยับยั้ง
และไมใหไฟลุกลาม เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (2558) ที่สนับสนุนใหมี
การศึ กษาค นคว าวิ จัย และพั ฒ นาที่เ กี่ย วข องกั บการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อนํ าองคค วามรู และเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ดวยการเสริมสรางกระบวนการและ
วิธีการเตื อนภั ย โดยจั ด ทํ า เว็ บ เซอร วิส (Web Service) ในการนํ าเสนอข อมู ล และโมไบล แ อปพลิ เ คชั น (Mobile
Application) เพื่อเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และการแจงเตือนภัยใหแกประชาชนผานสมารทโฟน (Smart Phone)
หรือแท็บเล็ต (Tablet) และสอดคลองกับนโยบายดานการลดความเสี่ยงและปองกันอัคคีภัยที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ
แจงเหตุเ พลิง ไหมใ หมีป ระสิ ทธิภาพผานชองทางการสื่อสารที่ เชื่อมโยงกับประชาชนไดงายและรวดเร็ว เชน ทางโทรศัพ ท
อินเทอรเน็ต แอปพลิเคชันในสมารทโฟน วิทยุ โทรทัศน เครือขายสังคมออนไลน เปนตน เพื่อใหประชาชนมีการเตรียมพรอม
รับสถานการณไดอยางทันทวงที (กระทรวงมหาดไทย, 2559)
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
2.2 เพื่อประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
3.1.1 อัคคี ภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแ ล ทําใหเกิดการติดต อลุกลามไปตาม
บริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของ
เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ, 2558)
3.1.2 การปองกันอัคคีภัยสามารถกระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้ (สันติสุข ธัญญาละ และประจักษ ยานะโส, 2556)
3.1.2.1 การปองกันอัคคีภัยวิธีพาสซีฟ (Passive)
1) การจัดวางผังอาคารใหปลอดภัยตออัคคีภัย คือการวางผังอาคารใหสามารถปองกันอัคคีภัยจาก
การเกิดเหตุสุดวิสัยได มี วิธีการ ไดแก เวนระยะหางจากเขตที่ดินเพื่ อกันการลามของไฟตามกฎหมาย การเตรียมพื้นที่รอบ
อาคารสําหรับเขาไปดับเพลิง เปนตน
2) การออกแบบอาคารให ตั วอาคารมี ความทนไฟ หรื ออย างน อยให มี เ วลาพอสํ าหรั บ หนี ไ ฟได
นอกเหนือจากนั้นตองมีการออกแบบที่ทําใหการเขาดับเพลิงทําไดงาย และการอพยพคนออกจากอาคารไดสะดวก มีทางหนีไฟ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ
3.1.2.2 การปองกันอัคคีภัยวิธีแอกทีฟ (Active)
1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเตือนภัย เปนระบบที่บอกใหคนในอาคารทราบวา มีเหตุฉุกเฉิน จะไดมี
เวลาสําหรั บ การเตรีย มตั วหนี ไ ฟ หรื อดั บ ไฟได มี อุป กรณ ใ นการเตื อนภั ย 2 แบบ คื อ อุป กรณ ตรวจจั บเพลิ ง ไหม (Fire
Detector) ไดแก อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) และอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) อีกแบบหนึ่ง
คือ อุปกรณแจงเตือนดวยมือ เปนอุปกรณที่ใหผูพบเหตุเพลิงไหมทําการแจงเตือนมีทั้งแบบมือดึงและผลัก
2) ระบบดับเพลิงดวยน้ํา คือระบบที่มีการเก็บกักน้ําสํารอง ที่มีแรงดันพอสมควร และเมื่อมีเหตุเพลิง
ไหมจะสามารถใชระบบดับเพลิงในการดับไฟได ระบบนี้ประกอบดวย ถังน้ําสํารองดับเพลิง และประกอบดวย ระบบสงน้ํา
ดับเพลิง ไดแก เครื่องสูบระบบทอแนวตั้งแนวนอน หัวรับน้ําดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง นอกจากนี้ยัง
มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยที่เครื่องอยูบนเพดานหอง จะทํางานเมื่อมีปริมาณความรอนที่สูงขึ้นจนทําให สวนที่เปนกระเปาะ
บรรจุปรอทแตกออก แลวน้ําดับเพลิงที่ตอทอไวก็จะกระจายลงมาดับไฟ
3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เปนอุปกรณขนาดเล็ก ขางในบรรจุสารเคมีสําหรับดับเพลิงแบบตาง ๆ
ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็กสามารถใชเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั้งการลุกลามของไฟ
4) ลิ ฟตสํ าหรั บพนั กงานดั บเพลิงสํ าหรั บอาคารสูง กฎหมายจะกําหนดใหมี ลิฟ ตสําหรับ พนักงาน
ดับเพลิงทํางานในกรณีไฟไหม โดยแยกจากลิฟตใชงานปกติ ซึ่งจะทําใหการผจญเพลิงและการชวยเหลือผูประสบเหตุทําได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) ระบบควบคุมควันไฟ การสําลักควันไฟเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหมอาคารจึงตอง
มีระบบที่จะทําใหมีการชะลอการแพรของควันไฟ โดยมากจะใชการอัดอากาศลงไปในจุดที่เปนทางหนีไฟ โถงบันได และโถง
ลิฟต โดยไมใหควันไฟลามเขาไปในสวนดังกลาว เพิ่มระยะเวลาการหนีออกจากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัว อาคาร
ดวย เพราะฉะนั้นจึงตองมีความปลอดภัยในอาคารโดยตองใชอุปกรณตาง ๆ ในการติดตั้งดูแล เชน อุปกรณตรวจจับควัน ถา
อุปกรณติดตั้งดีและถูกตองจะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับผูอยูอาศัยได
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3.1.3 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เปนแนวคิดที่อธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม และระบบมวลชน ที่จะทํ า
ใหทุกสรรพสิ่งของทุกอยางในสภาพแวดลอมทั่วไปของมนุษย ใหสามารถสื่อสารหรือเชื่อมตอกับวัตถุหรือสรรพสิ่ง ใหสามารถ
ตรวจสอบ ควบคุม สั่งการ หรือประมวลผลในการเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ กันได ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ดวยการฝงเซ็นเซอรและเชื่อมตอกับสรรพสิ่งหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนเครื่องจักรดิจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา
วัตถุสิ่งของ สัตว หรือมนุษย และการระบุตัวตนใหสามารถสั่งการควบคุมใชงานอุปกรณ เก็บรวบรวมขอมูล สื่อสาร แลกเปลี่ยน
หรือการถ ายโอนขอมูล ผ านเครือข ายอิ นเทอรเน็ ตได ซึ่งแตกตา งจากการสื่อสารแบบเดิ มที่เป นแบบมนุษยกับ มนุษย หรื อ
มนุษยกับ คอมพิวเตอร เทานั้น โดยเป นวิวัฒนาการมาจากการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีต าง ๆ ไดแ ก เทคโนโลยีไร สาย
(Wireless Technology) ไมโครเทคโนโลยี (Micro Electro-mechanical) ไมโครเซอรวิส (Microservices) และอินเทอรเน็ต
(วิวัฒน มีสุวรรณ, 2559)
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2.1 ยุ ทธนา ดีเที ยน และธงรบ อักษร )2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบแจงเตือนอั คคีภัยผ านเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใชอาดุยโน (Arduino) เปนตัวประมวลผล รับคามาจากเซ็นเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เมื่อ
ประมวลผลแลวระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณที่กําหนดไวคือ อุปกรณแจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และ เอสเอ็มเอส
(SMS) โดยใชโมดูลการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม (GSM) ดวยฟงกชันเอสเอ็มเอส พบวา ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถแจงเตือน
ผูอยูอาศัยไดแมผูอยูอาศัยจะไมไดอยูในที่เกิดเหตุ สามารถชวยเพิ่มการดูแลและเฝาระวังอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สันติสุข ธัญญาละ และประจักษ ยานะโส (2556) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ตนแบบจําลองระบบปองกันและ
แจงเตือนเพลิงไหม โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมการทํางาน การออกแบบจะทําการจําลองหองพักอาศัยภายใน
อาคารเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน พบวา เครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับควันได จะทําการสงสัญญาณไปยังชุดควบคุม
และทําการแจงเตือนไปยังผูควบคุมดูแลอาคารและผูพักอาศัย และพบวาเครื่องตรวจจับควันในแตละกรณีไดผลการทดลอง
ออกมาแตกตางกัน เพราะเครือขายที่ใชไมเหมือนกันจึงทําใหคาที่ไดมาจะไมเทากัน ระยะเวลาสงเอสเอ็มเอสจะไมเทากัน การ
สงขอความของเครื่องจําลองระบบปองกันและแจ งเตือนเพลิงไหมจะไมสามารถสงขอความพรอมกั นครั้งเดียวได เนื่องจาก
โปรแกรมที่ออกแบบไวจะสงขอความเอสเอ็มเอส รันคําสั่งทีละบรรทัดตอเบอร
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัค คีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ ง
ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการกําหนดองคประกอบของระบบ โดยวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
4.1.1 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ประกอบดวย 1) โนดเอ็มซียู (NodeMCU) เปนไมโครคอล
โทลเลอร ทําหนาที่ควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ด (DHT11) ในการวัดอุณหภูมิ และควบคุมอีเอสพีแปดสองหกหก (ESP8266) ในการ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย 2) ดีเอชทีสิบเอ็ด เปนเซ็นเซอรที่ใชในการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 3) สายไฟ ใช
สําหรับเชื่อมตออุปกรณ 4) ตัวตานทานขนาด 330 โอหม ใชสําหรับลดกระแสไฟฟาที่จายไปยังดีเอชทีสิบเอ็ด และ 5) เอ็มคิวทู
(MQ-2) เปนเซ็นเซอรที่ใชในการวัดควันและแกส
4.1.2 แอปพลิเคชันแจงเตือนอัคคีภัย จะตองสามารถทํางานไดตลอดเวลา และควรใหผูใชงานสามารถกําหนด
ปริมาณอุณหภูมิ ความชื้น และควันเพื่อใชเปนเงื่อนไขสําหรับการแจงเตือนไปยังผูเกี่ยวของผานแอปพลิเคชันไลน
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4.2 ขั้นการออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดของสวนประกอบของระบบดังนี้
4.2.1 ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1กระบวนการทํางานของระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย
4.2.2 การออกแบบจอภาพ เปนการออกแบบหนาจอสําหรับแสดงสวนประกอบของระบบแจงเตือนการเกิด
อัคคีภัย ไดแก หนาจอการเขาสูระบบ หนาจอหลักสําหรับผูใช หนาจอการแสดงผลผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
4.3 ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบตามที่ไดออกแบบไวในขั้นการออกแบบ ดังนี้
4.3.1 พัฒนาอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ผูวิจัยเลือกใชบอรดควบคุมชนิดโนดเอ็มซียูเวอรชัน
3 เนื่องจากเปนบอรดรุนใหมที่มีขนาดของหนวยความจํามากกวารุนกอน อีกทั้งยังมีโมดูลที่ใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไร
สายติด ตั้ งมากั บบอรด ทํ าให ใ ชง านได สะดวก ใชเ ซ็ นเซอรต รวจวั ด อุณหภูมิ แ ละความชื้ นชนิ ดดี เ อชที สิ บเอ็ ด เนื่ องจากมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน ใชอาดุยโนไอดีอี (Arduino IDE) เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ และ
ใชเซิรฟเวอรอันโตในการเชื่อมโยงอุปกรณเขากับแพลตฟอรมอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
4.3.2 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใชไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอคอมมิวนิตี สองพันสิบเจ็ด (Microsoft Visual
Studio Community 2017) เปนเครื่องมือในการพัฒนา และใชภาษาซีชารป (C#) และเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.Net) ในการ
พั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น เนื่ องจากเป นเครื่ องมื อที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ างานสู ง ใช ง านได ง า ย และใช จาวาสคริ ป ต
(JavaScript) เขามาชวยเสริมการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.4 ขั้นการทดลองใช เปนขั้นตอนการทดลองและทดสอบการทํางานโดยผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C210 ที่มีขนาดประมาณ 8X12 เมตร โดยกําหนดเงื่อนไขในการแจงเตือน คือ ความชื้นไมเกิน
80% อุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส และปริมาณควันไมเกิน 300 EMF โดยมีการทดสอบ 2 สวน ดังนี้
4.4.1 การทดสอบทีละสวน มีการทดสอบ ดังนี้
4.4.1.1 ทดสอบอุป กรณ ตรวจวัด อุณหภูมิ ควัน และความชื้น โดยทดสอบว าอุป กรณ สามารถตรวจวั ด
อุณหภูมิ ควัน และความชื้นไดจริงหรือไม
4.4.1.2 ทดสอบการสง คาจากอุปกรณต รวจวัดมายังเซิรฟเวอรอันโต เพื่อทดสอบวาคาที่ต รวจวั ดไดส ง
มายังเซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม
4.4.1.3 ทดสอบสวนของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อดูการทํางานของหนาเว็บทั้งหมด วาทํางานไดถูกตองและ
ครบถวนหรือไม และตรวจสอบวาอุณหภูมิที่แสดงบนหนาเว็บตรงกับอุณหภูมิที่วัดไดจากอุปกรณหรือไม
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4.4.1.4 ทดสอบการสง ข อมู ล จากเว็ บ ไปยั ง เซิ ร ฟ เวอร อันโต เพื่ อตรวจสอบว าสามารถส งข อมู ล ไปยั ง
เซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม
4.4.1.5 ทดสอบการอานคาจากเซิรฟ เวอรอันโต เพื่อดูวาอุปกรณต รวจวัดสามารถอ านค าที่ส งจากเว็ บ
มายังเซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม
4.4.1.6 ทดสอบการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน เพื่อทดสอบวาเมื่อกําหนดใหเงื่อนไขการ
แจงเตือนเปนจริง คือ ปริมาณอุณหภูมิ ควัน และความชื้นที่อานไดสูงกวาคาที่กําหนดจะมีการสงขอความแจงเตือนหรือไม
และเมื่อเงื่อนไขเปนเท็จการแจงเตือนจะหยุดหรือไม
4.4.2 การทดสอบรวม เปนการทดสอบเมื่อนําสวนตาง ๆ มารวมเขาดวยกันเรียบรอยแลว เพื่อตรวจสอบว า
ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองและสมบูรณหรือไม หากมีขอผิดพลาดจะไดทําการปรับปรุงแกไขและทําการทดสอบใหม
จนกวาระบบจะทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
4.5 ขั้น การประเมิน ผล เปนขั้นตอนการนําระบบแจงเตือนอัคคีภัยที่พัฒนาขึ้ นเสนอใหผูเชี่ยวชาญประเมิน โดย
ผูเชี่ยวชาญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย และมีประสบการณใน
การประเมินระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัยที่พัฒนาขึ้น
5. ผลกการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง ไดระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ประกอบดวย 2 สวนประกอบ ดังนี้
5.1.1 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน
อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน จะทํางานอยูตลอดเวลาโดยมีโนดเอ็มซียูเปนไมโครคอลโทล
เลอรควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ดในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังเซิรฟเวอรอั นโต รวมถึงรับ
ขอมูลการตั้งคาการแจงเตือนที่ผูใชทําการตั้งคาบนเว็บแอปพลิเคชันผานทางเซิรฟเวอรอันโต การติดตอกับอันโตจะใชไลบรารี่
และฟงกชันที่อันโตไดพัฒนาขึ้นผานการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายดวยอุปกรณอีเอสพีแปดสองหกหกที่ติดตั้งมากับ
โนดเอ็มซียู และอุปกรณนี้จะทําหนาที่สงขอความการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน ตัวอยางอุปกรณตรวจวัด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน
เซิ ร ฟ เวอร อันโตจะทํ าหนาที่ เ ป นสื่ อกลางในการสื่ อสารระหว างโนดเอ็ม ซี ยู กับ เว็ บ แอปพลิเ คชั นที่พั ฒ นาขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันอันโตจะบันทึกขอมูลเก็บไว และอัพเดตขอมูลตลอดเวลา การติดตอกับโนดเอ็มซียูจะติดตอผานไลบรารีที่ทีมงาน
อันโตพัฒนาขึ้น และการติดตอกับเว็บแอปพลิเคชันจะติดตอในรูปแบบเอชทีทีพีเอพีไอ (HTTP API) โดยจะใชเอชทีทีพีเก็ต
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(HTTP GET) ในการดึงขอมูลไปใชในการประมวลผล และใชเอชทีทีพีเซต (HTTP SET) ในการรับขอมูลกลับมา ซึ่งทุกครั้งจะมี
การคืนคากลับมาในรูปแบบของเจซัน (JSON)
5.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน
เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นแบงผูใชงานออกเปนสองกลุมคือ กลุมผูดูแลระบบ และกลุมผูใชงานทั่วไป
โดยกลุมผูดูแลระบบจะตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ เมื่อเขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาเว็บหลักสําหรับใชงาน
ตัวอยางดังภาพที่ 3 หรือหนาหลักสําหรับใชงานผานโทรศัพทมือถือ ตัวอยางดังภาพที่ 4 (ก)

ภาพที่ 3 หนาเว็บหลักสําหรับใชงาน
หนาเว็บหลักสําหรับใชงานเปนหนาเว็บสําหรับแสดงอุณหภูมิ ควัน และความชื้นทีด่ ึงขอมูลมาจากอันโต ผูดูแลระบบ
สามารถกําหนดเวลา อุณหภูมิ ปริมาณควั น กําหนดการเปดหรือปดการแจงเตือน สามารถเลือกโทรหมายเลขฉุกเฉินไปยั ง
สถานีดับ เพลิง สถานีตํารวจ และหนวยกู ภัยที่กําหนดไวไ ด และสงขอมูล ไปยังอั นโตเพื่อใหอุปกรณรับขอมูลนี้ไปใชในการ
ตรวจสอบและสงการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน สวนกลุมผูใช งานทั่วไปสามารถดูอุณหภูมิ ควัน ความชื้น และไดรั บ
ขอความแจงเตือนกรณีที่ปริมาณอุณหภูมิ ควัน และความชื้นที่อานไดสูงกวาคาที่กําหนด ตัวอยางดังภาพที่ 4 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 การแสดงผลผานโทรศัพทมือถือ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 317
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5.2 ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอนิ เทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ทํางานไดถูกตอง ทํางานไมได
1. การตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน
3
2. อุปกรณตรวจวัดและสงขอมูลไปยังอันโต
3
3. อุปกรณตรวจวัดรับขอมูลจากอันโต
3
4. เว็ปแอปพลิเคชันรับขอมูลจากอันโต
3
5. เว็ปแอปพลิเคชันสงขอมูลไปยังอันโต
3
6. การตรวจสอบเงื่อนไขและการสง ขอความแจ ง
3
เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน
7. การเขาสูระบบภายในเว็ปแอปพลิเคชัน
3
8. การตั้งคาแจงเตือนบนเว็ปแอปพลิเคชัน
3
การทํางานโดยรวม
รายละเอียดการประเมิน

รอยละของผูเชี่ยวชาญ
ที่ประเมินทํางานไดถูกตอง
100
100
100
100
100
100
100
100
100

จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ใหการยอมรับระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยวาสามารถ
ทํางานไดจริง
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง พบวา
อุปกรณ สามารถตรวจวั ดอุ ณหภูมิ ควั น และความชื้นได ถูกตองแม นยํ า การรับ สง ขอมูล กับอั นโตสามารถรับ และส งข อมู ล
ระหวางกันไดตลอดเวลา และการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชสามารถเขาสูระบบ ตั้งคาและเรียกดูอุณหภูมิ ควัน และความชื้นได และการ
ดําเนินงานในสวนของเซิรฟเวอรอันโตสามารถสื่อสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว ไมติดขัดแตอยางใด การทํางานในภาพรวมของ
ระบบ สวนประกอบตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันไดอยางดี การสงขอมูลระหวางกันไมพบขอผิดพลาดใด ๆ
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒ นาระบบแจ งเตือนการเกิดอัค คีภัยผ านแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ของสรรพสิ่ ง
พบวา ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควันไดอยางถูกตองแมนยํา โดยใชโนดเอ็มซียูเปนไมโครคอลโทลเลอร
ควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ดในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังเซิรฟเวอรอันโต ระบบสามารถรับ
ขอมู ลการตั้ง คาการแจง เตื อนที่ผู ใช กําหนดค าบนเว็บ แอปพลิเคชันผานทางเซิ รฟ เวอร อันโต โดยการติ ดต อกั บอั นโตจะใช
ไลบรารีและฟงกชันที่อันโตไดพัฒนาขึ้นผานการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายดวยอุปกรณอีเอสพีแปดสองหกหกที่ติดตั้ง
มากับโนดเอ็มซียู และระบบสามารถสงขอความการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนได สอดคลองกับ สันติสุข ธัญญาละ และ
ประจักษ ยานะโส (2556) ไดวิจัย เรื่อง ตนแบบจําลองระบบปองกันและแจงเตือนเพลิงไหม โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเปน
ตัวควบคุมการทํางาน พบวา เครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับควันได จะทําการสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมและทําการแจง
เตือนไปยังผูควบคุมดูแลอาคารและผูพักอาศัย
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7.2 ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยสามารถ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชืน้ และควันไดถูกตอง การรับสงขอมูลระหวางอุปกรณตรวจวัดกับอันโต และระหวางเว็ปแอปพลิเคชัน
กับอันโตสามารถรับสงข อมูลได ถูกตองรวดเร็ว การตรวจสอบเงื่อนไขและการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเ คชันไลน
ทํางานไดจริง สอดคลองกับ ยุทธนา ดีเทียน และธงรบ อักษร (2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบแจงเตือนอัคคีภัยผานเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใชอาดุยโนเปนตัวประมวลผล รับคามาจากเซ็นเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เมื่อประมวลผล
แลวระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณที่กําหนดไว คือ อุปกรณแจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และเอสเอ็มเอส โดยใชโมดูล
การสื่อสารระบบจีเอสเอ็มดวยฟงกชันเอสเอ็มเอส พบวา ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถแจงเตือนผูอยูอาศัยไดแมผูอยูอาศัย
จะไมไดอยูในที่เกิดเหตุ สามารถชวยเพิ่มการดูแลและเฝาระวังอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. ขอเสนอแนะ
ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถนําไปยุกตใชสําหรับการตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยภายในบาน โรงงานอุตสาหกรรม
และสถานที่ ต าง ๆ และสามารถนําไปใช ติด ตามอุณหภู มิ และควันในระบบฟารม อัจฉริ ยะ หรื อนํ าไปใช ในระบบต าง ๆ ที่
จําเปนตองมีการตรวจวัดอุณหภูมิและควันอยูตลอดเวลา
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงควิจัยเพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภ าค
ตะวันตก 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวั นตก
ไดแบงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมในภูมิภาคตะวันตกมีทงั้ หมด 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ โดยแยกตามประเภทมีทั้งหมด 13 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศ ประวัติศาสตร ธรรมชาติ นันทนาการ น้ําพุรอน
วัฒนธรรม หาด น้ําตก ถ้ํา เกาะ แกง อาหาร และที่พัก โดยจากการสํารวจสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมใน 5 จังหวัดนี้มีสถานที่
ยอดนิยมรวมทั้งสิ้น 539 แหง แยกเปนจังหวัดตาก 99 แหง จังหวัดกาญจนบุรี 115 แหง จังหวัดราชบุรี 123 แหง จังหวัด
เพชรบุรี 93 แหง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 109 แหง ในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมระบบจะถูกพัฒนาขึ้ น โดยใช
โปรแกรม EditPlus ดวยภาษา PHP HTML ระบบการจัดการฐานขอมูลดวย MYSQL รวมกับ Google map API เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูที่สนใจหรือผูที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก
ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก จากผูใชจํานวน 25 คน พบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.20 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล สถานที่ทองเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก
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Abstract
This research aims to: 1) to develop the Information system for recommending popular tourist
attraction in Thailand western region. 2) Study the satisfaction of using the Information system for
recommending popular tourist attraction in Thailand western region. The data were used in this research
are the popular tourist attractions in the western region; Tak Province, Kanchanaburi Province, Ratchaburi
Province, Phetchaburi Province and Prachuap Khiri Khan Province. The popular tourist attractions in the
western region were grouped into 13 types compose of ecosystems, natural history, recreation, hot
springs, culture, beaches, waterfalls, caves, islands, food and accommodation. The 539 most popular
destinations were surveyed in this research; 99 places in Tak, 115 places in Kanchanaburi, 123 places in
Ratchaburi, 93 places in Phetchaburi, and 109 places in Prachuap Khiri Khan. The processes of developing
the program were developed using MYSQL database management system, EditPlus program, PHP, and
Google map API. The Information system for recommending popular tourist attraction in Thailand western
region was developed to facilitate peoples who are interested or who come to use the system for
recommendation most popular tourist destinations in the western region. The satisfactory of 25 users
were collected. The results are good with average score 4.20 and standard deviation 0.20.
Keywords: information system, database, tourist destination, western region
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1. บทนํา
ปจจุบันการทองเที่ยวมีบทบาทความสําคัญที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจตอประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะเนื่องจาก
จะเปนการสรางรายไดของการคาประเภทบริการแลวยังทําใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร
ของที่ระลึก เปนตน ซึ่งการทองเที่ยวนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนาน
เทานั้น แตการเดินทางเพื่อเปนการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือพิพิธภัณฑประวัติศาสตรก็นับ วาเปนการทองเที่ยว
ทั้งสิ้น ฉะนั้นปรากฏการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวในปจจุบันจึงเปนปจจัยใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูเรื่อย ๆ ถือวาเปนธุรกิจ
ที่สําคัญที่สุดในโลก ซึ่งนักทองเที่ยวในปจจุบันนิยมวางแผนการเดินทางลวงหนาโดยการคนหาขอมูลการทองเที่ยวและการเดิน
ทางผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสามารถชวยในการวางแผนการเดินทาง เชน ขอมู ล
รายละเอียดสถานที่ทองเที่ยวพอสังเขป การเดินทาง กิจกรรมการทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก และรานอาหารใกลเคียง เปนตน
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจและความสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังชวยในการเดินทางสามารถใชเวลาไปกับการทองเที่ยวได
อยางคุมคาที่สุดประหยัดเวลา
ภูมิภาคตะวันตกประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปน
ภูมิภาคที่มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมาก โดยสามารถแยกประเภทไดทั้งหมด 13 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศ ประวัติศาสตร
ธรรมชาติ นันทนาการ น้ําพุรอน วัฒนธรรม หาด น้ําตก ถ้ํา เกาะ แกง อาหาร และที่พัก โดยจากการสํารวจสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยมใน 5 จังหวัดนี้ มีสถานที่ยอดนิ ยมรวมทั้ งสิ้น 539 แห ง แยกเปนจังหวัดตาก 99 แห ง จังหวัดกาญจนบุร ี 115 แห ง
จังหวัดราชบุรี 123 แหง จังหวัดเพชรบุรี 93 แหง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 109 แหง ซึ่งจากขอมูลดังกลาวไดมีการรวบรวม
ขอมูลของเว็บไซตไวเพียงบางสวนเทานั้น และยังไมมีเว็บไซตไหนที่ทําการรวมรวมขอมูลและแบงประเภทขอ มูลของภูมิภาค
ตะวันตกไวที่เดียวกัน
ดังนั้นระบบแนะนําสถานที่ท องเที่ยวจึงเปนเปาหมายของแหล งขอมูลที่ สําคั ญสําหรับ นักท องเที่ยว ผูจัดทําจึงได
นําเสนอการสรางระบบสํ าหรับ จัดเก็บ ขอมูล สถานที่ทองเที่ยวหลากหลายประเภทที่นาสนใจในภูมิภาคตะวันตกนี้เ พื่อเป น
ประโยชนใ นการเผยแพร สถานที่ที่ นาสนใจตาง ๆ ให เป นที่ รูจักสํ าหรับ นักทองเที่ย วที่ ไม เคยรู จักสถานที่ต าง ๆในภูมิ ภาค
ตะวันตกนี้และพัฒนารูปแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมตามความตองการของผูใช
โดยใหมีการแยกประเภทขอมูลของสถานที่เที่ยวใหดูเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อที่จะไดเปนประโยชนในการใช งานงายขึ้นเพื่อ
เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วสําหรับนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจไดเขามาใชงานระบบ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก
2.2 เพื่อศึกษาความพอใจในการใชงานระบบระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาค
ตะวันตก
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณรงค พลีรักษ [1] ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวชุมชน สํารวจพฤติกรรมของ นักทองเที่ยวเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวชุมชน และจัดทํา Web Map Services เพื่อเผยแพรขอมูลการ ทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
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ตราด โดยการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และระบบกําหนดตําแหนง
บนโลก จากการสํารวจพบวาใน 4 จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวชุมชนรวมทั้งสิ้น 132 แหง จําแนกเปนจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด เทากับ 57, 28, 25 และ 22 แหง ตามลําดับ จากการประเมินความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนของ
แตละจังหวัด มีแหลง ทองเที่ยวชุมชนทั้งสิ้น 25 แหงที่มีคะแนนนอยกวา 18 คะแนน อยูในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด เทากับ 17, 2, 1 และ 5 แหง ตามลําดับ สวนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีคาคะแนนสูงที่สุด ไดแก น้ําตก ชันตาเถร อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทากับ 32 คะแนน รองลงมา คือ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบ เอื้อง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เทากับ
31 คะแนน และวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และวัดเขาแกว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เทากับ 30 คะแนน
ชาญณรงค แก วกระจ าง [2] ไดศึ กษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเว็ บไซต ป ระชาสัม พั นธการทองเที่ย วจั งหวั ด กระบี่ มี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ใหมีคุณภาพอยูในเกณฑดีขึ้นไป และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจั ยครั้งนี้ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ทาน และผูเขาชมเว็บไซตที่ทําแบบทดสอบถามความพึงพอใจออนไลนจนเสร็จสมบูรณจํานวน 35 คน
โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากกการวิ เคราะหขอมูล
พบวา เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชียวชาญ ดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก และดานสื่อโดยรวมอยูในระดับดี
จิรพรรณ เลี่ยนพานิช [3] ไดศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซตบริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอม โดยการพัฒนาเว็บไซต
บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมเปน เว็บไซตที่จัดทําขึ้น เพื่อใหบริการขอมูลสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก รานอาหาร
สถานที่ราชการ รวมถึงแผนที่การ เดินทางในการเลือกใชเสนทางที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเว็บไซตบริการขอมูล
การท องเที่ ยวอําเภอขนอม ซึ่ งเป นทางเลื อกอีกช องทางหนึ่ง ในการเพิ่ม ความสะดวกให นักทองเที่ ย วที่ ต องการขอมู ลการ
ทองเที่ยวของอําเภอขนอม ซึ่งในสวนของผูใชงานระบบ สามารถดูรายละเอียดสถานที่ ทองเที่ยวได สามารถคนหาเสนทางจาก
แผนที่โดยกําหนด ขอมูลการคนหาได จากจุดเริ่มตนการเดินทางและจุดหมาย ปลายทาง ในขณะเดียวกันเว็บไซตที่จัดทําขึ้นยัง
มีประโยชน ตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมีเว็บไซต บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมแบบครบวงจร
และ นักทองเที่ยวสามารถเลือกเสนทางการเดินทางจากเว็บไซต บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมไดนอกจากนี้ยังเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศดวย
วิวัฑฒน สมตน [4] ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ ชเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูสนใจที่เข าชมเว็บไซต ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 135 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย และแบบ
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ
พิพิ ธภั ณฑ ภู มิ ป ญญาไทย มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ มี ผ ลการประเมิ นคุ ณภาพจากผู เ ชี่ ยวชาญด านเนื้อหา และจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และผูใชมีความพึงพอใจตอเว็บไซตประชาสัมพันธอยูใ นระดับดีมาก
ชัยวัฒน สมศรี [5] ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดของผูประกอบการ โรงแรมรมไม
กรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูประกอบการ เจาหนาที่ธุรการ
ผูใชบริการ หองพัก นักทองเที่ยวในการใชเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด และพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด
ของผูประกอบการ โรงแรมรมไมกรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง คือ เจาของสถานประกอบการ โรงแรม
รมไมกรีนพารค เจาหนาที่ธุรการ ผูใชบริการหองพัก นักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญการประเมิ นระบบ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 323

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม รวมถึงระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และใช โปรแกรม PHP เปนเครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาเว็บไซตนี้เปนไปตามความตองการของผูประกอบการ เจาหนาที่ธุรการ ผูใชบริการ
หองพักหรือนักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญการประเมินระบบ สามารถเพิ่มชองทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซตและ
เฟสบุค สงผลใหสวนแบงทางการตลาดของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเอาหลักการแนวคิดของทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มา
ใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) ผูวิจัยไดเริ่มจากการศึกษาความตองการและปญหาของระบบเดิม จากนั้น
ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น กําหนดขอบเขต กลุมประชากรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา และได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบ
และการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสียคาใชจายและ เวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม
3. วิ เคราะห (Analysis) เข าสูการวิเ คราะห ระบบ การวิ เคราะหร ะบบเริ่มตั้ งแตการศึกษาระบบการทํ างานของ
หนวยงานนั้น ในกรณีนี้จะเปนการออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร จึงตองทําการเก็บที่มีอยู ไดแ ก
ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเกี่ยวของกับ ระบบ เอกสารที่มีอยู
ไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตาง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ
4. ออกแบบ (Design) เมื่อไดขอมูลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 แลว ขั้นตอนนี้จะเปนการออกแบบระบบ ซึ่งผลลัพธ
ที่ไดในขั้นตอนนี้ คือ DFD และ ER-Diagram พจนานุกรมฐานขอมูล
5. สร างหรื อพั ฒ นาระบบ (Construction) ระบบสารสนเทศสํ าหรั บ การนิ เ ทศนั กศึ กษาฝ กสอน กรณี ศึ กษา:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus, PHP, HTML เพื่อใชงานรวมกับ
ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) เปนขั้นตอนของการติดตั้งและใชงานระบบหากระบบมีขอ ผิดพลาดตองดําเนินการ
แกไขปรับปรุงใหถูกตองตามความตองการทันที
7. บํ ารุงรักษา (Maintenance) เมื่อทําการติ ดตั้งโปรแกรมไปแล วยังมีความจําเปนตองดูแลระบบ ปองกันกรณี มี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น
5. ผลการดําเนินงาน
5.1 ผลการออกแบบระบบ
ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
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รูปที่ 1 แผนภําพ Data Flow Diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศ
สําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก

รูปที่ 2 แผนภาพ E-R Diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก
5.2 ผลการพัฒนาโปรแกรม
ผลการพัฒนาโปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดได โดยเริ่มจากการเขาสูของ admin เพื่อที่จะเก็บขอมูลสถานที่
ทองเที่ยว ดังแสดงไดจากรูปที่ 3 - 7
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รูปที่ 3 เขาสูระบบ

รูปที่ 4 ลบขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

รูปที่ 5 เมนูประเภทสถานที่ทองเที่ยว 13 ประเภท
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รูปที่ 6 แสดงเมนูจังหวัด อําเภอ กราฟ พิกัดของสถานที่ทองเที่ยว
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รูปที่ 7 แสดงรายชื่อ พิกัด รูปภาพ รายละเอียดตาง ๆ ของสถานที่ทองเที่ยว
5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบจะทําโดยการวิเคราะหหาคาสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทําการแปลความหมาย คาสถิติ เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผูใชงานจํานวน 25 คน ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ผลการประเมิ นประสิท ธิภาพในการทํางานของระบบ 1) การนําเขาสูระบบคาเฉลี่ ยอยู ที่ 4.67 สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.577 ประสิทธิภาพอยูในระดับ มากที่สุด 2) การประเมินผลหนวยประมวลผล คาเฉลี่ยอยูที่ 3.67 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.577 ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 3) การแสดงผลลัพธคาเฉลี่ยอยูที่ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577
ประสิท ธิภ าพอยูใ นระดั บ มาก 4) การประเมิ นผลการจั ดเก็บ ขอมูลค าเฉลี่ ยอยู ที่ 4.33 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.577
ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 5) การประเมินผลขั้นตอนการทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 ประสิทธิภาพอยูในระดับ 1.00 มาก
คาเฉลี่ยรวม 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 มาก จากผลการประเมินแสดงวา ประสิทธิภาพของระบบมีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก
6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานไดดังตอไปนี้
6.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหารายละเอียดขอมูลไดอยางถูกตอง
6.1.2 สามารถทําใหเว็บไซตใชงานไดอยางงาย เจาะจง รวดเร็ว อํานวยความสะดวก ไมซับซอน เปนปจจุบันใหมาก
ที่สุด และมีประสิทธิภาพในการใชงาน
6.1.3 ผลการวัด ประสิท ธิภาพของระบบดวยการวัดความพึง พอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรั บแนะนํ า
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก โดยใชแบบสอบถามพบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20
6.2 ขอเสนอแนะ
6.2.1 ผูพัฒนาควรเพิ่มเติมขอมูลหรือเพิ่มหัวขอในการใชงานเพื่อเปนการพัฒนาของระบบที่ดียิ่งขึ้น
6.2.2 ผูพัฒนาควรที่จะศึกษาหาขอมูลและทําการพัฒนาเว็บไซตโดยใหขอมูลที่เปนปจจุบันใหมากที่สุด
6.2.3 ผูพัฒนาควรจะออกแบบเว็บไซตใหมีการใชงานไดอยางงาย ไมซับซอน เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูที่เขามา
ใชงาน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Information System Development for Supervision of Student Teachers:
Case study of Education Program in Computer,
Nakhon Pathom Rajabhat University
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ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดูแลนักศึกษาที่ออกฝกสอน ซึ่งแตละปการศึกษามีนักศึกษา
จะตองออกฝกประสบการณวิชาชีพตามโรงเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดขอมูลจํานวนตามมาดวยเชนกัน เชน ขอมูลการจัดหา
และติดตอโรงเรียนที่ใชเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ขอมูลการจัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียน
ที่กําหนด ขอมูลอาจารยนิเทศก ขอมูลอาจารยพี่เลี้ยง เปนตน ดังนั้น ระบบนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการจัดเก็บขอมูลที่จะกอใหเกิด
ความสะดวกและการทํางานที่มีระบบ และระเบียบมากขึ้น ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝ กสอน กรณีศึกษา:
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus PHP และHTML เพื่อใชงาน
รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัด ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สารสนเทศสาหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน โดยใชแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล นักศึกษาฝกสอน การนิเทศ
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Abstract
The information system development for supervision of practicing teachers: case study of Computer
Education Program, Nakhon Pathom Rajabhat University, was developed to support the mentoring of
teacher experience practicing. There is a huge of important related data, for example, contacted schools,
students in each academic year, mentors, and practicing results. The system was developed by PHP,
HTML and MySQL to facilitate and generate more efficiency. The satisfactory of 30 users were collected.
The results is good with average score 4.36 and standard deviation 0.25.
Keywords: information system, database, teacher experience practicing, mentoring, supervision
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1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอรก็มีราคาถูกลง
ดังนั้ นการประยุ กต ใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศกับงานตาง ๆ จึง เปนไปอยางกวางขวางไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิ จ สั งคม
การศึกษา ซึ่งทําใหเกิดประโยชนอยางมากมายมหาศาล การประกอบวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีความตองการที่จะนําเทคโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการทํางานเชนกัน เนื่องจากจะตองมีการฝกอบรมอยางดี การฝกประสบการณวิชาชีพทางด านการ
สอนถื อ ได วา เป น การฝ ก อบรมในวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย างยิ่ ง ทั้ ง นี้ ก็เ พื่ อ ให นั กศึ ก ษาสามารถนํ า ความรู ทั ก ษะ
ความสามารถ ที่ไดรับการฝกฝนตลอดหลักสูตร นําไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติทักษะการสอน ตลอดทั้งไดมีโอกาสในการ
เรียนรูสภาพความเปนจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับตาง ๆ ซึ่งการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปชวย
บริหารจัดการงานจะสามารถทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนสาขาที่มีปญาหาในการบริหารจัดการงานบริการ
ของสายงานเรื่องการออกนิเทศกนักศึกษา เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาเปนจํานวนมากและการเก็บขอมูลมีการเก็บ ในรูปแบบ
เอกสารซึ่ งเกิด ความยุง ยากในการทํางานมากตามมาเช นกั น เชน ข อมู ลการจั ดหาและติด ตอโรงเรีย นที่ ใช เป นหนวยฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู ขอมูลการจัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียนที่กําหนด ขอมูลอาจารยนิเทศก
ขอมูลอาจารยพี่เลี้ยง เปนตน ดังนั้นเมื่อตองการคนหาหรือตรวจสอบขอมูลจึงทําใหเกิดความไมสะดวกในการคนหาขอมูล
รวมถึงเกิดความลาชาในการทํางานเกิดขึ้น
ดั ง นั้ น ในวิ จัย ครั้ ง นี้ จึ ง ได นํา เสนอแนวทางในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศสํ าหรั บ การนิ เ ทศนั กศึ กษาฝ ก สอน
กรณี ศึ กษา: สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร ศึ กษา คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ที่ มุ ง พั ฒ นา
ระบบงานเดิมที่มีการจัดเก็บขอมูลจํานวนมากและไมเปนระบบ สามารถจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาฝกสอน และ
ระบบยังสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข และบันทึกขอมูลตาง ๆ อีกทั้งยังเรียกดูขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและ
นําขอมูลออกมาใชไดผานทางเว็บไซต โดยระบบจะถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus PHP และHTML เพื่อใชงาน
รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพั ฒนาระบบสารสนเทศสํ าหรับ การนิเ ทศนักศึกษาฝกสอน สาขาวิช าคอมพิ วเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ระบบงานเดิม
การเก็บขอมูลแบบระบบเดิมนั้น เมื่อนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพตามโรงเรียนที่กำหนดจะตองมีการจัดเก็บ
ข อ มู ล เช น ข อมู ล การจั ด หาและติ ด ต อ โรงเรี ย นที่ ใ ช เ ป นหน วยฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ข อ มู ล นั ก ศึ กษาที่ อ อกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูแตละภาคเรียน ขอมูลอาจารยนิเทศก ขอมูลอาจารยพี่เลี้ยง ที่เก็บในรูปแบบของกระดาษเปนหลักทํา
ใหมีการเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งเวลาคนหาทําไดลําบาก การออกรายงานทําไดลําบาก
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3.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1) ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.1) ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่จัดเก็บขอมูล และประมวลผลเปนสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศเปนระบบที่ตองอาศัยฐานขอมูล ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงเปนกลุมของสวนประกอบพื้นฐานที่ทํางานเกี่ยวของกัน
ในการเก็บ (นําเขา), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร(แสดงผล) ขอมูลและสารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะทอน
กลับ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรนั้น ๆ
สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
1. สวนที่นําเขา (Inputs) ไดแก การรวบรวมและการจัดเตรียมขอมูลดิบ สวนที่ นําเขานี้สามารถมีไ ด
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับสวนแสดงผลที่ตองการ สวนที่นําเขานี้อาจเปนขบวนการที่ทําดวยตัวเองหรือเปนแบบอัตโนมัติก็ได
2. การประมวลผล (Processing) เกี่ย วข องกั บ การเปลี่ย นและการแปลงขอมู ลให อยู ในรู ปของส วน
แสดงผลที่มีประโยชน ตัวอยางของการประมวลผล ไดแก การคํานวณ การเปรียบเทียบ การเลือกทางเลือกในการปฏิบัติงาน
และการเก็บขอมูลไวใชในอนาคต โดยการประมวลผลสามารถทําไดดวยตนเองหรือสามารถใชคอมพิวเตอรเขามาชวยก็ได
3. สวนที่แสดงผล (Outputs) เกี่ยวของกับการผลิตสารสนเทศที่มีประโยชน มักจะอยูในรูปของเอกสาร
หรือรายงานที่นําเสนอผูบริหารและสารสนเทศที่ถูกผลิตออกมาใหกับกลุมอื่น ๆ โดยสวนแสดงผลของระบบหนึ่งอาจใชเปนสวน
ที่นําเขาเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณอื่น ๆ ก็ได
4. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือ สวนแสดงผลที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสวนที่นําเขา
หรือสวนประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาที่เกิดขึ้น อาจจําเปนตองแกไขขอมูลนําเขาหรือทําการเปลี ่ยนแปลงการ
ประมวลผลเพื่อใหไดสวนแสดงผลที่ถูกตอง
1.2) Google Maps API
API ยอมาจาก Application Programming Interface คือ ชองทางการเชื่อมตอ ชองทางหนึ่งที่จะเชื่อมตอกับ
เว็บไซตผูใหบริการ API จากที่อื่น เปนตัวกลางที่ทําใหโปรแกรมประยุกตเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกตอื่น หรือเชื่อมการ
ทํางานเขากับระบบปฏิบัติการ สําหรับ Google Map API คือบริการของ Google รูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบมาสําหรับการ
เรียกใชงาน Google Map ทั้งแบบแผนที่เสนทางถนน และภาพถายจากดาวเทียมผานทางเว็บไซตในรูปแบบของจาวาสคริปต
ซึ่งเปนบริการฟรี ที่สามารถนําแผนที่กูเกิ้ลมาพัฒนา ดัดแปลงใชงานไดหลายรูปแบบ ชวยใหนักพัฒนาระบบสามารถพัฒนา
โปรแกรมเพื่อแทรก แผนที่กูเกิ้ลเขาไปเปนองคประกอบสวนหนึ่งในเว็บเพจที่ตองการไดโดยเขียนเปนรหัสเอชทีเอ็มแอล และ
จาวาสคริปต โดยในระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย จังหวัดนครปฐม จะนําสวนของ Google Maps API
มาใชในการเก็บขอมูลแปลงเกษตรปลอดภัยและแปลงเกษตรอินทรีย ภายในจังหวัดนครปฐม
2) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ฉวี วรรณ สุวรรณาภาและคณะ [1] ได ศึ กษาเกี่ย วกับ การฝ กประสบการณ วิช าชี พ ครู ของนิ สิ ตมหาวิท ยาลั ยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เพื่ อศึ กษาแนวคิ ด และหลั ก การของการฝ กประสบการณ วิช าชี พ เพื่ อศึ กษาวิ ธี การฝ กประสบการณ วิช าชี พ ครู ข องคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อศึกษาการฝกสอนของ
นิสิ ต คณะครุ ศาสตร ชั้นป ที่ ๕ ของมหาวิท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ทยาเขตแพร และเพื่ อศึกษาผลการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
วาสนา สั ง ข พุ ม และ ณมน จี รัง สุ วรรณ [2] ได ทํ าการศึ กษาวิจัย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการฝ ก
ประสบการณวิช าชีพ ครูสําหรับ นักศึ กษาครูคณะครุศ าสตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏในกรุง เทพมหานคร ซึ่งทํ าการทดลองกั บ
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นักศึกษาครูชั้นปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 จํานวน 247 คน และ
อาจารยนิเ ทศก จํ านวน 31 คน ผลการวิ จัย พบวา 1) ระบบสารสนเทศการฝ กประสบการณ วิช าชีพ ครู ฯ ประกอบดวย 6
องค ประกอบ คือ การวิ เคราะห การวางแผนหรือการกํ าหนดวัต ถุประสงคการออกแบบ การพัฒ นา การนําไปใช และการ
ประเมินผล การเผยแพรและการบํารุงรักษา 2) แบบจําลองระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีประสิทธิภ าพ
และคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 3) การประเมินระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 3.1) การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครูสวนใหญผานเกณฑรอยละ 90 จ านวน 236 คน คิดเปนรอยละ 95.55 โดยการ
ประเมิ นผลตามสภาพจริ ง จากแบบประเมิ นด านคุ ณลั กษณะและการปฏิ บั ติ ง าน ด านการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ด า น
สมรรถภาพการสอน ดานแฟมสะสมผลงาน และดานการวิจัยปฏิบัติงานในชั้นเรียน 3.2) ความพึงพอใจของนักศึกษาครู และ
อาจารยนิเทศกที่มีตอการใชงานระบบสารสนเทศประสบการณวิชาชีพครูฯอยูในระดับมาก และ 4) ผูทรงคุณวุฒิป ระเมินเพื่อ
รับรองระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูฯมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สถาบันผลิตครูสามารถนําระบบ
สารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูฯไปใชรวมกับกระบวนการนิเทศซึ่งการออกแบบสอดคลองกับมาตรฐานการผลิตครู
ของคุรุสภา
สัง เวีย น สฤษดิกุล [3] ได ศึ กษาเกี่ ย วกับ เรื่องบทบาทของอาจารย นิเทศก ตามความคิด เห็นของอาจารย นิเ ทศก
อาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกสอน วัตถุประสงคของการวิจัย1.เพื่อสํารวจสถานะภาพของอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย
อาจารยพี่เลี้ยง เกี่ยวกับเพศ อายุ คุณวุฒิ และประสบการณในการเปนอาจารยนิเทศก และเปนอาจารยพี่เลี้ยง 2.เพื่อสํารวจ
นักศึกษาฝกสอนเกี่ยวกับ เพศ อายุ ชั้นจบมากอนเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตรรามคาแหง และวิชาเอกการสอนที่กาลังศึกษา
อยู 3.เพื่อศึกษาความเห็นของอาจารยนิเทศก อาจารยพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกสอนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ ที่อาจารยของ
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหงไดปฏิ บัติอยู 4.เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นที่สํารวจมาได จาก อาจารย นิเทศก อาจารยพ ี่เ ลี้ยง และ
นักศึกษาฝกสอนที่มีความคิดเห็นตอบทบาทหนาที่ ที่อาจารยนิเทศกไดปฏิบัติอยู
ตรีชฎา แกวบํารุง [4] ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบระบุตําแหนงและนาเสนอเสนทางรถไฟฟาบีทีเอส โดย Google
Maps API วัตถุประสงคจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถระบุตําแหนงปจจุบันของผูใชงาน และแสดงเสนทางไป
ยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอสที่ใกลที่สุด โดยสามารถระบุพิกัดเริ่มตนของผูใชงานดวยการอนุญาตใหเว็บแอปพลิเคชั่นระบุตําแหนง
ของเครื่องผูใชงานและสามารถบันทึกตําแหนงพิกัดเริ่มตนดวยคา สั่ง Check-in ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนี้จะอาศัยการ
ดึงพิกัดละติ จูดและลองติจูดจาก Google Maps API การพัฒ นาระบบในรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชั่ นใชง านผานเครื อขาย
อินเทอรเน็ต ภาษาที่ใชในการเขีย นโปรแกรมคือ PHP รวมกับระบบจัดการฐานขอมูล My SQL V.5.0.51 และใช Apache
V.2.5.10 ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร
วิษณุ อิ่มอารมณ [5] ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการสืบคนขอมูลโรงงานโดยใช Google
map วัตถุประสงคจัดทําขึ้นเพื่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสืบคนขอมูลโรงงาน โดยใช Google Map งานวิจัยนี้ไดนํา
ทฤษฎีข องฟซซี่ เซตเขามาชวยในการค นหาข อมูล ทํ าให ระบบมีค วามสามารถในการค นหาข อมู ล โรงงานได ดียิ่ ง ขึ้ น และ
นอกจากจะไดขอมูลออกมาในรูป แบบข อมูลเชิงบรรยายแลวนั้น ยั งมีการแสดงออกมาในรูปแบบของแผนที่ดวย ทําใหเรา
สามารถมองภาพในการคนหาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยระบบพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น และทําการวัด ความ
พึงพอใจในการใชระบบ จากผูใชงาน ผลการทดสอบพบวาการนําทฤษฎีของฟซซี่เซตมาใชงานทําใหระบบสามารถแสดงผล
ขอมูลที่ผูใชทําการคนหาไดตรงตามความตองการของผูใชโดยจะแสดงรายชื่อโรงงานที่มีขนาดอยูในชวงที่ผูใชคนหา และแสดง
โรงงานที่มีขนาดใกลเคียงออกมาดวย ซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีการคนหาแบบที่ไมใชเทคนิคของฟซซี่ที่จะแสดงเฉพาะโรงงานที่ตรง
กับ ขนาดที่คนหาเทานั้นทําใหขอมูลบางสวนที่อาจจะตรงกับความตองการของผูใช ไมถูกแสดงออกมาดวยทําใหผูใชไมไดรับ
ขอมูลที่ตรงตามความตองการอยางครบถวน ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55
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4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดนําเอาหลักการแนวคิดของทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle: SDLC) มาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) ผูวิจัยไดเริ่มจากการศึกษาความตองการและปญหาของระบบเดิม จากนั้น
ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น กําหนดขอบเขต กลุมประชากรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา และได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบ
และการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสียคาใชจายและ เวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม
3. วิ เคราะห (Analysis) เข าสูการวิเ คราะห ระบบ การวิ เคราะหร ะบบเริ่มตั้ งแตการศึกษาระบบการทํ างานของ
หนวยงานนั้น ในกรณีนี้จะเปนการออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร จึงตองทําการเก็บที่มีอยู ไดแก
ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเกี่ยวของกับ ระบบ เอกสารที่มีอยู
ไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตาง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ
4. ออกแบบ (Design) เมื่อไดขอมูลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 แลว ขั้นตอนนี้จะเปนการออกแบบระบบ ซึ่งผลลัพธ
ที่ไดในขั้นตอนนี้ คือ DFD และ ER-Diagram พจนานุกรมฐานขอมูล

ภาพที่ 1 แผนภําพ Data Flow Diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศสeหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยําศําสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาพที่ 2 แผนภาพ E-R Diagram ของของระบบสารสนเทศสeหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา : สาขาวิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยําศําสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. สร างหรื อพั ฒ นาระบบ (Construction) ระบบสารสนเทศสํ าหรั บ การนิ เ ทศนั กศึ กษาฝ กสอน กรณี ศึ กษา:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus PHP HTML เพื่อใชงานรวมกับ
ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) เปนขั้นตอนของการติดตั้งและใชงานระบบหากระบบมีขอผิดพลาดตองดําเนินการ
แกไขปรับปรุงใหถูกตองตามความตองการทันที
7. บํารุงรักษา (Maintenance) เมื่อทําการติดตั้งโปรแกรมไปแลวยังมีความจําเปนตองดูแลระบบ ปองกันกรณีมี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น
5. ผลการดําเนินงาน
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ในการทดสอบระบบนั้นไดทดสอบแลววาสามารถใชงานไดตามที่กาหนดไวในขอบเขต และใชงานไดตามที่ตองการ
ทั้งการสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข รายงาน ขอมูลการจัดหาและติดตอโรงเรียนที่ใชเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
ขอมูลการจัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียนที่กาหนด ขอมูลอาจารยนิเทศก ขอมูลอาจารยพี่เลี้ยง และ
ขอมูลการประเมินการนิเทศ ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว สามารถออกเปนรายงานการนิเทศใหกับผูใช โดยผลของการพัฒนา
ระบบสามารถแสดงไดดัง ภาพที่ 3-6

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 337

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ภาพที่ 3 หนาแรกของระบบ

ภาพที่ 4 หนาแรกสําหรับสวนของเจาหนาที่
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ภาพที่ 5 หนาจอแสดงผลการจัดการขอมูลการนิเทศ

ภาพที่ 6 หนาจอแสดงปฏิทินการนิเทศ
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ โดยในการประเมินแบงเปน อาจารยจํานวน 10 ทาน และนักศึกษาจํานวน
20 ทาน รวมทั้งหมด 30 ทาน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
ลําดับ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

1
2
3
4

ดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ดานประสิทธิผลของระบบ
ดานความยากงายตอการใชระบบ
ดานความปลอดภัยของขอมูลของระบบ
เฉลี่ยรวม

S.D.
4.35
4.35
4.38
4.37
4.36

0.25
0.26
0.25
0.24
0.25

ระดับประสิทธิภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินจากผูใชงานจํานวน 30 ทาน พบวา 1) ดานประสิทธิภาพของระบบมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.35
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 ถือวาระบบสามารถทํางานไดอยูในระดับดี ตรงตามที่ไดออกแบบระบบ (Design) ไว
เบื้องต น 2) ดานประสิทธิ ผลของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.35 ส วนเบี่ย งเบน มาตรฐานเท ากับ 0.26 ถือว าระบบ
สามารถอํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับผูใชงานไดเปนอยางดี และระบบสามารถแกปญหาในปจจุบันได 3) ดานความ
ยากงายตอการใชงานระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.38 สวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 ถือวาระบบที่ไดพัฒนาขึ้น
งายตอการใชงานของผูใชงานระบบ 4) ดานความปลอดภัยของขอมูลของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.24 ถือวาระบบสามารถเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดเปนอยางดี
หลังจากนั้นจะทําการเก็บรวบรวมผลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจ โดยใชหลักการทางสถิติเขามาชวยในการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ผูใชงานมีตอระบบเทากับ
4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25
6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินงาน
จากการประเมิ นผลความพึงพอใจทั้ง 4 ดานพบวา ค าเฉลี่ย รวม มี คาเฉลี่ ยเลขคณิตเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.25 ดังนัน้ จึงสรุปไดวาความพึงพอใจของผูใชงานที่ไดทดลองใชระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษา
ฝกสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในเกณฑที่ดี ในการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอนจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณแลวนั้น สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. ระบบทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองแมนยำ และเปนปจจุบันมากที่สุด อำนวยความ
สะดวกในการทำงาน และลดคาใชจายในการเก็บขอมูลแบบเอกสาร
2. ระบบสามารถตอบสนองความตองการของอาจารยนิเทศก และนักศึกษา อาทิเชน การเตรียมการเดินทางไป
นิเทศตามโรงเรียนตาง ๆ การกําหนดวันนิเทศ การประเมินการนิเทศ และการดูรายงานการนิเทศเปนไปไดอยางรวดเร็ว
3. ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข รายงาน ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา
4. หลัง จากที่ ได ทํา การพั ฒนาระบบขึ้นมาผูพั ฒนาไดทํ าการประเมิ นความพึ งพอใจ โดยในการประเมิ นแบง เป น
อาจารยจํานวน 10 ทาน และนักศึกษาจํานวน 20 ทาน ซึ่งสามารถสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลจากการประเมิ น
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ความพึงพอใจ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ผูใชงานมีตอระบบเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 ซึ่งสามารถ
สรุปผลไดวา ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจตอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับดี
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เครื่องบรรจุกอนเห็ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ
Semi-Automatic Mushroom Bag Filling Machine for Smart Mushroom Farm
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บทคัดยอ

บทความนี้นําเสนอการศึกษาออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกอนเห็ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ โดยนําเอา
เทคนิค การควบคุมการทํางานของระบบควบคุมที่ใช ในการควบคุ มเครื่ องจักรและกลไกการทํางานผานระบบของพี แอลซี
รวมการควบคุมผานอินเตอรทุกสรรพสิ่ง เพื่อใหเครื่องบรรจุกอนเห็ดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมีความ
แมนยําในการทํางาน ทําใหไดกอนเห็ดที่ผานการบรรจุออกมาตอเนื่องและสม่ําเสมอ จากผลการทดสอบเครื่องบรรจุกอนเห็ด
กึ่งอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ สามารถทํางานเชิงอุตสาหกรรมไดอยางดี สามารถผลิตกอนเห็ดที่มีน้ําหนัก 900 กรัม
± 5% โดยมีความแมนยําของเครื่องอยูที่ 80% และสามารถแจงเตือนเมื่อวัตถุดิบหมดผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได
โดยไมมีขอผิดพลาด และยังสามารถใสคอขวดไดอยางมีคุณภาพถึง 70%
คําสําคัญ: กอนเห็ด ฟารมเห็ดอัจฉริยะ พีแอลซี
Abstract
This paper proposed semi-automatic mushroom bag filling machine for smart mushroom farm.
By adopting the control techniques of the control system used to control the machinery and mechanisms
through the system of PLC with Internet of Thing. Take control over all interactions, in order for the mushroom
packer to effectively, and fast, accurate work. Make sure the mushrooms are packed consistently and
consistently, based on the test results of a semi automatic mushroom packing machine for intelligent
mushroom farm. It can work support industrially. Mushrooms weighing 900 grams ± 5% can be produced
with an accuracy of 80% and can be alerted when raw materials run through the Android operating system
without error, and it can also be bottled up to 70% quality.
Keywords: mushroom cubes, smart mushroom farm, PLC
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1. บทนํา
ปจจุบันการเพาะเห็ดสวนใหญนิยมเพาะปลูกในถุงหรือขวดพลาสติก เนื่องจากเห็ดนั้นใหคุณคาทางอาหารสูง ไม มี
คลอเรสเตอรอล มีโปรตีน วิตามิน และแรธาตุสูง และยังมีปริมาณการบริโภคและมูลคาทางการตลาดสูง[1] ทําใหไดรับความ
สนใจในการวิจัยและพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกหรือกอนเห็ดมากขึ้นอาทิเชน การพัฒนาหมอ
ผลิตไอน้ําโดยใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงสําหรับนึ่งกอนเชื้อเห็ด สามารถบรรจุน้ําได 35 ลิตร มีอัตราการผลิตไอน้ําได 22 กิโลกรัม
ตอชั่ วโมง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิ ง 13.48 กิโ ลกรัม ตอชั่วโมง 31.16 เปอรเ ซ็นต สามารถประหยัด น้ํา 39.88% ประหยั ดไมฟ น
36.66% และประหยัดเวลาได 38.88% [2] การพัฒนาเครื่องกระตุนเชื้อเห็ดที่อยูในกอนเห็ดดวยกระแสไฟฟา ซึ่งสามารถ
กระตุนเชื้อราในกอนเห็ดใหมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นได 15 % [3] การพัฒนาสถาปตยกรรมของการประมวลผลสําหรับ
เครื่องจักรในการผลิตกอนเชื้อเห็ด [4] รวมถึงไดมกี ารพัฒนาแอพลิเคชันที่ใชในการตรวจสอบการเนาเสียของเห็ดได [5]
ในปจจุบั นนี้ อุตสาหกรรมด านเกษตรกรรม โดยเฉพาะดานการทํ าฟาร มเห็ ดไดมี การพั ฒ นาไปอย างรวดเร็ วเพื่ อ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ทําใหไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการทําฟารมเห็ดมากขึ้น เชน พัฒนาเครื่องผสม
ขี้เลื้อยที่ใชในการเพาะ พัฒนาเครื่องอัดและบรรจุกอนเห็ด เปนตน ในสวนของเครื่องบรรจุกอนเห็ดนั้น ไดมีผูสนใจคนควาและ
พัฒนาเปนอยางมาก การพัฒนาเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดตนแบบนํามาใชกับกอนเชื้อเห็ดนางฟาที่ผลิตขึ้นในจังหวัดสกลนคร ได
ถูกพัฒนาขึ้นลักษณะของเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดกึ่งอัตโนมัติ ออกแบบใหสวนอัดกอนเชื้อเห็ดมี ความสัมพันธกับจานหมุนดวย
ความเร็ว 1 รอบตอนาทีซึ่งมีกระบอกบรรจุถุงกอนเชื้อเห็ดเสนผานศูนยกลาง 10.2 เซนติเมตรจํานวน 6 กระบอก ขับเคลื่อน
ดวยมอเตอร ขนาด ¼ แรงม าเริ่ มกระบวนการผลิตนํ าถุง กอนเชื้ อเห็ ดบรรจุล งในกระบอก ผ านเขาสู กระบวนการอัด แบบ
อัตโนมัติ โดยเครื่องตนแบบสามารถทําการอัดไดความหนาแนน 0.63 กรัมตอ ลบ.ซม.และมีอัตราการผลิต 342 ถุงตอชั่วโมง
ในขณะอัตราการอัดแบบใชแรงงานคนโดยเฉลี่ยผลิตไดเพียง 208 กอน ตอชั่วโมง [6]
จากงานวิจัยที่ผานมายังไมมีการพัฒนาระบบควบคุมในเชิงอุตสาหกรรม และการแจงผลการทํางานของเครื่องผาน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด ดังที่ไดกลาวมาขางตน โครงการวิจัยนี้จึงไดทําการออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกอนเห็ดแบบ
กึ่งอัตโนมัติที่ควบคุมดวยระบบ PLC สามารถใสคอขวดกอนเชื้อเห็ดได และแจงผลการทํางานของเครื่องผานระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยดได
2. การออกแบบ
การออกแบบเครื่องบรรจุกอนเห็ด นั้ นจะแบ ง ออกเป นสองหลั ก ๆ คื อในส วนของโครงสร างเครื่ องและส วนของ
โปรแกรม ซึ่งในสวนของโครงสรางจะประกอบไปดวยสองคือ สวนของตัวเครื่องหลักและสวนของชุดสายพานลําเลียงและการ
ใสคอถุง ในสวนของโปรแกรมสามารถแบงไดเปนสองสวนเชนกันคือในสวนของโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องและใน
สวนของแอพพลิเคชั่นผานระบบปฎิบัติการแอนดรอยดชิ้นงานตนแบบแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เครื่องตนแบบที่สรางขึ้น (ก) เครื่องบรรจุกอนเห็ดตนแบบ (ข) ชุดสายพานลําเลียงและการใสคอถุง
2.1 การออกแบบโครงสรางเครื่อง
กอนที่จะทําการออกแบบโครงสรางของเครื่องนั้นจําเปนตองออกแบบระบบการทํางานของเครื่องทั้งหมดกอน ซึ่ง
ระบบการทํางานทั้งหมดของเครื่องแสดงดังภาพที่ 2 จากนั้นทําการออกแบบโครงสรางเครื่องใหสอดคลองกับการทํางานของ
ระบบควบคุม ในสวนของกระบวนการทํางานของเครื่องโดยรวมแสดงดังในภาพที่ 3 (ก) การออกแบบโครงสรางโดยรวมของ
เครื่องทั้งหมด โดยจะมี ขนาด กวาง 50 เซนติ เมตร ยาว 60 เซนติเ มตร สูง 160 เซนติเ มตร แสดงดั ง ภาพที่ 3 (ข) โดยจะ
ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้ คือ ชุดแกนอัด ชุดจานหมุน ถังใสวัตถุดิบ และชุดชั่งน้ําหนัก

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมระบบเครื่องบรรจุกอนเห็ด
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ภาพที่ 3 การออกแบบ (ก) ผังการทํางานของเครื่อง (ข) โครงสราง
2.2 การออกแบบชุดชั่งน้ําหนัก
ในสวนของการชั่งน้ําหนักจะทําในกระบวนการเทวัตถุดบิ ใสถุงเพื่อใหไดน้ําหนักตามมาตรฐานกอนที่จะสงไปสูกระบวนการ
อัดกอนเห็ด การออกแบบตําแหนงการวางของโหลดเซลลจะอยูดานลางของกระบอกที่ไวสําหรับใสวัตถุดิบเพื่อเปนการชั่งน้ําหนัก
วัตถุดิบแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตําแหนงการวางโหลดเซลล
2.3 การออกแบบชุดใสคอขวด
สายพานลําเลียงจะเปนสวนตอออกมาจากเครื่องบรรจุกอนเห็ด เพื่อนํากอนเชื้อเห็ดมารวบถุง เพื่อใหชุดแขนกลจับ
คอมาใส ถุงที่ ทําการรวมปากถุ งแล ว โดยมีขนาดความกวางสายพานขนาด 25 เซนติ เมตรจะถูกออกแบบมาเพื่ อเป นตั ว
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เชื่อมโยงระหวางเครื่องบรรจุกอนเห็ด กับการใสคอใหกอนเชื้อเห็ดไหลมาพรอมกับสายพานเพื่อที่จะไปหยุดรอที่ตําแหนงที่
ถูกตองเพื่อรอใสคอตอไป โดยภาพที่ 5 (ก) จะแสดงโครงสรางแบบสามมิติ ภาพที่ 5(ข) แสดงโครงสรางดานหนา ภาพที่ 5 (ค)
แสดงโครงสรางดานขาง ภาพที่ 5 (ง) แสดงโครงสรางดานบน

ภาพที่ 5 สายพานลําเลียงและรวบถุง (ก) ภาพแบบสามมิติ

(ข) ภาพดานหนา (ค) ภาพดานขาง (ง) ภาพดานบน

2.4 การออกแบบแแอพพลิเคชัน่
การทํางานของระบบนั้นจะสามารถสั่งใหทํางานไดดวยการสั่งงานบนแอพพลิเคชั่น บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยดเมื่อ
ล็อกอินเขาไปแลวจะเจอหนาจอดังภาพที่ 6 บอกขอมูลจะบอกถึงอีเมลที่ใชสมัครกับปุม VERIFY และปุม LOGOUT ที่ปุม VERIFY
คือปุมที่ใชในการสงขอความในการยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่ใชสมัครเพื่อใชในการยืนยันตัวตนและที่ปุม LOGOUT คือการล็อคเอาต
กลับไปยังหนาจอ SIGN IN ในสวน Firebase ID จะบอกถึง User UID ของอีเมลและในสวน Email Verification จะบอกถึงการ
ยืนยันอีเมลที่ใชสมัครถายังไมไดยืนยันจะขึ้นคําวา false แตถายืนยันตัวตนแลวจะขึ้นคําวา True จากนั้นหนาจอจะแสดงผลดัง
ภาพที่ 7
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กรอกอีเมลล
กรอกรหัสผาน

เขาสูระบบ

สมัครสมาชิก

ภาพที่ 6 หนาล็อกอินแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 7 หนาเชื่อมตอ
3. ผลการดําเนินงาน
เมื่อทําการสรางเครื่องตนแบบเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว จะทําการทดสอบการทํางานของเครื่องตนแบบโดยแบง การ
ทดสอบเปนในสวนของการทํางานโดยรวมของเครื่อง การชั่งน้ําน้ําหนัก การทํางานของแอพพลิเคชั่นที่สรางขึ้น ในการทําเรื่อง
ของน้ําหนักนั้นจะทําการเทียบน้ําหนักที่วัดไดจากเครือ่ งเทียบกับการชั่งบนตราชั่งมาตรฐาน ในการทดสอบนั้นจะทําการหยิบ
กอนเชื้อเห็ดที่ทําการบรรจุเรียบรอยแลวมา 10 กอนเพื่อนําไปชั่งน้ําหนักกับเครื่องชั่งน้ําหนักที่มีมาตรฐานรองรับแลวบันทึกคา
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และสรุปผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 ในสวนของการแจงเตือนนั้นจะทําการเติมวัตถุดิบใหเต็มถังและใชงานใหหมดเปน
จํานวน 10 รอบหนาตางของแอพพลิเคชั่นแสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หนาสั่งงานและแจงเตือน
ตารางที่ 1 บันทึกคาน้ําหนักของกอนเห็ด
กอนเห็ด (กอนที่)
โหลดเซลล (กรัม)
1
900
2
900
3
910
4
900
5
910
6
900
7
900
8
900
9
890
10
900

ตราชั่งมาตรฐาน (กรัม)
900
900
910
900
910
900
900
900
890
900

ผลการทดสอบการแจงเตือนวัตถุดิบหมดระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในการทดสอบนั้นจะทําการปลอยใหเชื้อเห็ด
หมดลง 10 ครั้ง เพื่อดูวาการแจงเตือนวัตถุดิบหมดจะใชไดจริงหรือไม แลวบันทึกคาลงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการแจงเตือนเมื่อวัตถุดิบหมด
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การแจงเตือนผานระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด
แจงเตือน
ไมแจงเตือน











ทําการตรวจที่ระบบแจงเตือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยเปรียบการทํางานทั้ง 10 ครั้งเพื่อ ทําการหาคา
ความผิดพลาด แตการทํางานนั้นไมเกิดขอผิดพลาดจึงทําใหระบบแจงเตือนวัตถุดิบหมดที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นั้น
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. บทสรุป
บทความนี้เสนอการออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกอนเห็ ดกึ่งอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะใหสามารถใชง านได
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การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับระบบสื่อสาร
ดวยแสงทีต่ ามองเห็น
A Study of the Light-Emitting Diodes Responses to Transmit the Voice Signals
for Visible Light Communication Systems
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บทความนี้นําเสนอการศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับระบบสื่อสารดวยแสงที่ตา
มองเห็น ซึ่งทําการออกแบบและสรางวงจรตนแบบสงสัญญาณเสียงอยางงาย สวนของภาคสง สัญญาณเสียงจะใชไอซีออป
แอมปเบอร 741 รวมกับไดโอด เปลงแสงสีขาว และสวนของภาครับใชโฟโตไดโอดรวมกับไอซีเบอร OP-71 สามารถสงสัญญาณ
ผานแสงสีขาวไปยังภาครับสัญญาณไดในระยะทาง 100 เซนติเมตร จากการวัดทดสอบของสัญญาณเสียงมีแบนดวิดทไดมากกวา
100 กิโลเฮิรต และการตอบสนองความถี่ไดผลวา อินฟาเรดตอบสนองความถี่ไดดีกวาไดโอดเปลงแสงสีแดงและสีขาว โดยไดโอด
เปลงแสงสีขาวตอบสนองความถี่สูงสุดได 16 กิโลเฮิรตซึ่งเหมาะสมกับการสงขอมูลเสียงแตไมเหมาะสมกับการสงขอมูลภาพ
ถาตองการสงขอมูลตองพัฒนาในสวนของการเขารหัสใหอยูในระดับความถี่ต่ําได
คําสําคัญ: แสงที่มองเห็น ไดโอดเปลงแสง ผลตอบสนอง
Abstract
This paper present a study of the light-emitting diodes response to transmit the voice signals for
visible light. It designs and creates prototype circuit simple audio transmission. The audio sector uses IC
Op-Amp number 741 with a white light emitting diode, and the photodiodes with IC OP-71 can send white
light signals to the receiver at a distance of 100 centimeters. From the measurement of audio signal, the
bandwidth is more than 100 kHz, and the frequency response results in infrared more responsive than
the red and white light emitting diodes. The white light emitting diodes meet the maximum frequency of
16 kHz, which is suitable for transmission of audio data but not suitable for transmission of image data.
In order to transmit data, it is necessary to develop a low frequency coding.
Keywords: visible light, Light -Emitting Diodes, responses
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1. บทนํา
ในปจจุบันอัตราการโอนถายขอมูล มีการใชงานอยางแพรหลาย ที่มองเห็นใกลตัวคือการถายโอนขอมูลผาน “Wi-Fi”
แตการสงแบบ Wi-Fi มีขีดจํากัดเรื่องของอัตราความเร็วในการสง รวมถึงความไมปลอดภัยตอการสงขอมูล และไมสามารถ
จํากัดบริ เวณของสัญญาณได สงผลตอบริเวณที่หามใชสัญญาณวิทยุ เช น ในโรงพยาบาลที่มีเครื่ องมือทางการแพทยที่หาม
สัญญาณรบกวน
จากข อ จํ า กั ด ของ Wi-Fi จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาการสื่ อ สารทางแสงด วยแสงที่ ต ามองเห็ น(Visible Light
Communication: VLC) ขึ้นซึ่งเปนการสื่อสารทางแสงที่ไมใชเ สนใยนําแสง แตใชการรับสง ขอมูลผานแสงที่ตามองเห็นที่ มี
ความยาวคลื่นอยูในชวง 380 นาโนเมตร ถึง 750 นาโนเมตร [1] ระบบการสื่อสารดวยแสงที่ตามองเห็นนั้น ไดรั บความสนใจ
เปนอยางมาก จึงไดมีการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของระบบที่เปนทางดานการมอดูเลตสัญญาณ การพัฒนาดาน
อุปกรณและการพัฒนาดานวงจรการใชงาน ในสวนของการมอดูเลตสัญญาณที่ไดรับความนิยมในระบบสื่อสารดวยแสงที ่ตา
มองเห็นคือ Pulse Position Modulation (PPM) และ Frequency Shift Keying (FSK) ในสวนของอุปกรณภาคสงที่นิยมใช
เปนแหลงกําเนิดแสงคือแอลอีดีสีขาว ภาครับอุปกรณที่นิยมใชเปนตัวรับแสงคือโฟโตไดโอด การออกแบบระบบ VLC โดยใช
แอลอีดีสีขาวในการถายโอนขอมูลจาก SD-card ไปยังคอมพิวเตอร โดยมีความเร็วในการถายโอนอยูที่ 19200 bps ซึ่งไดทํา
การวิเคราะห ออกแบบ และสรางระบบอยู 2 ระบบดวยกัน โดยแบบที่ 1 ทําการออกแบบโดยใชเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ
แบบ PPM และแบบที่ 2 ใชเทคการมอดูเลตสัญญาณแบบ PWM ซึ่งจากทดสอบและวิเคราะหผลพบวาการใชเทคนิคการมอดู
เลตสัญญาณแบบ PPM นั้น สิ้นเปลื้องพลังงานน อยกวา มีเสถีย รภาพที่สูงกวา และมีอัตราความเร็วในการสงขอมูลถึง 12
Mbps [2] วงจรรับ-สงขอมูลที่ประกอบไปดวยออปแอมปเบอร LF 357N จํานวน 2 ชุด โดยที่ชุดแรกทําหนาที่ในการขยาย
ระดับแรงดันและทําหนาที่เปนบัฟเฟอร ในขณะชุดที่ 2 ทําหนาที่เปนวงจรกรองความถี่ต่ําผาน โดยที่ไอซี 74HC74 เปนดีฟ
ลิปฟล็อป โดยรับสัญญาณขอมูลและสัญญาณนาฬิกาจากวงจรคริสตัลออสซิลเลเตอร เพื่อทําการสรางสัญญาณกระตุนใหกับ
ชุดสงสัญญาณ สวนไอซี MAX232CPE ทําหนาที่แปลงระดับสัญญาณระหวางการเชื่อมตอแบบ RS232 กับ TTL [3] จาก
ปญหาของการเกิดเงาที่บดบังและปญหาการปรับแนวรับแสงจึงไดมีการนําเทคนิคของ MIMO และเทคนิคความหลากหลาย
(Diversity) เขามาชวยในการแกป ญหาดัง กลาว ซึ่งโดยทั่วไปนั้นลักษณะของการสง ในระบบ VLC มี 2 รูป แบบ คื อ LED
ทั้งหมดสงสัญญาณในลักษณะเดียวกัน และแตละ LED สงสัญญาณที่มีความแตกตางกัน จาก [4] เปนวงจรที่นําเทคนิคของ
MIMO และ Diversity มาใชในการแกปญหา ซึ่งจากการทดสอบเทคนิคดังกลาวสามารถแกปญหาเรื่องเงาและแนวการรับแสง
ได จากการพัฒนาของระบบการสื่อสารทางแสงแบบไรสายจนมีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถใชงานแทนการสื่อสารไรสายแบบ
ทองถิ่น ซึ่งมีขอดีในเรื่องของความเร็วที่สูงกวามาก จาก [5] แสดงการพัฒนาใหระบบของการสื่อสารดวยแสงที่ตามองเห็ น
ภายในอาคารถูกนําไปประยุกตใชงานได
จากที่กลาวมาขางตนงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษา ออกแบบและสรางชุดการสื่อสารดวยแสงที่มองเห็นภายในอาคาร
เพื่อศึกษาการตอบสนองการทํางานของไดโอดเปลงแสงสีตาง ๆ โดยนําไดโอดเปลง แสงมาใชในการสงขอมูล ทางดานภาครับ
ใชโฟโตไดโอดในการรวมแสงแลวแปลงสัญญาณเปนขอมูลที่ไดรับมาเพื่อสงตอไปยังอุปกรณแสดงผล
2. การออกแบบวงจรสื่อสารผานแสงที่มองเห็นแบบไรสายอยางงาย
2.1 การออกแบบภาคสง
การออกแบบวงจรสํ าหรับ การศึกษาผลการตอบสนองของไดโอดเปลง แสงที่ ใชใ นการสงสั ญญาณเสีย งผานแสงที่
มองเห็นแบบไรสาย ในสวนของภาคสงสัญญาณแสดงดังภาพที่ 1 ประกอบไปดวยวงจรแปลงสัญญาณทางไฟฟาของเสียงให
เปนสัญญาณไฟฟาแบบสี่เหลี่ยมโดยใชไอซีออปแอม เบอร 741 ซึ่งเปนไอซีที่หาซื้องาย ราคาถูกและสวนของวงจรขับหลอด
ไดโอดเปลงแสง โดยใชทรานซิสเตอร เบอร BC 548
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2.2 การออกแบบภาครับ
ในสวนของวงจรภาครับนั้นทําการออกแบบโดยเลือกใชโฟโตไดโอดเปนตัวตรวจรูในการรับแสง เพราะหางายและ
ราคาถูก และเลือกใช ไอซี OP-07 เพื่อทําการแปลงสัญญาณสัญญาณขอมูลทางไฟฟาที่ไดจากโฟโตไดโอด และออกแบบใหมี
ชองตอสัญญาณเอาตพุตที่ไดไปยังภาคขยายสัญญาณเสียงเพื่อออกลําโพงตอไปดังแสดงในภาพที่ 2
2.3 วงจรตนแบบ
จากการออกแบบวงจรและจําลองการทํางานของวงจรเรียบรอยแลว นําวงจรที่ไปออกแบบลายวงจรเพื่อสรางลงบน
แผนวงจรพิมพ จากนั้นทําการประกอบวงจรไดเปนชิ้นงานตนแบบของวงจรภาคสงดังแสดงในภาพที่ 3 และชิ้นงานตนแบบ
ของวงจรภาครับดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 1 วงจรสงสัญญาณเสียง

ภาพที่ 2 วงจรภาครับโดยใชโฟโตไดโอด
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ภาพที่ 3 ชิ้นงานตนแบบวงจรสงสัญญาณเสียง

ภาพที่ 4 ชิ้นงานตนแบบวงจรรับสัญญาณเสียง
2.4 การศึกษาผลการตอบสนองของไดโอดแปลงแสง
จากชิ้นงานตนแบบที่สรางขึ้นนํามาศึกษาผลการตอบสนองของไดโอดเปลงแสงแบบตาง ๆ โดยทําการทดลองอยู 3
แบบ คือ ไดโอดเปลงสีแดง สีขาว และอินฟาเรด โดยการปอนความถี่ตาง ๆ เขาไปในวงจรแลวทําการวัดผลการตอบสนองของ
ตัวอุปกรณ จากภาพที่ 5 เปนผลการตอบสนองของตัวอุปกรณ จากการปอนความถี่ที่ 10 kHz ไดผลการตอบสนองของสัญญาณ
คือ สัญญาณของอินฟาเรดมีคาที่ดีที่สุด ถัดมาคือสัญญาณของไดโอดเปลงแสงสีแดง และสัญญาณของไดโอดเปลงแสงสีขาว
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ภาพที่ 5 การตอบสนองของไดโอดเปลงแสงและอินฟาเรด
3. ผลการทดสอบ
ในการทดสอบการตอบสนองของวงจรต นแบบของในสวนนี้ ทํ าการเลือกใช ไ ดโอดเปล ง แสงสี ข าว เพื่ อศึ กษาหา
แนวทางในการพัฒนาให วงจรตนแบบสามารถใช รวมการแสงส องสวางภายในอาคาร จากภาพที่ 6 เปนการเปรียบเทีย บ
สัญญาณดานอินพุตและเอาตพุตของวงจรสงสัญญาณเสียง โดยปอนสัญญาณคลื่นไซนดานอินพุตที่ความถี่ 600 Hz ในภาพที่ 7
แสดงผลจากการปอนความถี่ 1 kHz และในภาพที่ 8 เปนการ แสดงผลการปอนความถี่เสียงจากเครื่องเลนเสียงเทียบการ
สัญญาณทางดานภาครับ ที่ระยะหางระหวางภาครับและภาคสงที่ 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตและเอาตพุตของวงจรสงสัญญาณเสียงดวยความถี่ 600 Hz
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตและเอาตพุตของวงจรสงสัญญาณเสียงดวยความถี่ 1 kHz

ภาพที่ 8 สัญญาณดานอินพุตและเอาตพุตของวงจรสงสัญญาณเสียงสัญญาณจริงจากเครื่องเลนเสียง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวงจรสงสัญญาณเสียง
สัญญาณคลื่นไซน
ความถี่ (Hz)
แอมพลิจูด (Vp-p)
อินพุต
20
200
500
900
1000
5000
10000

เอาตพุต
20
199.0
500.1
899.9
1004 .0
5001.0
10000.8

อินพุต เอาตพุต
5
5
5
4.5
5
4.3
5
4.3
5
4
5
4
5
3.5
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวงจรสงสัญญาณเสียง (ตอ)
สัญญาณคลื่นไซน
ความถี่ (Hz)
แอมพลิจูด (Vp-p)
อินพุต
15000
20000
25000

เอาตพุต
14999.0
-

อินพุต เอาตพุต
5
3.1
5
0.2
5
0.2

ตอจากนั้ นทํ าการทดสอบเพื่ อศึ กษาผลการตอบสนองของวงจรต นแบบ โดยการปอนสัญ ญาณความถี่ จากเครื่อง
กําเนิดสัญญาณ ตั้งแตค วามถี่ 20 Hz ถึ ง 25 kHz และการทดสอบการรับสงที่ร ะยะหางตาง ๆ จากตารางที่ 1 เปนการ
ทดสอบวงจรภาคสงสัญญาณเสียง โดย ไดผลการทดลองคือ สัญญาณคลื่นไซนมีการตอบสนองของสัญญาณดานเอาตพุตถึง
15 kHz แตเมื่อปอนอินพุตที่ 20 kHz และ 25 kHz ไมสามารถสงสัญญาณออกเอาตพุตได ขนาดของแรงดันทางดานอินพุตมี
คาคงที่ 5 V ขนาดแรงดันดานเอาตพุตจะลดลง เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาความถี่ของการสงขอมูลมีความถี่สูงขึ้ นขนาด
ของแรงดันก็จะลดลง เพราะเปนขีดจํากัดของการตอบสนองตอความถี่ของไดโอดเปลงแสงสีขาว ซึ่งจากทดลองพบวามี จุดคัด
ออฟสัญญาณอยูที่ 16 kHz
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระยะทางที่สามารถรับขอมูล
ระยะ (cm)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ความถี่ (Hz)
1000
1590
1560
1550
1560
1600
1760
1780
1790
1790

แอมพลิจูด (Vp-p)
3.50
3.10
3.3
3.2
3.1
2.9
2.4
2.4
2.4
2.4

จากตารางที่ 2 เป นการบั นทึ กผลการทดสอบระยะทางที่ สามารถรับ ข อมู ลผ านแสงของอุ ป กรณ โดยการป อน
สัญญาณเสีย งจากเครื่องกํ าเนิ ดสั ญญาณ เริ่ม ทําการวัดผลการตอบสนองทางความถี่ข องโฟโตไดโอดที่ร ะยะหางตั้ งแต 10
เซนติเมตร จนถึง 100 เซนติเมตร จะเห็นไดวาเมื่อระยะหางเพิ่มขึ้น แรงดันจะลดลงเรื่อย ๆ และความถี่ที่รับไดจะสูงขึ้นตาม
ระยะที่เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากเกิดรบกวนจากแสงสวางตาง ๆ โดยรอบ ซึ่งระยะหางที่เพิ่มขึ้นสงผลตอคุณภาพของเสียงที่ออก
ลําโพงก็จะแยตาม แตในระยะหาง 100 เซนติเมตรนั้น ยังสามารถรับฟงเสียงทางดานภาครับที่ออกลําโพงไดอยู
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4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
บทความนี้นําเสนอการศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับระบบสื่อสารดวยแสงที่ตา
มองเห็น จากการทดลองนั้น อินฟาเรดตอบสนองตอความถี่สูงไดดีกวา ไดโอดเปลงแสงสีแดง และสีขาว ไดโอดเปลงแสงสีขาว
ตอบสนองความถี่ สู ง สุ ด ได 16 KHzชิ้ น งานต นแบบสามารถส ง สั ญ ญาณเสี ย งจากเครื่ องเล นผ านแสงที่ ม องเห็ นโดยใช
ไดโอดเปลง แสงสีข าวในภาคสง และใช โฟโตไ ดโอดเป นตั วตรวจรูใ นภาครับ สามารถสง สัญญาณที่เ ปนเสี ยงเพลงได โ ดยมี
ระยะหางระหวางภาคสงและภาครับมากกวา 100 เซนติเมตร ถาตองการพัฒนาตอควรเนนไปทางดานเทคนิคการเขารหัส
สัญญาณมากกวาเพื่อใหสามารถสงขอมูลปริมาณไดระดับความถี่ที่ต่ําได
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณภาควิ ช าวิ ศวกรรมอิ เล็ กทรอนิ กสแ ละโทรคมนาคม คณะวิ ศวกรรมศาสตร สนั บสนุ นด านเครื่ องมื อ
สําหรับการวัดทดสอบและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยตามสัญญาเลขที่ NRF04076003
6. เอกสารอางอิง
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Digital Transmission in Visible Light Communication,” IEEE Symposium on Computers and
Communications (ISCC), pp. 576-582, July 2013.
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ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
Effects of Interface Learning on Web-based Instruction with Throw-away
Prototype in Introduction to PHP Web Programming using MVC Framework
ณัฐพล ธนเชวงสกุล1* อนุสรณ ดวงศรี2 และธีรวัฒน บาลเพ็ชร2
1
2

แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
*
nattaphol.t@chandra.ac.th
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง
การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 2) ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอ
ประสานฯ และ 3) เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานฯ โดยมีกลุ ม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปที่ 1 เทียบโอน จํานวน 26 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย สวนตอประสานฯ แบบประเมินคุณภาพสวนตอประสานฯ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห
ขอมูลใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) สวนตอประสานฯ ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หัวขอ
ไดแก 1.1) ความรูเบื้องตนในการสราง Web Application 1.2) เครื่องมือในการสราง Web Application และ 1.3) ขั้นตอน
ในการสราง Web Application 2) ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานฯ มีคุณภาพเฉลี่ย
ดานเนื้อหาอยูในระดับดี ( X = 4.07, S.D. = 0.71) และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี ( X = 3.87, S.D. = 0.78) และ
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง สวนตอประสาน บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
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Abstract
The purposes of this research were to; 1) develop the Interface Learning on Web-based Instruction
with Throw-away Prototype in Introduction to PHP Web Programming using MVC Framework, 2) study the
effects of Interface Learning on Internet Network System with Throw-away Prototype, and 3) compare
the pretest and posttest scores of learning achievement for interface learning. The sample group was 26
undergraduate diversity students, 1st year from business computer major in faculty of management
science, Chandrakasem Rajabhat University using purposive method. The research tools were 1) interface
learning, 2) quality assessment forms on interface learning, and 3) learning achievement assessment. The
research findings were as follows: 1) Interface Learning was consisted of three parts: 1.1) Fundamental of
Web Application, 1.2) Tools of Web Application, and 1.3) Creation of Web Application, 2) The effects of
interface learning with Throw-away Prototyping in contents quality was at the good level ( X = 4.07, S.D.
= 0.71), in media production technique was at the good level ( X = 3.87, S.D. = 0.78), and 3) The learning
achievement was significantly higher than prior at .05 level.
Keywords: throw-away prototyping, interaction, web-based instruction
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1. บทนํา
เนื่องจากการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุงเนนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นจึงตองมีการ
พัฒนาทักษะและองคความรูบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ทั้งแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่
เกี่ยวของใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี สามารถกาวทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมทั้งการสรางบุคลากร
ดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ ที่มีอัตรากําลังเพียงพอตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใน
รูปแบบใหม เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตอไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและ
องค ความรูของบุ คลากรในภาค การเชื่ อมโยงนวั ตกรรมและองค ความรูดวยเทคโนโลยี ดิจิทัล (Connect Innovation &
Knowledge through Digital Platform) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559: 38-40)
ทั้งนี้ การพั ฒนาซอฟต แวรในปจจุบันมักประสบกับ ปญหาต าง ๆ มากมาย อาทิ 1) ความต องการของผูใ ชง านที่
เปลี่ ยนบอย 2) ไมมี แบบแผนในการพัฒนาที่ แน นอน และ 3) ไมมี ขอกํ าหนดกฎเกณฑกับนักพัฒ นาระบบที่ ชัด เจน ทํ าให
ผูพัฒนาเขีย นโปรแกรมโดยที่ ไมคํานึงถึง ผูอื่นที่ มาพัฒ นาตอเกิด การขั ดแยง หรือข อผิดพลาดภายในระบบจนทําใหระบบไม
สามารถพัฒนาตอได ดังนั้น องคกรทีพ่ ัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพจึงเลือกการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชสถาปตยกรรม Framework
MVC ในการพัฒนาระบบทําใหซอฟตแวรมีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้นเหมาะแกการนําไปพัฒนาตอในอนาคตเนื่องจากระบบมี
สถาปตยกรรมที่ดีมีการแบงสวนการทําไดแยกออกจากกัน ผสานการทํางานไดดีและมีความยืดหยุน (เอกบิณ ใจแกวมา, 2558)
จากการศึกษางานวิจัยของสุรพรรษ เพ็ญจํารัส และคณะ (2557: 163-177) พบวา ความสําเร็จของโครงการพัฒนาซอฟตแวร
ประกอบดวย 7 มิติ ไดแก โครงการ องคกร ลูกคา ทีมงาน บุคลากร ผูนํา และกระบวนการ เพื่อเปนการลดชองวาระหวาง
ปญหาของการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อนําไปสูความสํ าเร็จของการพัฒนาซอฟตแวร จึงมีการพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาเชิ ง
วิวัฒ น (Evolutionary Development) ขึ้น ซึ่ ง เป นแบบจํ าลองที่ มี การจั ดทํ าข อกํ าหนดความต องการ (Requirements
Specification) ไปพร อม ๆ กั บการพั ฒนาซอฟต แวร ดวยการสรางตัวตนแบบแบบโยนทิ้ ง (Throw-away Prototyping)
เพื่อใหลูกคาสามารถยันสอบ (Validate) ของความตองการในการใชซอฟตแวรไดจริง (ญาใจ ลิ่มปยะกรณ, 2555: 111-113)
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคนอก
เวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปที่ 1 เทียบโอน พบวา นักศึกษาสวนใหญทํางาน
ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตการจัดการเรียนการสอนมักประสบปญหาทางดานความหลากหลายของ
นักศึกษา ทั้งในดานความแตกต างระหวางวัย อายุ สภาพแวดลอมในการเรียนรู ระดับความรู และทักษะในการปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรม จึงสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลนทาง
ธุรกิจ ของภาคการศึกษาที่ผานมา (โอปอ กลับสกุล. 2560)
ดังนั้น จากความสําคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับปญหาในพัฒนา
ซอฟตแวร และปญหาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
เพื่อศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสาน และเปนชองทางสําหรับสถานศึกษาที่จะ
ใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework
MVC เบื้องตน
2.2 ศึ กษาผลการใช แ บบจํ าลองตั วต นแบบแบบโยนทิ้ ง ในการพั ฒ นาส วนต อประสานรู ป แบบบทเรี ย นบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
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2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน อยูในระดับดีขึ้นไป
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั กศึ กษาหลั ง เรี ย นดวยส วนต อประสานรู ป แบบบทเรี ย นบนระบบเครื อข าย
อินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน สูงกวากอนเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชั้นปที่ 1 เทีย บโอน ที่ ทําการลงทะเบีย นเรีย นในรายวิช า BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลนท างธุร กิจ ภาคเรี ยนที่
1/2560 จํานวน 66 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ คณะวิ ทยาการ
จัด การ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ จันทรเกษม ชั้นปที่ 1 เทีย บโอน ที่ ทํ าการลงทะเบีย นเรี ยนในรายวิ ช า BCOM1102 ระบบ
สารสนเทศออนไลนทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 26 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรต น คื อ ส ว นต อ ประสานรู ป แบบบทเรี ย นบนระบบเครื อข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เรื่ อง การเขี ย นเว็ บ PHP
Framework MVC เบื้องตน
ตัวแปรตาม คือ ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
ระยะเวลาที่ทํ าการวิจัย แบ งเป น 1) การพั ฒนาส วนต อประสานฯ ภาคเรียนที่ 3 ปการศึ กษา 2559 (มิถุนายนสิงหาคม 2560) และ 2) การทดลองใชสวนตอประสานฯ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ
(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560)
4.3 วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ คือ
4.3.1 พั ฒ นาสวนต อประสานรู ป แบบบทเรี ย นบนระบบเครื อข ายอินเทอร เ น็ ต เรื่ อง การเขี ย นเว็ บ PHP
Framework MVC เบื้องตน ผูวิจัยไดนําขั้นตอนในการพัฒนาสวนตอประสานฯ ดวยแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งตาม
แนวคิดของญาใจ ลิ่มปยะกรณ (2555: 111-113) 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping)
ที่มา : ดัดแปลงจากญาใจ ลิ่มปยะกรณ (2555: 111-113)
จากภาพที่ 1 สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
1) การสรางขอกําหนดที่เปนนามธรรม (Establish Abstract Spec.) โดยคํานึงถึงหลักการยศาสตรและ
วิศวกรรมมนุษยปจจัย (Ergonomics and Human Factors Engineering) และการปฏิสัมพันธ (Interaction) ในรูปแบบการ
โตตอบผานอุปกรณเคลื่อนที่ดวยการสัมผัส (Touch Screen) และผานเครื่องคอมพิวเตอรดวยการคลิก (Click) รวมถึงการ
สรางขอกําหนดดานการเขาถึงขอมูลที่รองรับทุกอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา และปรับเหมาะหนาจอ
(Responsive) ตามการใชงานผานอุปกรณตาง ๆ ของผูใชงาน
2) พัฒนาระบบตนแบบ (Develop Prototype) โดยแพลตฟอรมของ GitHub Pages ที่ประมวลผลบน
คลาวดเทคโนโลยี โปรแกรมสําเร็จรูป Visual Studio Code และโปรแกรมสําเร็จรูป GitHub Desktop ที่อยูในลักษณะของ
Open Source
3) ประเมินระบบตนแบบ (Evaluate Prototype) ดวยการศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง
จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และทําการประเมินดวยแบบประเมินคุณภาพ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ
4) กําหนดระบบจริง (Specify System) ภายหลังจากการปรับปรุงจากการประเมินระบบตนแบบ
5) พัฒนาซอฟตแวร (Develop Software)
6) การยันสอบการใชงานจริงของระบบที่พัฒนา (Validate System) ดวยการนําไปทดลองใชงานกับกลุม
ตัวอยางพรอมศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
7) การสงมอบระบบ (Delivered Software System)
4.3.2 ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
4.3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.4.1 สวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework
MVC เบื้องตน
4.4.2 แบบประเมินคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) ตามแนวคิดของณัฐพล ธนเชวงสกุล และคณะ (2559: 30-44) แบงเปน 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา จํานวน 11 ขอ
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ดานตัวอักษร (Text)
ดานภาพนิ่ ง (Image) ดานภาพเคลื่ อนไหว (Animation) ด านเสี ย ง (Audio) ด านปฏิ สัม พั นธ (Interactive) และดานการ
ออกแบบหนาจอ (GUI)
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.89 โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (1970)
4.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน อยางละ 20 ขอ รวมทั้งหมด
40 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) ซึ่งเปนแบบทดสอบกลางของสาขาวิชา
4.5 การวิเคราะหขอมูล
4.5.1 การหาคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538)
4.50-5.00
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับดีมาก
3.50-4.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับดี
2.50-3.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับพอใช
1.00-1.49
หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง
4.5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ
t-test แบบ Dependent Sample
5. ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 พั ฒ นาส วนต อประสานรู ป แบบบทเรี ย นบนระบบเครื อข ายอิ นเทอร เ น็ ต เรื่ อง การเขี ย นเว็ บ PHP
Framework MVC เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หัวขอ ไดแก 1) ความรูเบื้องตนในการสราง Web Application
2) เครื่องมือในการสราง Web Application และ 3) ขั้นตอนในการสราง Web Application ตัวอยางหนาจอสวนตอประสานฯ
ดังภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2 หนาจอหลักของสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน

ภาพที่ 3 หนาจอเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเบื้องตน
ในการสราง Web Application
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ภาพที่ 4 หนาจอเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการสราง Web Application

ภาพที่ 5 หนาจอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการสราง Web Application

ภาพที่ 6 หนาจอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
รายการประเมิน
1. การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ
2. บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย เมนูไมสับสน
3. บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
4. การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
5. บทเรียนมีการยกตัวอยางในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม
6. บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแตละตอนอยางเหมาะสม
7. ความเหมาะสมของจํานวนขอสอบหรือแบบทดสอบ
8. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความสอดคลอง
กับเนื้อหา มีความชัดเจน
9. บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคที่ดี
10. บทเรียนใชหลักของการออกแบบการสอนที่ดี
11. การพัฒนาบทเรียนมีความคิดสรางสรรคใชแนวคิดใหมๆ
รวม

4.25
4.20
3.90
4.10
4.30
4.20
4.05
3.95

S.D.
0.69
0.75
0.77
0.70
0.78
0.68
0.74
0.66

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.95
3.85
4.10
4.07

0.58
0.57
0.70
0.71

ดี
ดี
ดี
ดี

X
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จากตารางที่ 1 พบวา ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย พบวา อันดับ 1 คือ บทเรียนมีการยกตัวอยางในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม อยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 รองลงมาอันดับ 2 คือ การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.25 รองลงมาอั นดับ 3 คือ บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย เมนูไม สับสน และบทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแตละตอนอยาง
เหมาะสม อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ
รายการประเมิน
1. ดานตัวอักษร (Text)
2. ดานภาพนิ่ง (Image)
3. ดานภาพเคลื่อนไหว (Animation)
4. ดานเสียง (Audio)
5. ดานปฏิสัมพันธ (Interactive)
6. ดานการออกแบบหนาจอ (GUI)
รวม

X

3.71
3.96
3.62
3.92
4.26
3.97
3.87

S.D.
0.76
0.75
0.81
0.67
0.71
0.78
0.78

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87
เมื่อพิ จารณาเป นรายดานโดยเรียงจากมากไปหาน อย พบวา อันดับ 1 คือ ดานปฏิสั มพันธ (Interactive) อยูใ นระดั บดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานการออกแบบหนาจอ (GUI) อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมา
อันดับ 3 คือ ดานภาพนิ่ง (Image) อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ตามลําดับ
ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
รายการ
n
X
คะแนนกอนเรียน
26
15.46
คะแนนหลังเรียน
26
16.73

S.D.
2.35
2.33

t

p

3.22

.004**

** p  .05

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาที่เรียนโดยใชสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง
การเขี ย นเว็ บ PHP Framework MVC เบื้ องต น ที่ พั ฒ นาโดยใช แ บบจํ าลองตั วต นแบบแบบโยนทิ้ ง (Throw-away
Prototyping) มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนหลั งเรียนสูง กว าก อนเรีย น อย างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ซึ่ งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการใชแ บบจําลองตัว ต น แบบแบบโยนทิ้ งในการพั ฒ นาสว นตอ ประสานรู ปแบบบทเรียนบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
ผลการใช แ บบจํ าลองตั วต นแบบแบบโยนทิ้ ง ในการพั ฒนาส วนต อประสานรูป แบบบทเรี ยนบนระบบเครื อข าย
อินเทอรเน็ต มีผลการประเมินดานเนื้อหาในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.71 และดานเทคนิคการผลิตสื่อในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 เมื่อ
พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญให
ความคิดเห็นสอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล ธนเชวงสกุล และคณะ
(2560) พบว า การพั ฒ นาส วนต อประสานระหว า งมนุ ษย กั บ คอมพิ วเตอร รู ป แบบบทเรี ย นบนคลาวด เ ทคโนโลยี เรื่ อ ง
เทคโนโลยีแหงการประมวลผล มีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และดานเทคนิคการ
ผลิตสื่ออยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 เชนเดียวกับงานวิจัยของอนุศิษฐ สิงหนิกร และคณะ (2560) พบวา การพัฒนา
บทเรี ยนปฏิสัมพั นธร ะหวางมนุ ษยกับ คอมพิวเตอรรู ปแบบเกมผานอุปกรณแบบพกพา เรื่อง เครื่ องหมายจราจร มีผ ลการ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.33 และงานวิจัยของธีระพงษ ฤทธิ์มาก และคณะ (2559) พบวา การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
บนระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบ Scrum มีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการ
เลือกใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping) มีการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาไวชัดเจน รวมถึง
มีการใหความสําคัญของการจัดทําขอกําหนดความตองการ (Requirements Specification) จากผูใชงานระบบ และผูวิจัยได
มีการเพิ่มขั้นตอนยอยโดยการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อจากขั้นตอนที่ 3 ประเมินระบบตนแบบ
(Evaluate Prototype) กอนที่จะกําหนดระบบจริง (Specify System) และพัฒนาซอฟตแวร (Develop Software) กอนที่
จะยันสอบการใชงานจริงของระบบที่พัฒนา (Validate System) ดวยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
นักศึกษาที่เรียนโดยใชสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP
Framework MVC เบื้องตน ที่พัฒนาโดยใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.73 สูงกวากอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.46 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของปาริตตา ทองวิสุทธิ์ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี (2560) พบวา
ผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 25.30 สูงกวากอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ
10.97 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับงานวิจัยของณัฐพล ธนเชวงสกุล และคณะ (2560) พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่
เรีย นด วยสวนต อประสานระหวางมนุ ษย กับ คอมพิ วเตอรรู ปแบบบทเรีย นบนคลาวด เทคโนโลยี เรื่ อง เทคโนโลยีแ หง การ
ประมวลผล มีคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 15.27 สูงกวากอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และงานวิจัยของเมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ (2559) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากั บ 24.84 สูงกวา
กอนเรียน มีคาเฉลี่ ยเทากับ 12.09 อยางมี นัยสํ าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสวนตอประสานรู ปแบบ
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บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน สามารถเรียกใชงานไดงาย
รองรับการใชงานไดทุกอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา และปรับเหมาะหนาจอ (Responsive) ตามการ
ใชงานผานอุปกรณตาง ๆ ของผูใชงาน รวมถึงมีการยกตัวอยางในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม มีการนําเขาสูบทเรียนมีความ
นาสนใจ และมีการสรุปเนื้อหาในแตละตอนอยางเหมาะสม
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
7.1.1 สวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework
MVC เบื้องตน ผูสอนสามารถนําไปใชเปนสื่อเสริมที่ผูเรียนสามารถศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมจากในหองเรียน
7.1.2 ผูส อนควรมีการอบรมเพื่อแนะนําใหกับผู เรี ยนไดท ราบถึง วิธีการใช งานของส วนต อประสานรูป แบบ
บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน
7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรพั ฒ นาส วนต อประสานรู ป แบบบทเรี ย นบนระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เรื่ อ ง การเขี ย นเว็ บ PHP
Framework MVC เบื้ องต น เพื่ อนําไปทดลองใช กับ นั กศึกษาทุ กกลุม ที่ ลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ชา BCOM1102 ระบบ
สารสนเทศออนไลนทางธุรกิจ ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดทํางานวิจัย
ครั้งนี้ รวมถึงเจ าของงานวิจัย เอกสาร ตํารา และแหล งสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในเอกสารอางอิงทุกท าน ที่ได ใหผูวิจัย
นํามาศึกษาและนํามาอางอิง เพราะผลงานของท านทํ าใหบทความวิ จัยเรื่ องนี้ เกิดความสมบู รณในดานเนื้อหาและสําเร็จไปได
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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน
เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ
Effects of Computer Assisted Instruction with Blended Learning on
Computer Network and Internet for Student in Grade 6
of Ban Khuan Pra School
ศิริพร อํานวย1 อารีรัตน แกวประดิษฐ2 และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี3

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
somza743711@gmail.com, 2areerat3022@gmail.com and 3p.thaiposri@gmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสานฯ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน การวิจัยนี้เ ปนการวิ จัยเชิง ทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุม ตัวอยางของงานวิจัย คื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบด วย บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน แบบประเมิ นคุ ณภาพดานเนื้ อหาและดานเทคนิ คการผลิต แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประกอบดวย
เนื้ อหาจํ านวน 3 ตอน ได แก 1.1) ความหมายของเครื อข ายคอมพิวเตอรแ ละอินเทอรเ น็ ต 1.2) บริการบนอิ นเทอร เ น็ ต
1.3) คุ ณธรรมและจริ ยธรรมในการใชอินเทอร เน็ ต 2) ผู เชี่ ย วชาญประเมิ นคุ ณภาพบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน พบว า
ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.78) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.37) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
การเรียนรูแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจ
หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.54)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบผสมผสาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on
computer network and internet for student in grade 6 of Ban Kuan Pra school, 2) to evaluate quality of
content and production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study student’s
satisfaction towards computer assisted instruction. This research study is experimental research. One
group pretest-posttest design was used. The sample in this research study consisted of 30 students in
grade 6 of Ban Kuan Pra School. The purposive selection method was used. The research instruments
included computer assisted instruction, quality of content and production techniques evaluation from,
learning achievement test, and satisfaction questionnaire. Data ware analyzed using mean ( X ),
standard deviation (S.D.) and dependent t-test. The research findings were as follows: 1) the computer
assisted instruction was comprised of three parts: 1.1) computer network and internet, 1.2) Internet
service, and 1.3) moral and ethics in internet using. 2) The experts agreed on the computer assisted
instruction quality of content at a very high level ( X = 4.53, S.D. = 0.78) and the computer assisted
instruction quality of production techniques at a very high level ( X = 4.65, S.D. = 0.37), 3) the posttest
score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after
learning with the computer assisted instruction at a very high level ( X = 4.63, S.D. = 0.54).
Keywords: computer assisted instruction, blended learning, learning achievement
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1. บทนํา
ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน วางแผนโครงสรางหลักสูตรใหม
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเรียนรูอยางมีความสุขและสรางโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ผลักดันใหผูสอนนําสื่อเทคโนโลยี
ตาง ๆ มาช วยในการส งเสริม การเรีย นรูใ ห กับผูเ รียน เพื่ อใหผูเ รียนไดรั บความรูอย างชั ดเจนและนํ าไปใช ประโยชนได จริ ง
สอดคลองกั บพระราชบัญญั ติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่กล าวไววา การจัดการศึกษาตองยึด หลักว าผูเ รียนทุ กคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่ สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผู เ รี ย น สามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั กยภาพ โดยต องคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต างระหว างบุ ค คล (สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
เครื อข ายคอมพิวเตอรและอิ นเทอร เน็ต เป นหนึ่ งในสาระการเรี ยนรู สําคัญที่ ผูเ รียนในระดั บการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
จะตองเรียนรู เพื่อใหเขาใจความหมายและองคประกอบของเครือขายคอมพิวเตอร สามารถใชบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตได
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบไป
ดวยการบรรยายและการลงมือปฏิบัติ ในสวนของการบรรยายทฤษฎีนั้นเปนการเรียนรูเชิงรับ ผูเรียนรอรับความรูจากครูผูสอน
เพียงอยางเดียว ซึ่งผูเรียนอาจจะไมเขาใจเกิดความสับสนในเนื้อหา ดังนั้น ผูสอนจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดในการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย
3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 1) วางแผนเพื่อกําหนดเปาหมาย วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ กําหนดแผนการปฏิบัติงานของบทเรียน
เพื่อนํ าสิ่งที่ วางแผนทั้ง หมดมาออกแบบโดยเขียนวั ตถุประสงค เชิงพฤติกรรม เขียนเนื้อหา กําหนดวิ ธีการสอน และวิ ธีการ
ประเมินผล 2) เตรียมเนื้อหา องคประกอบตาง ๆ ของบทเรียน ไดแก ขอความ ภาพ เสียง วิดีโอ เพื่อนํามาจัดทําบทเรียนและ
ทดสอบการใชง านจริง 3) ประเมินคุณภาพ ดานเนื้ อหาและดานเทคนิ คการผลิ ต นําข อเสนอแนะที่ได มาปรับ ปรุง เพื่ อให
บทเรียนมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิผลแกผูเรียนไดเปนอยางดี (เยาวนารถ พันธุเพ็ง, 2556)
การเรี ย นรู แ บบผสมผสาน (Blended Learning) เป นรู ป แบบการเรี ย นรู ที่ ผ สมผสานระหว างการเรี ย นแบบ
เผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลน โดยใชสื่อการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เปนการนําเอา
ขอดีของการเรียนทั้งสองแบบ มาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สามารถใชสื่อการสอนได
หลายรูปแบบ เชน สื่อของจริง สื่อจําลอง สื่อดิจิทัล การบรรยาย การใชภาพประกอบ รวมทั้งการจัดกลุมแสดงความคิดเห็นใน
เนื้อหารวมกับการเรียนการสอนผานเว็บ ทําใหผูเรียนไดรับความรูและความสนุกสนาน (Bonk and Graham, 2005)
จากความเป นมาและความสํ าคัญ ของป ญ หาที่ กลาวมาข างต น ผู วิจัยจึ ง ไดพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิวเตอร ช วยสอน
รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานควนประ เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น สรางความกระตือรือรน
ในการเรี ยน สามารถทบทวนเนื้ อหาได เพื่ อใหผู เ รีย นเกิ ดการเรีย นรูอย างแท จริง และบรรลุผ ลตามจุ ดประสงคก ารเรีย นรู
ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรั บนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ
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2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานควนประ
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
กฤษณภัศ เอียบสกุล (2556) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตใชคอมพิวเตอรมาชวย
จัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดลําดับเนื้อหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู รวมไปถึงการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ดีขึ้น ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู และสามารถเรียนไดทุกเวลา
ภาณุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2557) กลาววา การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนความยืดหยุน เปนการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขาย (online learning)
และการเรียนในห องเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional classroom) ที่มีการเผชิญหนา (Face-to-Face) เข าดวยกัน กลาวคื อ
มีการลดเวลาเรียนในชั้นเรียนปกติลง โดยเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูบางอยางสามารถเรียนแบบออนไลนได เพื่อสนับสนุน
ให ผูเ รีย นเกิด การเรี ยนรูไ ดดี ขึ้น ตอบสนองความแตกต างระหว างบุค คลของผูเ รีย น โดยมีจุดมุ งหมายเพื่ อใหผู เรี ยนทุกคน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู
อนรรฆ สาสุ ข (2556) กลาวว า การจัดการเรีย นรูแบบผสมผสานด วยเครื่ องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนผาน
ระบบเครือขาย โดยใหความสําคัญในเรื่องของการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคของการเรียน ทั้งเปนการ
เลือกใชสื่อการสอนที่มีอยูแลวและการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม จะทําใหผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเปนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ริปอง กัลปติวาณิชย (2556) ไดศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก เรื่อง การสรางภาพเคลื่ อนไหว ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลั ย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 375
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การสรางภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลคะแนนของการปฏิบัติงานการสรางภาพเคลื่อนไหว โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวย
วิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 82.33 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =
4.54, S.D.=0.22)
พัชนี สหสิทธิวัฒน และณัฐพล รําไพ (2557) ไดศึกษาการสอนผานเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คําสั่งพื้นฐานโปรแกรม
ภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสาน
เรื่องคําสั่งพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (ดานเนื้อหา X = 4.78, ดานเทคนิค X = 4.68) พรอม
ทั้งมีประสิทธิภาพ 87.76 /86.88 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรี ยนอยางมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 3) ดั ชนี ประสิท ธิผลของผูเ รีย นเทากั บ 0.79 แสดงให เห็ นวาบทเรีย นทํ าให
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ79 4) สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยูในระดับคุณภาพดี ( X =75.22) และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนผานเว็บแบบผสมผสานอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.75)
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นบ า นควนประ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2560 จํานวน 100 คน
5.1.2 กลุ ม ตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ นั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 โรงเรี ย นบ านควนประ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง เครื อข ายคอมพิ ว เตอร แ ละอิ นเทอร เ น็ ต สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา
5.2.1.2 ขั้ นออกแบบ ผู วิจัย ออกแบบแผนการสอน บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน และเครื่ องมื อ
ประเมินผล
5.2.1.3 ขั้ นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop
CS6 โปรแกรม Adobe Captivate 9 และ Google site
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหนึ่ง
ตอหนึ่ง และแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแกไขปรับปรุง
กอนที่จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะเปน
คําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดย
ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนํา
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แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พิจารณา
วาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี
คาดัชนี ความสอดคล องอย างนอย 0.5 ขึ้ นไปไวสร างเปนแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน ผลการประเมินพบวาข อ
คําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากนั้นผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ
ฉบับจริง
5.2.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู เ รี ย น ผู วิจัย จั ด ทํ าแบบสอบถามฉบั บ ร าง มี ลั กษณะเป นคํ าถาม
ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต องและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุ งแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิม พ
แบบสอบถามฉบับจริง
5.3 วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เมื่อเรียนครบ
ทุกเนื้ อหาแล วให ผู เ รี ย นทํ าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรีย นและแบบสอบถามความพึ งพอใจ ตั วอย า ง
กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
face-to-face
online learning
ขั้นเตรียม
1) ผูสอนกลาวทักทายผูเรียน แนะนําตนเองใหผูเรียน
รูจัก สร างบรรยากาศในการเรีย นให มีความเรีย บ
งาย ผอนคลาย จากนั้นปฐมนิ เทศผูเรีย นใหทราบ
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมที่
จะปฏิบัติ และแนวทางในการประเมินผล
2) ผูสอนอธิ บายขั้นตอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนใหผูเรียนทราบ
ขั้นเรียนรู
3) ผู ส อนให ผู เ รี ย นดู แ ผนผั ง แบบจํ า ลองระบ บ
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแลวรวมกัน
อภิ ป รายตามความเขาใจของตนเองเพื่ อนําเข าสู
บทเรียน โดยใชคําถามกระตุนดังนี้
 จากภาพที่นักเรียนเห็นเรียกวาอะไร
 นักเรียนทราบหรือไมวาเครือขายคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต ประกอบดวยอะไรบาง
4) ผูเ รี ย นเข าสู บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน
ทดสอบกอนเรี ยนและเรี ยนรู ดวยตนเอง ใน
หัวขอตอไปนี้
 ความหมายของเครื อข ายคอมพิ วเตอร แ ละ
อินเทอรเน็ต
 การใหบริการบนอินเทอรเน็ต
 คุ ณ ธร ร มจริ ย ธรร ม ใ นการ ใ ช ง านบ น
อินเทอรเน็ต
5) ผู ส อนให ผู เ รี ย นชมคลิ ป วิ ดี โ อบริ ก ารบน
อินเทอรเน็ต
6) ผู เ รี ย นและผู ส อนร วมกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ คลิ ป
วิดีโอที่ไดชมไป
ขั้นสรุปและประเมินผล
7) ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับในวันนี้
8) ผูเรียนทดสอบหลังเรียน
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5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะหข อมูล การประเมินคุ ณภาพดานเนื้อหาและเทคนิ คการผลิต ใช สถิติ เชิงพรรณนา ไดแ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เคราะห ขอมู ลความพึง พอใจของผูเ รีย นใชสถิ ติเ ชิง พรรณนา ได แก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง
คื อ ความหมายของเครื อข า ยคอมพิ วเตอร แ ละอิ นเทอร เ น็ ต บริ การบนอิ นเทอร เ น็ ต และคุ ณธรรมจริ ย ธรรมในการใช
อินเทอรเน็ต ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพที่ 1

(ก) หนาแรก

(ง) แบบทดสอบ

(ข) เมนูหลัก

(ค) เมนูบทเรียน

(จ) เขาสูบทเรียน

(ฉ) กิจกรรม

ภาพที่ 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานเทคนิคการผลิต

X

4.53
4.65

S.D.
0.78
0.37

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=0.78)
และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =4.65, S.D.=0.37)
6.3 ผลการเปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรี ยนและหลังเรียนของนัก เรี ยนที่ เ รียนด ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
S.D.
df
t
p
X
กอนเรียน
30
14.77
2.27
29 13.09
.000*
หลังเรียน
30
23.63
3.42
*p < .05
จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรีย นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยน ( X = 23.63, S.D. = 3.42) สูงกว ากอนเรีย น
( X = 14.77, S.D. = 2.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
S.D.
X
1. ความยากงายในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.70
0.60
2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน
4.87
0.35
3. เนื้อหามีความถูกตอง ชัดเจน
4.57
0.63
4. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน
4.57
0.57
5. เทคนิคการนําเสนอ
4.57
0.50
6. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.67
0.48
7. การโตตอบกับบทเรียน
4.63
0.56
8. ปุมในแตละหนาจอ
4.53
0.57
9. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
4.53
0.63
10. คําถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
4.67
0.48
โดยรวม
4.63
0.54

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว า ในภาพรวมผูเรี ยนมีความพึ งพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนอยูใ นระดับ มากที่สุ ด
( X = 4.63, S.D. = 0.54) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสนุกสนานและความเพลินเพลินในการเรียน
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานควนประ มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิว เตอร
และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํา หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ปริฉัตร วรวงษ และสมหญิง เจริญจิตรกรรม (2558) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
สรางขึ้นมีคุณภาพ เนื่องจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน ชวยให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ภาณุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2556) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบผสมผสานชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สามารถเรียนรูไดทุกที่ ไมจํากัดเรื่องเวลา
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีผลต อบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน พบวา ในภาพรวมผู เรียนมี
ความพึ งพอใจตอบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด สอดคล องกั บนพรั ต น พลเสน (2557) ที่กล าวว า
นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบผสมผสาน ซึ่งจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิด การเรียนรู
และสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.4 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรอธิบายขั้ นตอนและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําแกผูเรียน
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การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา
Bloom's Theoretical Learning Management by using Computer Assisted
Instruction Creating Web Pages with HTML of Students in Grade 4 at
Kamphaeng Saenwittaya School
เดโชชัย ทองยอดเกรื่อง1 และอารีรัตน แกวประดิษฐ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
dechochdi@gmail.com and 2areerat3022@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9
เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560 จํานวน 38 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบสุ มอย างง าย (Sample Random
Sampling) ดวยการจับฉลากหอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 80.00/82.02 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( X = 4.25, S.D. = 0.76)
คําสําคัญ: การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom
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Abstract
The purpose of this research was to 1) to develop computer assisted instruction with Captivate
9 program on HTML webpage creation of students in grade 4 2) to compare learning achievement before
and after school this is the first step in learning HTML. and3) Students are satisfied with their studies with
Computer Assisted Instruction. Group in research samples were 4 th grade students at Kamphaeng
Saenwittaya School. Kamphaeng Saen District Nakhon Pathom In the second semester of the academic
year 2560, 38 students. By using a simple random selection method. (Sample Random Sampling) by the
raffle room. Research Tools Computer-Assisted Instruction on Creating HTML Web Pages for students in
grade 4 passed the assessment from There are 3 experts. Evaluation of the consistency index between
the questionnaire and the objectives of the achievement test. (IOC) And Student Satisfaction Forms. The
research found that 1) the use of computer-based instruction depends on the criteria was 80.00/82.02.
Learning Achievement of Students Using Computer Assisted Instruction. After learning more than before
significantly at the .05 level. and3) Students are satisfied with their studies with Computer Assisted Instruction
at a good level. ( X = 4.25, S.D. =0.76)
Keywords: HTML Webpage Creation, computer assisted instruction, Bloom's Theoretical Learning Management
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1. บทนํา
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให
ผูเรียน มีความรู ความ เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมี
ความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551: 2551)
ในปจจุบันนี้การที่เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในชีวิตประจําวันเราเปนอยางมากมายและหลากหลายรูปแบบและยังกาวหนา
มากขึ้นอยูทุกวัน ในการเรียนการสอนไดนําเขามาปรับใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดอยางดีและเปนตัวชวยทีท่ ําใหการเรียนการสอนมีความ
นาสนใจและไมนาเบื่อจนเกินไปเหมือนเมื่อกอน แตในทางดานเนื้อหาทฤษฎี วิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในเนื้อหา วิชาที่เปนทฤษฎีที่ตองใชความจําความเขาใจสูง จึงทําใหผูเรียนไมเห็นคุณคาความสําคัญ ขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร ในชีวิตประจําวันเรามักจะคุนเคยกับเว็บไซตเว็บเพจตาง ๆ
แตไมรูวาเว็บไซตและเว็บเพจพวกนั้นสรางขึ้นมาไดอยางไร ภาษา HTML นี้ก็เปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมขอมูลประเภทหนึ่งที่
สามารถสรางเว็บเพจของตัวเองขึ้นมาไดง ายและเหมาะสํารับเด็กชวงมัธยมศึ กษา มี ความซั บซอนน อยเรียนรูไดไว อีกทั้ งภายใน
โรงเรียนไดนําเอาภาษา HTML มาสอนในรายวิชาของคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กมีองคความรูใหมๆ เพิ่มขึ้นสามารถนําไปไดฝกฝนและทํา
ความเขาใจในการเขียนโคดคําสั่งดวยตนเองได แตมีนักเรียนบางสวนที่ยังไมเขาใจในการเขียนโคดคําสั่งของภาษา HTML เมื่อออก
จากหองเรียนไปแลว การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่งจะชวยใหดึงความสนใจของ
นักเรี ยน ใหรู สึ กตื่นเต น และให เข าใจในเนื้ อหาได ง ายขึ้ น อี กทั้ งยั งสามารถลงมื อปฏิ บั ติ งานเองได ด วยตั วเอง ดังนั้ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีความจําเปนในการเรียนรูของนักเรียนยุคปจจุบัน
ทฤษฎี การเรี ยนรู ของ บลู ม (Bloom.1976) เป นนั กการศึ กษาชาวอเมริ กัน เชื่อว า การเรี ยนการสอนที่ จะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนแนนอน เพื่อใหผูสอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียน
รวมทั้งวัดประเมินผลไดถูกตอง และบลูมไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพืน้ ฐานวา มนุษยจะ
เกิดการเรียนรูใน 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ และนําหลักการนี้ จําแนกเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา
เรียกวา Taxonomy of Educational objectives
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ
นํามาใช จัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎี ของบลู มใหผูเรียนเกิ ดความรู ความเข าใจ ในเนื้ อหามากขึ้ น สรางความกระตือรื อร น
ในการเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเนื้อหา โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนนการออกแบบสื่อ
ดวยรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง เขาดวยกันเพื่อใหเกิดความนาสนใจในการ
เรียนรูของผูเรียน
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML เบื้องตน
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง การสร างเว็ บเพจด วยภาษา HTML เบื้ องต น ของนั กเรี ย นชั้ นระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดเรียนจากสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อัจฉรีย (คาแถม) พิมพิมูล (2550: 5) กลาววา จากคําวาคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ การใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) รากศัพทเดิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องชวย อาจพบอีกคําหนึ่ง ที่มีความหมายเหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศ
ทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT) มากกวาซึ่งหมายถึงการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก
สิทธิชัย ไตรโยธี (2556: 58) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก และยังมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ดวยกันหลายประการ เชนสามารถถายทอด
เนื้อหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหนา บนจอคอมพิวเตอร
และผูเรียนสามารถทากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับ และสามารถตรวจคาตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวย
สอนจึงกลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษา ในปจจุบัน
4.1.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูของBloom (Bloom’s Taxonomy)
Sirikanya926 (2557) การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไดจําแนกจุดมุงหมายการ
เรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ
4.1.2.1 ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปญญา
ความรู ความคิด ความเฉลี ยวฉลาด ความสามารถในการคิ ดเรื่ องราวตางๆ อย างมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง เปนความสามารถทาง
สติปญญาพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ
4.1.2.2 จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความซาบซึ้ง
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้อาจไมเกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึง
ประสงคได จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ระดับ
4.1.2.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท) พฤติกรรม
ที่บงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุ ณภาพของ
งานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย ประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ขั้น
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5. วิธีการดาเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บ
เพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มี โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 258 คน โดยกลุมเปาหมายที่ใชการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 38
คน ดวยวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากหอง
5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินประสิทธิภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรี ยน ระหว างเรี ยน และหลั งเรียน รายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเรียบรอยแลว
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 5 ขอ ที่ผานการประเมินเรียบรอยแลว
5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1. ผูวิจัยสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการสราง
เว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
2. ผูวิจัยนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการสรางเว็บ
เพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน
3 ทาน และดานเทคนิคจํานวน 3 ทาน
3. ผูวิจัยขออนุญาตผูบริหารและประสานงานกับครูผูสอนประจําวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขอทําการทดลองสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom
ขั้นที่ 1 ครูใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนเพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน
หลังจากนั้นครูกับนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง ภาษา HTML วานักเรียนมีความรูและความเขาใจมากแคไหนเกี่ยวกับภาษา HTML
แลวผูสอนจะรายงานคะแนนของบททดสอบกอนเรียน (K)
ขั้นที่ 2 ครูใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระในบทเรียนแลวทํากิจกรรมในบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
หลังจากศึกษาบทเรียนแลวใหทํากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดเรียนมาจาก
บทเรียน ครูจะรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน จากนัน้ แจงคะแนนของตนเองที่ไดจากการทํากิจกรรมใหครูทราบ เพื่อครูจะ
ไดบันทึกคะแนนของนักเรียนเอาไว (A)
ขั้นที่ 3 ผู วิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (P)
5.2.4 วิธีเก็บขอมูล
5.2.4.1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
5.2.4.1.1 อธิบายวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนทราบและทําตามขั้นตอน
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5.2.4.1.2 ทําทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.2.4.1.3 เมื่อเรียนบทเรียนจบทั้งหมดแลวใหนักเรียนเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมแตทําการสลับขอคําถาม
5.2.4.1.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนดวยแบบประเมินความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

(ก) หนาเขาสูบทเรียน

(ข) เมนูหลัก

(ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ค) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ตัวอยางเกมในบทเรียน)

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอย างผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบ ทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิช า
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูภาษา HTML เบื้องตน นักเรียนสามารถเขาใชงานไดทันที เชน เขาสูบทเรี ยน โครงสรางรายวิชา
คํ าแนะนํ า วิ ธีการใช ผู จัด ทํ า แหล ง เรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม ประเมิ นความพึ ง พอใจ (ข) เมนู ห ลั ก ได แ ก แบบทดสอบก อนเรี ย น
ความหมายของภาษา HTML โครงสรางของภาษา HTML คําสั่งของภาษา HTML แบบทดสอบหลังเรียน (ค) ตัวอยางเนื้อหาใน
บทเรียน (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ (จ) ตัวอยางเกมในบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เกณฑ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบและกิจกรรมระหวางเรียน (E1)
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2)

คาประสิทธิภาพ
80.00
82.02

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
เบื้องตน รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา มีคาเฉลี่ย
388 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 88.06 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.97 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การเรียน

จํานวน (คน)

กอนเรียน

38

หลังเรียน
38
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.

X

19.61
24.61

t

3.25

10.29**

2.37

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนและหลั งเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61
คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยหาคาเฉลี่ยและกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจดี
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยมาก
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. เขาใจเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. เพิ่มความสนใจใหอยากเรียนมากขึ้นไมทําใหเบื่องาย
3. ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ
4. ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.สามารถนําความรูไปใชตอได
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.53
0.80
4.32
0.90
4.61
0.50
3.61
0.50
4.21
0.90
4.25
0.68

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี โดยมีเขาใจ
เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉลี่ย 4.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 เพิ่มความสนใจใหอยากเรียน
มากขึ้นไมทําใหเบื่องายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 สามารถนําความรูไปใชตอได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 1.09 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.76
6.4 ผลการประเมิน คุณ ภาพตอ สื่อ บทเรียนคอมพิว เตอรช วยสอน เรื่อ ง การสร างเว็ บเพจด วยภาษา HTML
เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.1 ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
X
1. ดานเนื้อหา
4.83
2. ดานเทคนิคการผลิตสื่อ
4.76
เฉลี่ยทั้ง 2 ดาน
4.80

S.D.
0.28
0.31
0.30

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ผลที่ไดดังนี้คุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 คุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับ
ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และผลประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดี มาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.00/82.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น กอนเรียนและหลัง เรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน
พบวา คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ เทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76
ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับ นรินทร อินทรี ชาตรี เกิดธรรม.และอังคนา กรัณยาธิกุล (2558). ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ เนื่องผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เกิดเพลิดเพลินยังสามารถเรียนซ้ําไดตามความตองการ
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สอนรวมกั บการเรี ยนรูตามทฤษฎีของบลูม พบวา นักเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของหลังเรีย นสูงกวากอนเรีย น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎี
ของบลูม ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ จิตราพร ลีละวัฒน (2554) ที่กลาววา บทเรียนชวยสอน
แบบการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
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8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับความพึงพอใจดี สอดคลองกับ คณิตา สาโสะ (2555) ที่กลาววา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนชวยสอนแบบ
การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี ข องบลู ม ซึ่ ง มาจากวิ ธี การนํ า เสนอของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมี ค วามน าสนใจ น าติ ด ตาม
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีรูปแบบที่นาสนใจ
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
9.1.1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อให
ทราบถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซึ่งชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคําแนะนําชวยเหลือ
แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน
9.1.2. การนํ าไปใช ผู ส อนควรศึ กษาคูมื อล วงหนาเพื่ อเปนการเตรีย มความพร อมในการเรี ยนด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเ รื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตนและตรวจดูความพรอม
กอนใช ควรมีหูฟงเพื่อไมใหเสียงรบกวนกัน ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูได
9.1.3. การที่ จะใชบ ทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนในครั้ง นี้ต องมี อินเตอรเ น็ต เพื่อจะสามารถใช งานได ครบทุ ก
ฟงกชั่น
9.2 ขอเสนอแนะในการนาไปใชงาน
งานวิ จัยนี้ ค วรมี การจัด การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี ของ Bloom ร วมกั บ บทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน ร วมกั บ
รายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุ งการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนากระบวนการเรียนรูโ ดยการสรางความรูด วยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรือ่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The Development of Learning Process by Building Self-knowledge Based on
Constructivist Concept by using WBI Topic Information Technology
Interesting for Students in Grade 8
สิทธิโชค สุพรรณนานนท1 และอารีรัตน แกวประดิษฐ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
bird72130@hotmail.com and 2areerat3022@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสน
วิทยา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลน แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน คอนสตรัคติวิสต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศนารู
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Abstract
The purposes of this research study were 1) to development of learning process by building selfknowledge based on constructivist concept by using WBI topic Information technology interesting, 2) to
comparison of achievement before learning and after learning for students in grade 8 at kamphaengsaen
wittaya school topic information technology interesting and 3) to satisfaction study with using WBI of
students in grade 8 at kamphaengsaenwittaya school topic information technology interesting. The sample
is students in grade 8/2 39 students at kamphaengsaenwittaya school by using the method purposive
sampling. The instruments include learning management plan, WBI, achievement measure before learning
and after learning and satisfaction questionnaire.
The findings were as follows 1) the learning process by building self-knowledge based on constructivist
concept by using WBI assisted instruction the efficiency as 81.03/83.60 which is higher than the defined
threshold, 2) the achievement after learning higher than before learning the study was significantly at
the level .05 according to the hypothesis than the defined threshold and 3) the satisfaction of students
towards the learning process by building self-knowledge based on constructivist concept by using WBI
overall at a level much ( X = 4.37, S.D. = 0.53).
Keywords: web based instruction, constructivist, information and communications technology,
information technology interesting
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสํ าคั ญที่ สุ ด กระบวนการจัด การศึ กษาต องเน นความสํ าคั ญ ทั้ งความรู แ ละทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 8) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให
ผูเรี ยน มีค วามรู ความเขาใจ มีทั กษะพื้นฐานที่จําเปนต อการกํ ารงชีวิตและรู เทาทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถนําความรู
เกี่ยวกับการดําลงชี วิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช ประโยชนในการทํ างานอยางมีค วามคิดสร างสรรค และแข ง ขันใน
สังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) แนวการจัดการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองอยาง
ยิ่งกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเนนการสรางความรูดวยตนเอง ด วยการลงมือกระท าหรือปฏิ บัติผานกระบวนการคิด โดย
อาศัยประสบการณเดิม หรือความรูเดิม เชื่อมโยงกับประสบการณใหมหรือความรูใหม เพื่อขยายโครงสรางทางปญญา (สุมาลี
ชัยเจริญ , 2551: 247) การเรีย นการสอนผานเว็ บ (Web-Based Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยี
ปจจุบั นกับ กระบวนการออกแบบการเรีย นการสอน เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพทางการเรีย นรูแ ละแก ปญ หาในเรื่ องข อจํ ากั ด
ทางดานสถานที่ และเวลา โดยการสอนบนเว็บ จะประยุกต ใชคุ ณสมบัติ และทรัพ ยากรของWorld Wild Web ในการจั ด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บนี้อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมด
ของกระบวนการเรียนการสอนก็ได World Wild Web เปนบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน เริ่มเขามาเปน ที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2538 ที่ผานมาเว็บไดเขามามีบทบาทสําคัญทาง
การศึกษาและ กลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซึ่งผูสอนไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเปดประตู
การศึกษาจากหองเรียนไปสูโลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสูผูที่ขาดโอกาสดวย ขอจํากัดทางดาน
เวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)
การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ป โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ผูวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่ํากวาเกณฑ เกิดความสามารถทางการเรียนรูไมเทากัน เกิดปญหาเขาใจบทเรียนไมพรอมกันบางคนตองใชเวลา
ในการเรียนรูเร็วกวาคนอื่น แตตองรอเพื่อน ๆ ที่ยังเรียนไมเขาใจ ทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดความสนใจในบทเรียน
จากปญหาและความสําคัญ ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการการเรียนรูโดยการสรางความรู ดวยตนเองตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรีย นรูโ ดยการสร างความรูดวยตนเองตามแนวคิด คอนสตรั คติวิสต โดยใชบ ทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.2 เพื่ อเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นกอนเรี ยนและหลังเรียนที่เ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
ออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.3 เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู โดยการสรางความรูด วยตนเองตามแนวคิด คอนสตรัค ติวิสต โดยใชบ ทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรู ดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส ต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดวงนภา สิงหพันธุ (2557: 30) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดังนี้ เปนทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
และการศึกษา เปนการพัฒนาวิธีคิดที่มีอยูแลวนํามาสรางเปนความรูใหมโดยผูเรียนเอง เนื้อหาที่ผูเรี ยนเรียนเนนที่ตัวผูเรียน
และประสบการณของผูเรียนซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอนมุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรูดวยตนเอง มากกวาการเปน
ผูรับการถายทอดความรูจากครูผูสอน ครูเปนเพียงผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการแกปญหาเพื่อใหไดรับความรู
ฐาปนี ย ธรรมเมธา (2552: 79) กล า วถึ ง การเรี ย นการสอนแบบอี เ ลิ ร นนิ ง ไว ว า การเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร นนิ ง
หมายถึ ง การใช อิน เทอรเน็ ต เป นช องทางการสื่ อสารการเรี ย นการสอน โดยมี กํา หนดกิ จกรรมการเรี ย นและการสอนที่
ออกแบบดวยวิธีสอนหลากหลาย มีการนําเสนอเนื้อหาสื่อแบบดิจิตอล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ และการวัดประเมินผล
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
อัญชลี ดวงตอย (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
ในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่
เรี ยนด วยกระบวนการจั ด การเรี ยนรูต ามแนวคิ ดคอนสตรั ค ติวิส ต ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ สูง และสูง กวากอนเรี ยนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นรชัญ ญา หาภา (2557) ไดทําการวิ จัยเรื่ อง ผลการเรีย นแบบอีเลิร นนิงด วยการใช ปญหาเปนฐานและการสราง
คานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลั ยศิลปากร
ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบอีเลิรนนิงดวยการใชปญหาเป นฐานและการ
สรางคานิยม ในรายวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดี
สุปรียา สมสอน (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ผลการวิ จัย พบว า ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรมั ล ติ มีเ ดี ย ตามแนวคอนสตรั ค ติวิส ต เรื่ อง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึกษาป ที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.71/80.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
อมรรัตน ชัยเสนหาญ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ดวยรู ปแบบการเรีย นการสอนคอนสตรัค ติวิสต เรื่อง การเขีย น Mind Mapping สําหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.19/83.08 สูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ที่พัฒนาขึ้น
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สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับสูงมาก
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 ทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 4) แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข องกับ การสร างความรู ดวยตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิส ต 5) แนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลําดับเนื้ อหา วิธีการสอน การวัประเมินผลที่
เหมาะสมตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู
5.1.2 พัฒนาแผนการจัดเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
นารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรู
5.1.3 พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนออนไลน ในรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.1.4 หาประสิท ธิภ าพของกระบวนการเรียนรูโ ดยการสรางความรูด วยตนเองตามแนวคิด คอนสตรั คติ วิส ต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.1.5 สร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ในรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเ คราะห และสรุ ปผล โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรีย นรู เปรี ยบเทีย บ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนละหลังเรียน หาความพึ่งพอใจของนักเรียน
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.2.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ตอกระบวนการเรี ย นรู โ ดยการสร างความรู ด วยตนเองตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3 กลุมเปาหมาย
5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 10 หองเรียน จํานวนทั้งสิ้น 423 คน
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5. 3.2 กลุ ม ตั วอย าง คื อ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 2/8 โรงเรี ย นกํ าแพงแสนวิ ท ยา อํ าเภอกํ าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 39 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยหาคาเฉลี่ย(Mean) รอยละ (Percentage) ของ
คะแนนระหวางเรียน (E1) และคะแนนหลังเรียน (E2)
5.4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test Dependent ซึ่งกลุม
ตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05
5.4.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวแปลความหมายคาเฉลี่ย บุญชม ศรีสะอาด (2545: 50-100)
ไดกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรูโดยการสรางความรูดวยตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ อง เทคโนโลยี สารสนเทศนา รู
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 จึ ง ได บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ออนไลน ดั ง ภาพที่ 1 และนํ าไปใช ท ดลองใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรออนไลน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเรี ย นรู โ ดยการสร างความรู ด ว ยตนเองตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิส ต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน เปนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
X
1. คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
24.31
81.03
2. คะแนนหลังเรียน (E2)
30
25.08
83.60
จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเรี ย นรู โ ดยการสร า งความรู ด ว ยตนเองตามแนวคิ ด
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนออนไลน ในรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เรื่ อง เทคโนโลยีส ารสนเทศนารู สํ าหรับ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 กั บนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 2/8 พบว า ผูเ รี ย น
มีคะแนนระหวางเรียนเทากับ 24.31 คิดเปนรอยละ 81.03 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 25.08 คิดเปนรอยละ 83.60 ซึ่งสูง
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยการสราง
ความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
ผู วิจั ย ได ดํ าเนิ นการทดลองกระบวนการเรี ย นรู โ ดยการสร า งความรู ด วยตนเองตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิส ต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู
สําหรับนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2 กั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 2/8 จํานวน 39 คน ไดผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังเรียน เปนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน
S.D.
df
t
P
X
1. แบบทดสอบกอนเรียน
39
13.74
1.97
38
31.60
0.000*
2. แบบทดสอบหลังเรียน
39
25.08
1.35
* p < .05
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยการ
สรางความรู ดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัค ติวิสต โดยใชบ ทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนออนไลน ในรายวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2/8 จํานวน 39 คน พบวาผูเ รียนไดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากั บ 13.74 คะแนน และหลังเรียนมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 25.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนั กเรี ยนที่มี ตอกระบวนการเรียนรูโ ดยการสรางความรูด วยตนเองตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
ผูวิจัย ไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มี ตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรู ดวยตนเองตามแนวคิ ด
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนออนไลน ในรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศนารู สําหรั บนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2/8 จํานวน 39 คน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
รายการ
1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต ตรงตามจุดประสงค
การเรียนรู
2. ชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต
3. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต จัดเรียงลําดับเนื้อหาไดงายตอการ
เรียนรู
4. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง
5. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย
6. สีและขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจอ
7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย
8. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย
9. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได
10. ผูเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา
โดยรวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.41

0.64

ระดับมาก

4.44

0.68

ระดับมาก

4.36

0.84

ระดับมาก

4.36

0.63

ระดับมาก

4.36
4.33
4.28
4.33
4.62
4.26
4.37

0.78
0.62
0.69
0.74
0.63
0.68
0.53

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศนารู สําหรั บนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2/8 จํานวน 39 คน
พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได อยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.62 S.D.= 0.63) ขออื่น ๆ อยูใน
ระดับมาก ทุกขอ และระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู โดยการสรางความรูด วยตนเองตามแนวคิด คอนสตรัค ติวิสต โดยใชบ ทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
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7.2 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 ที่ ได รับการเรียนด วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน
ออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
7.3 นั กเรียนมีค วามพึง พอใจหลัง การใชบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนออนไลน เรื่ องเทคโนโลยีส ารสนเทศนารู
รวมกั บกระบวนการเรี ยนรูโ ดยการสร างความรูด วยตนเองตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิสต มี คา เฉลี่ ยเทากั บ 4.37 โดยมี ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู โดยการสรางความรูด วยตนเองตามแนวคิด คอนสตรัค ติวิสต โดยใชบ ทเรีย น
คอมพิ วเตอร ช ว ยสอนออนไลน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ 81.03/83.60 ซึ่ ง สู ง กว าเกณฑ ม าตรฐานที่ กํ า หนดไว 80/80
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา ธรรมวันนา (2551) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรั คติ วิสต ได คํ านึง ศึ กษาอย างละเอีย ดและพัฒ นาอย างเป นแบบแผนและมีการปรั บปรุ งในแตล ะขั้นตอน ทําให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา ระหวางการเรียนบนเครือขายที่สรางตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิตสกับการ
เรียนปกติเทากับ 81.78/80.31
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงนภา สิงหพันธุ (2557) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
ตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิสต สง เสริ ม ให ผู เรี ย นเกิด การเรีย นรูด วยตนเอง โดยผู เรี ย นเป นผู ล งมื อทํ า แสวงหา ความรู
สรางความเขาใจดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางผูเรียนดวยกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ ยนความคิดกับครูผูสอน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
8.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ บทเรี ย นออนไลน พบว า ระดั บ ความพึ ง พอใจโดยรวม
อยูที่ระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53) สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชา คะชาชัย (2554) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต วาช วยใหผูเรีย นสรางความรูดวยตนเอง และกระตุนใหเกิด การแสวงหาความรูอย างตอเนื่อง สวนประกอบบทเรีย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวย รูปแบบของบทเรียนมีความสวยงามและน าสนใจ ตัวอักษรอานงายชัดเจน การนาเขาสู
บทเรียนทาใหเกิดความพึงพอใจที่จะศึกษาเนื้อหามากขึ้น มีคาแนะนาในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลาดับขั้นตอนเหมาะสม
ภาพที่ใ ช มีค วามสอดคล องกั บ เนื้ อหาและช วยส ง เสริ มการเรี ย นรู เสีย งที่ใ ช ในการบรรยายในบทเรี ยนคอมพิ วเตอรมี การ
กระตุนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตาม ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.60,
S.D. = 0.53)
9. ขอเสนอแนะ
งานวิ จัย นี้ ค วรมี ก ารพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู โ ดยการสร างความรู ด วยตนเองตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รวมกั บรายวิช าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และในการเรียนการสอนควรเพิ่ มลักษณะของ
แบบฝกกิจกรรมการเรียนใหนาสนใจมากขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
The Development of Computer Assisted Instruction by Cooperative Learning
with STAD Technique Subject Elements Computer for Mathayomsuksa 1
Sriwichaiwithaya School
ธันยพร มูลกระโทก* และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
thanyaporn574145118@gmail.com and 2Panuwat.edu@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึ กษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พั ฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชใ น
การวิจัย คือ ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือใน
การวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 2) แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดยผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.56/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก
( X = 4.49, S.D. = 0.56) สรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิค STAD

402 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Abstract
This article is an experimental research that aimed to 1) Development of Computer Assisted
Instruction by Cooperative Learning with STAD Technique Subject Elements of Computer for effective
Mathayomsuksa 1 of Sriwichaiwithaya School. 2) Comparisons of student achievement before and after
learning with the developed computer assisted instruction. 3) Studying of student satisfaction towards
computer the developed assisted instruction. The target group of the research are 30 students selected
by simple random sampling of Mathayomsuksa 1/5 students of Sriwichaiwithaya school. There are research
tools include with 1) the computer assisted instruction that got through from expert assessment by 3 people.
2) A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the achievement
test form (IOC), 3) student satisfaction assessment form. The result of the research found that 1) The computer
assisted instruction efficiency criteria is 80.56/81.67. 2) Student achievement in computer assisted instruction
posttest was higher than pretest significantly .05. 3) The students were satisfied with the computer assisted
instruction was at a high level ( X = 4.49, S.D. = 0.56). It is concluded that, learning with Computer Assisted
Instruction can increase the achievement of the actual learning.
Keywords: cooperative learning, computer assisted instruction, STAD technique
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม
การเรียนรู และป จจัยเกื้อหนุนให บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่ องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูต รแกนกลาง
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เป นกลุ ม สาระที่ ชวยพั ฒ นาให ผู เรี ย น มี ค วามรู
ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต
การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล ใหเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและ
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร ในหัวข อเนื้อหาหนึ่ งของรายวิ ชานี้จะประกอบดวยเรื่ อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ซึ่ งเนื้ อหา
ในเรื่องนี้ก็จะประกอบไปดวย ความหมายของคอมพิวเตอร องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร การใชงานและการดูแลรักษา
คอมพิ วเตอร ซึ่ ง เดิ ม พบว า การจั ด การเรี ย นการสอนส วนใหญ ผู ส อนจะสอนโดยใช วิธีส อนแบบเดี ย วกั น ในเวลาเท ากั น
กับผูเ รียนทุกคน เปนการยากที่จะใหผเู รียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้งผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถ
ที่แตกตางกัน เวลาในการจัดใหมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ โดยสวนมากผูเรียนจะจัดกลุมกันเอง โดยคนที่เกงจะอยู
กับคนที่เกง เพื่อใหตัวเองไดคะแนนมาก โดยไมคํานึงถึงคนที่ออนที่มักไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ รียนออกมาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ในปจจุบันการนําคอมพิวเตอร มาใชในการสอนรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ซึ่งเปนสื่อ
การเรีย นการสอนทางคอมพิ วเตอรรู ป แบบหนึ่ง ซึ่ง ใช ความสามารถของคอมพิวเตอรใ นการนําเสนอสื่ อประสมอั น ได แ ก
ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วี ดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรี ยนหรือองคความรู
ในลักษณะทีใ่ กลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คื อ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
และกระตุนให เกิ ด ความตองการที่ จะเรีย นรู คอมพิ วเตอรช วยสอนเป นตั วอยางที่ ดีข องสื่ อการศึกษาในลั กษณะตัวตอตั ว
ซึ่ ง ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู จ ากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ หรื อ การโต ต อบพร อ มทั้ ง การได รั บ ผลป อ นกลั บ ( FEEDBACK)
(สุปรีชา สอนสาระ, 2554) การบูรณาการสอนนอกจากจะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวการนํารูปแบบการเรียนรู แบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชดวยจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เทคนิค STAD เปนการจัดกลุมผูเรียนออกเปนทีม ทีมละ
4-5 คน ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับ เกง ปานกลาง และออนรวมอยู
ในกลุมเดียวกัน ซึ่งสมาชิกในทีมจะทํากิจกรรมกลุมรวมกัน มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม เพื่อความสําเร็จของกลุม หลังจากนั้นก็ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล และเอาคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยเปน
คะแนนของกลุม และใหการเสริมแรงในกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุดและกลุมที่ทําคะแนนนอยลงมาตามลําดับ ผูเรียนก็จะมี
ความรวมมือในการเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนกําลังใจในการเรียนตอไป
จากที่ กลาวมาขางต น ผูวิจัย จึ งมี แ นวคิด ว าการเรี ย นดวยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนสามารถทํ าให ผู เ รี ย น
เกิ ด การเรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ได จึ ง ได พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอ น
โดยจัด การเรีย นรูแ บบร วมมื อดวยเทคนิค STAD มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน เรื่อง องคป ระกอบของคอมพิ วเตอร
สําหรับผู เรีย น ชั้ นมัธยมศึ กษาปที่ 1 ผู วิจัย คาดหวัง วาการจั ดการเรี ยนรู โดยบทเรียนที่พัฒ นา จะช วยพั ฒนาประสิทธิ ภาพ
ใน การเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2.2 เพื่ อเปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ รี ย นก อนและหลั ง เรี ย นด วยบทเรีย นคอมพิวเตอร ช วยสอน
ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอน โดยจั ด การเรี ย นรู แ บบร วมมื อด วยเทคนิ ค STAD เรื่ อง องค ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือสื่อที่ใช
ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คลายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวสื่อการสอน ที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถาม
หรือไมเชนนั้นคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได
ศิริ ชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กล าวว า คอมพิ วเตอร ชวยสอน หมายถึง การประยุ กต
นําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอ
โดยตรงไปยัง ผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิ มพ โดยเปดโอกาสใหผู เรียนไดมีสวนรวม วัส ดุทางการสอนคือโปรแกรม
หรือ COURSEWARE ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา
ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว สีและเสียง เพื่อดึงดูด
ใหผเู รียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
4.1.2 รูปแบบการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
ทิศนา แขมมณี (2557: 266) การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็ม
วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย ผูเรียนที่เรียนเกง
1 คน ผูเ รียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และผูเ รียนที่เรียนออน 1 คน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอเนื้อหา
โดยการทบทวนพื้นฐานความรูเดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหมกับผูเ รียนกลุมใหญทั้งชั้น 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยผูเรียน
ในกลุม 4-5 คน รวมกันศึกษากลุมยอยผูเรียนเกงจะอธิบายใหผูเรียนออนฟงและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทํากิจกรรม
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3) ขั้นทดสอบยอย ผูเรียนแตละคนจะทํ าแบบทดสอบดวยตนเอง 4) คิดคะแนนความกาวหนาแต ละคน และของกลุมยอย
ครูตรวจผลการสอบของผูเ รียน 5) ชมเชย ยกยอง บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม
ดัง นั้ น การนํ ารู ปแบบการเรีย นรูแ บบรวมมื อด วยเทคนิ ค STAD มาใช จะยิ่ งทํ าใหผู เ รี ยนเกิ ดความ
กระตือรือรนอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กจะมีกระบวนการคิดที่เปนขั้นเปนตอน มีความรับผิดชอบตองานที่ตนเองรับผิดชอบ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาด
ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่
ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให
ผูเรีย นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คื อ ด านพุ ทธิพิสั ย ด านจิ ตพิสั ย
และดานทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณัฐนภัส ยอดศรี (2558: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการ
เรี ย นรู ร วมมื อแบบ STAD เรื่ อง อาณาจักรอยุ ธยาและอาณาจั กรธนบุ รี กลุม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 84.00/82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก
รพีพรรณ พันธุจึงเจริญ (2555: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนรูร วมกันแบบแบงกลุ มผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญที่มีต อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดั บดีมาก ( x =4.57, S.D.= 0.57) 2.ความพึงพอใจของผู เรีย นที่มีต อบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.40, S.D.= 0.60) 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 1.61
4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จึงสรุปไดวา คอมพิ วเตอรช วยสอนเปนสื่อการเรีย นการสอนที่ ผูเรี ยนสามารถเรีย นรู ไดด วยตนเองจากโปรแกรม
คอมพิ วเตอร ในลักษณะของการใหความรูเพิ่ มเติม หรือทบทวนบทเรี ยน ตลอดจนการวัดและประเมินผลทางผูวิจัย จึงได มี
แนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิค STAD เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตําบลนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 332 คน
กลุมเปาหมายที่ใชการวิจัย คือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน
ดวยวิธีการสุมอยางงาย
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5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยไดสรางแบบประเมิน
ความสอดคลองดานเนื้อหาและแบบประเมินความถูกตองดานเนื้อหาและความถูกตองของแบบทดสอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดทําการประเมินเพื่อนําผลการประเมินนั้นมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตอไป
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3) แบบสอบถามความพึง พอใจที่มี ตอการใชบ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชว ยสอน โดยจั ดการเรี ยนรู แบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผู เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จํานวน 14 ขอ
5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร
2) ผูวิจัย ให ผูเ รีย นทํ าการทดสอบกอนเรีย นด วยแบบทดสอบวั ดผลทางการเรีย นซึ่ งเปนแบบปรนั ย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
5.2.2.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD
ขั้นที่ 1 ครู แบง ผูเรี ยนเปนกลุม กลุม ละประมาณ 4-5 คน ซึ่ง ในแตละกลุม นั้นจะคละกั น
ตามความสามารถ ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับเกง ปานกลาง และออนรวมอยูในกลุมเดียวกัน จากนั้นใหผูเรียน
แต ล ะกลุ ม เรี ย นเนื้ อหาตามบทเรี ย น เมื่ อเรี ย นเนื้ อหาจบ ครู จะให ผู เ รี ย นทุ กคนช วยกั นอ านคํ าชี้ แ จงในการทํ ากิ จกรรม
หลังจากนั้นใหสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองชวยกันศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมตามที่ครูกําหนด
ขั้นที่ 2 หลัง จากเรี ยนเนื้อหาในบทเรี ย นจบแล ว ให ผู เรี ย นทุกคนในกลุม ทํ าแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งจะทําแยกเปนรายบุคคล แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ
หาคุณภาพของขอสอบแลว ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 บรรยากาศระหวางการใชบทเรียน
ขั้นที่ 3 ครูจะเปนผูรวมผลคะแนนจากการทํากิจกรรม และการทําแบบทดสอบของแตละคน
มารวมกันและคิดคาเฉลี่ยของกลุม เพื่อนํามาเปนคะแนนกลุม และสรุปผลคะแนนตามลําดับ
ขั้นที่ 4 ครูใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด และใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนนอยลง
มาตามลําดับ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการเรียนตอไป
3) ผู วิจัยใหผู เ รีย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่มี ต อบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน รายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 407
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1) ผลการพั ฒนาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ ององค ป ระกอบของคอมพิวเตอร รายวิ ชาเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 2

(ก) เมนูบทเรียน

(ข) เนื้อหา
(ค) แบบทดสอบ
ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 เป นตั ว อย างการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอน เรื่ อง องค ป ระกอบของคอมพิ วเตอร
ซึ่งประกอบดวย (ก) ผูเ รียนคลิกที่ปุมเขาเมนูบทเรียน จะมี 3 หนวยการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือกเรียน (ข) ตัวอยางเนื้อหาที่มีใน
บทเรียน (ค) แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนนสอบ
N
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
รอยละ
คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
30
24.17
80.56
คะแนนหลังเรียน (E2)
30
30
24.50
81.67
จากตารางที1่ ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สําหรับผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ
80.56 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน
N
S.D.
t
2
X
กอนเรียน
30
20.10
3.21
132
823
7.51*
หลังเรียน
30
24.50
2.26
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ของคะแนนสอบกอนเรียน ( X = 20.10, S.D. = 3.21) และหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.26)
ของกลุมตัวอยาง โดยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ รียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.46
0.53
4.49
0.53
4.52
0.63
4.49
0.56

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.56)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิ วเตอร สํ า หรั บ ผู เ รี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 1 เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผ ล สั มฤ ท ธิ์ ท าง ก าร เ รี ย นข อง ผู เ รี ย น ที่ เ รี ย น ด ว ย บ ท เ รี ย นค อม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อน ห ลั ง เ รี ย น
( X =24.50, S.D. = 2.26) สูงกวากอนเรียน ( X = 20.10, S.D. = 3.21) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ผู เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนอยู ใ นระดั บ มาก

( X = 4.49, S.D. = 0.56)
8. อธิปรายผลการวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ
ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีประสิทธิภาพ 80.56/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร วรวงษ
(2558) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตางๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 80.56/81.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนดที่ (80/80)
8.2 ผ ล สั มฤ ท ธิ์ ท าง การ เ รี ย นข อง นั กเ รี ย นที่ เ รี ย นด วย บ ท เ รี ย นค อมพิ วเ ต อร ช ว ย ส อน ห ลั ง เ รี ย น
( X = 24.37, S.D. = 2.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 19.73, S.D. = 2.59) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิ จัยของ ภาสกร เรื องรอง (2557) ได พัฒ นาบทเรีย นบนเครือข ายรู ป แบบการเรีย นรูแ บบรวมมือเทคนิ ค STAD
เรื่องการประยุกต โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่ อการศึกษา ผลการวิ จัยพบวา นักเรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียน ( X = 26.17, S.D. = 1.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 16.25, S.D. = 2.19) โดยใชวิธีการเรียนรู
รวมกับแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8.3 นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนอยู ใ นระดั บ มาก
( X = 4.49, S.D. = 0.56) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนภัส ยอดศรี (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ผลการวิจัยพบวา
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนอิ น เทอร เ น็ ต ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น อยู ใ นระดั บ มาก
( X = 4.66, S.D. = 0.50)
9. ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับรายวิชาอื่นๆ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
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การพัฒนากระบวนการเรียนรูเ พื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
Development of learning process for learning achievement with technique of
Constructivism as well as Computer Assisted Instruction about
Microsoft Excel for the elementary students by using 5 grade
ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักดิ1์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft
Excel สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดยวิธีสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือใน
การวิจัย ไดแ ก 1) กระบวนการเรีย นรู เพื่ อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนที่ ผานการประเมิ นจากผู เชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน
2) แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู
ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D .= 0.31) จึงสรุปไดวา กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยใชทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This article is an experimental research that aimed to. 1) Development of learning process for
learning achievement with technique of Constructivism as well as Computer Assisted Lesson about
Microsoft Excel for the elementary students by using 5 grade. 2) Comparisons of student achievement in
computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research. sample which was in 5th
grade. The researcher selected for 30 specific people by simple random sampling. There are research
tools include with the techniques of Constructivism, together with computer assisted lesson that got
through from expert assessment by 3 people. A conformance index assessment form between the
questions and the objectives (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research
found that 1) The effective of developed system was 80.22/81.67 according to criterion. 2) Student
achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .05. 3) The students were satisfied
with the computer assisted lesson for ( X = 4.32, S.D. = 0.31). It is concluded that, learning science with
problem based techniques together with computer assisted lesson can increase the achievement of the
actual learning.
Keywords: CAI, constructivism, achievement
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1. บทนํา
ปจจุบันการเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของสังคมที่ตองการเนนกําลังคนไมเพียงแตจะมีความรูเพียงอยางเดียว แตยังตองการบุคคลที่มีทั้งความรูและคุณภาพ
อีกดวย จากการสอบถามปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) ในรายวิชา
คอมพิวเตอร ผูสอนมักจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการบรรยายหนาชั้นเรียน โดยไมมีสื่อประกอบ การสอนที่สามารถสราง
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ทําใหเปนรายวิชาที่นาเบื่อ ไมนาสนใจ หรือบางครั้งก็ปฏิบัติตามไมทัน ผูเรียนจึงไมสามารถ
เรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร สงผลใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังเรียนแลวไมเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2551)
แนวคิดการสรางความรูดวยตนเองมีความเกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย ซึ่งมีความหมายทั้งในเชิ ง
จิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยาเริ่มตนดวยเพียเจต (Piaget) ที่เสนอไววา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการ
สวนบุคคลมีความเปนเอกนัย และวีกอทสกี Vygotsky (1978) ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวาเกิดจากการ
สื่อสารทางภาษากั บบุคคลอื่น ซึ่งผลงานเขาเปนที่ยอมรับกันในประเทศรัสเซียและเริ่มเผยแพรสูประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศตาง ๆ ในยุโรป สําหรับทฤษฎีการเรียนรูตามแนวการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จัดเปนทฤษฎีการ
เรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของออซูเบล (Ausubel) และเพียเจต (Piaget)
ลักขณา สริวัฒน (2557)
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยใน
การเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial)
แบบจําลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) การเสนอเนื้อหาดังกลาวเปนการเสนอ
โดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมสี วนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซึ่ง
ปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะนี้ ผูเรียน
จะตองโตตอบหรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิม พ การตอบคําถามจะถู กประเมินโดยคอมพิวเตอร และเสนอ
ขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอไป ศิริชัย สงวนแกว (2534)
จากป ญหาดังกล าวผู วิจัย จึงสนใจ และเล็งเห็นว า ประเทศไทยใหค วามสําคัญ กับการเรี ยนรู ตลอดชีวิต เนื่องจาก
ปจจุบันบุค ลากรถือไดวาเป นกําลังในการขับ เคลื่อนประเทศใหกาวหน าไปในทิ ศทางที่ถู กตองเพื่ อพัฒนาประเทศใหเกิดการ
แข ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น ๆ จึ ง ต องการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ โดยมี ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบการศึ ก ษาที่ เ ป น ระบบมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความสามารถของแตละบุ คคลประกอบกับเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น
เพื่อเปนการรองรับผูศึกษาจึงตองการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่องการพัฒนาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ซึ่งนักเรียนใหความสําคัญนอย ดังนั้น
จากปญหาที่เกิดขึ้นผูศึกษาจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อความนาสนใจใหกับบทเรียน
ดวยเหตุนี้ทําใหผูศึกษาตองการพัฒนาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร
เรื่อง Microsoft Excel โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นมาเพื่อในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการ
เรียนการสอนของผูเรียนที่มีลกั ษณะแตกตางกันออกไป และเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในลําดับตอไป
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูด วยตนเอง ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80
2.2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้น
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1. กระบวนการเรียนรูเ พื่อผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใชท ฤษฎีการสรางความรู ดวยตนเอง ดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป 5 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80
3.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทางสถิติที่ระดับ 0.5
3.3. ความพึงพอใจของผูเ รียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.1.1.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ศิริชัย นามบุรี (2542) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใน
ลักษณะซอฟทแวรสําเร็จรูป (Package Software) นําไปสอน (Instruction) เนื้อหาใหม โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอนบทเรียนหรือนําเสนอบทเรียนผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ใน
บทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญคือ การนําเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะหลายสื่อ (Multimedia) ไดแก ประเภทขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ
(Video) และเสียง (Audio) โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได
ตลอดเวลา
บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน หมายถึง บทเรียนสําเร็ จรูปที่นําเสนอเนื้อหา สื่อกิจกรรม การตรวจ
ปรับ การประเมิ นผล และกระบวนการเรี ยนรูอื่น ๆ ที่ถูกจัดกระทําไวอย างเป นระบบและมีแบบแผน โดยใชค อมพิว เตอร
นําเสนอและจั ดการเพื่ อให ผู เ รีย นได มี ป ฏิสั ม พันธ โ ดยตรงกั บ บทเรีย นนั้ น ๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผู เ รีย นไม
จําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรมากอน ก็สามารถเรียนรูได
4.1.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)
ทิศนา แขมมณี (2545) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรู
วีก็อสกี้ (Vygotsky) เปนนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวปญญาใน
สมัยเดียวกับเพี่ยเจต (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปญญาของเพียเจตและวีก็อทสกี้เปนรากฐานที่สําคัญของทฤษฎีการ
สรางความรูด วยตนเอง (Constructivism) เพีย เจตอธิ บายวา พัฒนาการทางเชาว ปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทาง
414 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) พัฒนาการ
เกิดขึ้นเมื่ อบุคคลรับ และซึมซาบ ขอมูลหรือประสบการณใหม เขาไปสัม พันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิ ม
หากไมสามารถสัมพันธกันไดจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล
(equilibrium) โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation)
ทั้งเพียเจตและวีก็อทสกี้ นับวาเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ซึ่งเปนกลุม
ที่ใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ “cognition” หรือกระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทางปญญา นักคิดคนสําคัญในกลุมนี้คือ
อุลริค ไนสเซอร (Ulrich Neisser)
สรุปไดวาทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เปนทฤษฏีที่ใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการ
ของบุ คคลในการสร างความรูค วามเข าใจจากประสบการณ รวมทั้ งโครงสร างทางปญ ญาและความเชื่อที่ ใ ชใ นการแปล
ความหมายเหตุการณและสิ่งตางๆ เปนกระบวนการที่ผูเรียนจะตองกระทํากับขอมูล นอกจากกระบวนการเรียนรูจะเป น
กระบวนการปฏิสัมพันธภายในสมองแลว ยังเปนกระบวนการทั้งดานสติปญญาและสังคมควบคูกันไป
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ในการวิจัย ครั้ งนี้ เป นนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 โรงเรีย นวั ด ทัพ หลวง (หลวงพ อเกิ ด
อุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 52 คน
กลุมตัวอยางที่ใ ชในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทั พหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ )
จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย
5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel โดย สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สรางดวยโปรแกรม
2) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต แบบ Scoring Rubrics
3) แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบทดสอบปรนั ยกอนเรียน 30 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก
แบบทดสอบปรนัยหลังเรียน 30 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก ออกแบบตามเนื้อหา 3 บทเรียน
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน แบบ Scoring Rubrics
5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1) ผู วิ จัย ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค และวิ ธี ใ นการเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน กลุ ม สาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel
2) ผูวิจัยใหผเู รียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซึ่งเปนแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบ 30 ตัวเลือก จํานวน 4
5.2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง
ขั้นนํา ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน
ขั้นทบทวนความรูเดิม ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
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1) ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้น เมื่อไดพิจารณา
ความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอื่น ผูสอนจะมีหนาที่อํานวยความสะดวก ดังผูว ิจัยให
ผูเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
2) การสร า งความคิ ด ใหม จากการอภิ ป รายและการสาธิ ต ผู เ รี ย นจะเห็ นแนวทางแบบวิ ธีการ
ที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม
3) ประเมินความคิดใหม (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ้ง
ผูเรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรูในขั้นตอนนี้ผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจ
ที่เคยมีอยู เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา
ขั้นนําความคิดไปใช เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม
ในสถานการณตาง ๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย เปนการแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
ขั้นทบทวน ผูเรียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจของเขาไดเปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทีย บ
ความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเมื่อสิ้นสุดบทเรียน ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
1) ผู วิจัยใหผู เรี ยนทําการทดสอบหลั ง เรี ยนดวยแบบทดสอบวั ดผลทางการเรีย น เรื่ อง Microsoft
Excel ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ หาคุณภาพของขอสอบแลว
2) ผูวิจัยใหผเู รียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวย
บทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน (CAI) ในรายวิ ช า คอมพิ วเตอร เรื่ อง Microsoft Excel โดยสํ าหรั บนั กเรี ย นระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 หนาเขาสูบทเรียน (ก)

ภาพที่ 2 หนาเนื้อหา (ง)

ภาพที่ 2 (ข) หนาเมนูหลัก

ภาพที่ 2 (ค) หนาเมนูบทเรียน

ภาพที่ 2 หนากิจกรรม (จ)
ภาพที่ 2 (ฉ)หนาแบบทดสอบ
ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น

ผลการวิเคราะหประสิทธิ์ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิ์ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
X
1. คะแนนระหวางเรียน (E1)
45
36.10
3.30
2. คะแนนหลังเรียน (E2)
30
24.50
2.80

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
80.22
81.67

จากตารางที่ 1 พบวาผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22
( X = 36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

N

xˉ

S.D.

30

11.63

2.09

24.50

2.80

30
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2

386

5216

t
24.84*

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80)
สรุปไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.35
0.26
4.32
0.27
4.29
0.40
4.32
0.31

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวาผูเ รียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D .= 0.31)
อยูในระดับมาก
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 พบวาผู เรีย นมีค าเฉลี่ยคะแนนแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนระหวางเรีย นคิด เป นรอยละ 80.22 ( X =
36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
7.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) สรุปไดวา
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 พบวาผูเ รียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) อยูในระดับมาก
8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 พบวาผู เรีย นมีค าเฉลี่ยคะแนนแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนระหวางเรีย นคิด เป นรอยละ 80.22 ( X =
36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย ทองมาก (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการใชชุดการสอนซอมเสริมการ
เรี ย น Program Microsoft Excel 2007 เรื่ อง การสร างสู ตรและการใช ฟ ง ค ชั่ นในการคํ า นวณ ของนั กเรี ย นระดั บ
ประกาศนี ยบั ต รวิช าชีพ ชั้ นปที่ 1 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อักษรบริ ห ารธุ ร กิจ จั งหวั ดระยอง พบว าการวิ จัย มี ป ระสิ ท ธิ์ภ าพที่
81.90/85.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80
8.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) สรุปไดวา
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรพรรณ จันทรวงค (2558) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง จํานวน
เต็ม ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนกอนเรียน ( X =
12.47, S.D. = 1.80) คะแนนหลังเรียน (xˉ = 25.03, S.D. = 2.31) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) อยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถพร ธนูเพ็ชร (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก ( X =4.16, S.D. = 2.91)
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9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
เพื่อใหผเู รียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนวิ ธีการที่ ถู กต อง ซึ่ งช วยลดป ญหาที่เ กิ ดขึ้ นจากการใชบ ทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน และให คําแนะนํ าช วยเหลื อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน
ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน
งานวิจัยนี้ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ร วมกั บ รายวิ ชาอื่ นๆ เพิ่ ม ขึ้นนอกเหนื อจากกลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เพื่อจะได นําไป
ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแ บบซิปปารายวิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
The development of Computer Assisted Instruction with CIPPA Model for
Computer Course for Mathayomsuksa 4 students of
Mattayomtanbinkamphangsean School
รัตนาวลี ศรีเครือ1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
rattanavaleebaem@gmail.com and 2panuwat.edu@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจั ด
การเรี ยนรู แ บบซิ ป ปารายวิ ช าคอมพิ วเตอร สํ าหรั บนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรีย นมั ธยมฐานบินกํ าแพงแสนที่ มี
ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย
โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 2) แบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
คือ 81.11/86.56 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.6, S.D. = 0.40) จึงสรุปไดวา
การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบซิปปา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve Computer
Assisted Instruction lesson principles of working and choosing a computer for primary high school (Grade
11) that ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction
lesson 3) to study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade
11) 30 people through choose at simple random sampling example have research tools such as
1) Computer Assisted Instruction lesson, that the evaluation was carried by professional 3 people
2) Evaluation form of achievement 3) objectives of study satisfaction (IOC) 4) students satisfaction from.
The result were found that 1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist high level
(81.11/86.56) 2) Students achievement that study computer assisted instruction lesson higher statistically
significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction lesson high level
( X = 4.60, S.D.= 0.68) Can conclude that computer assisted instruction lesson can increase learning
achievement thus confirming.
Keywords: CIPPA model, computer assisted instruction lesson, learning achievement
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไว
ว าการจั ด การศึ กษาต องยึ ด หลั กเสมอว าผู เ รี ย นทุ กคนมี ค วามสามารถที่ จะเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได แ ละถื อ ว าผู เ รี ย น
มี ค วามสํ าคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ กษาต องส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั กยภาพ
และมาตรา 24 ได กล าวถึง การจั ดกระบวนการเรีย นรู ให สถานศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ ยวของดํ าเนินการจั ดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขป ญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิ บัติ ใหทํ าได คิดเปน ทําเป น รั กการอ านและเกิ ดการใฝรู อยางต อเนื่ อง และจั ดการเรีย น
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึ ง ประสงค ไ ว ใ นทุ กวิ ชาส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหผู ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล อม สื่ อการเรี ยนและอํ า นวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้ง นี้ ผูส อนและผู เ รีย นอาจเรี ยนรู ไ ปพร อมกันจากสื่ อการเรี ย นการสอนและแหล งวิ ท ยาการประเภทต างๆจัด การเรี ย นรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผู ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-14)
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป
ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งครูถายทอดเนื้อหา นักเรียนทองจําการเรียนที่เนน
การถายทอดและการทองจําเนื้อหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ
กั บ คนอื่ น และสิ่ ง แวดล อมไม เ ป น ทํ า ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ไ ม เ ป นทํ า ให ผู เ รี ย นไม ส ามารถเรี ย นรู อย างต อเนื่ องได ต ลอดชี วิ ต
(ประเวศ วะสี, 2541: 40-47) จากการสอบถามครูในโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ นักเรียนสวนมากมีปญหาจําขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการไมได และขาดสื่อที่ทันสมัย
ซอฟตแวร (software) หมายถึงชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงหมายถึงลําดับ
ขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นดวยคําสั่งของคอมพิวเตอร คําสั่งเหลานี้เรียงกันเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลว
วาคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง การทํางานพื้นฐานเปนเพียงการกระทํากับขอมูลที่เปนตัวเลขฐานสอง ซึ่งใชแทนขอมูลที่เปน
ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาดซอฟตแ วร
คอมพิ วเตอรก็ไม สามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงเปนสิ่ง ที่จําเปนและมีความสําคัญมาก และเปนสวนประกอบหนึ่ง ที่ทําให
ระบบสารสนเทศเป นไปได ตามที่ต องการ นั กเรีย นทุก คนควรเรี ยนความรู เบื้ องตนเกี่ย วกั บหลั กการทํางานของซอฟต แวร
และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ต าง ๆ ด วยวิ ธี การเขี ย นโปรแกรมซึ่ ง ประกอบด วย เนื้ อหาบทเรี ย น กิ จกรรมและการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจาก
คอมพิวเตอร ซึ่งมีรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟกสวยงาม และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใช
บทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน ผูเ รี ย นมี ป ฏิสั ม พั นธ กับคอมพิ วเตอร คื อ การโต ต อบกั นระหว างนั กเรี ย นกั บ คอมพิ วเตอร
และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน
ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนจะ
ชวยสงเสริมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในการสรางความรูมีปฏิสัมพันธกับผู อื่นหรือสิ่งแวดลอมการเรียนรูกระบวนการ
ตาง ๆ และสามารถนําความรูไประยุกตใช กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550)
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จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชในการประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Camtasia Studio 8 โดยรวมการจัดการเรียนแบบซิปปา
โดยบทเรียนสามารถดึง ดูดความสนใจของผูเรีย นในเนื้ อหามากยิ่ง ขึ้นและผูเรีย นสามารถที่ จะทบทวนความรูไ ดตลอดเวลา
โดยรู ปแบบการนําเสนอในลักษณะของมัล ติมีเ ดียคือ การแสดงขอมู ลเป นรูปภาพ กราฟ ก เสียง ภาพเคลื่อนไหว นําเสนอ
เนื้อหาใหงายตอการเขาใจผูเรียนสามารถที่จะมาทบทวนกี่ค รั้งก็ได ผูจัดทําไดทํ าแบบทดสอบกอนเรี ยนเพื่อทดสอบความรู
พื้นฐานเดิมกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดระดับพัฒนาการเรียนรู ในระบบการจัดการเรียนรู LMS ดังนั้นบทเรียน
สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมานี้ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่และยังอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกั บการจั ดการเรียนรู แบบซิป ปา รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานในการในการศึกษา
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกั บการจัดการเรีย นรูแบบซิปปารายวิ ชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 แบบวิธีการสอนซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL)
กุณฑรี เพ็ช รทวีพรเดช และคณะ (2550) เป นการพั ฒนารูป แบบการจัด การเรี ยนการสอนโดยยึ ดผูเ รีย น
เป นศู นย กลางมี สวนร วมในกิ จกรรมการเรีย นรู ฝ กค นควารวบรวมข อมู ลและสรางสรรค ความรูด วยตนเอง การมี สวนร วม
ในกิ จ กรรมของนั ก เรี ย นจะช วยส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนแบบมี ส ว นร ว มในการสร า งความรู มี ป ฏิ สั ม พั นธ กั บ ผู อื่ นหรื อ
สิ่งแวดลอมการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ และสามารถนําความรูไประยุกตใช
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มนัสนันท พิมพินิจ (2555: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction
เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ
นําเสนอโดยใชภ าพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว ใช เสี ย งหรือแม แ ต ตัวอั กษรที่ เ ป นขอความเพื่ อให ผูเ รี ย นสามารถเข าถึ งบทเรี ย น
ใหไดมากที่สุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ
นัย นา เอกบูร ณวัฒ น (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอร ชวยสอนหรื อโปรแกรมช วยสอน คือสื่ อที่ ใ ช
ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คลายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร
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ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตั วสื่ อการสอน ที่ สามารถโตตอบกั บผู เรีย นได ไมวาจะเปนการรับ คําสั่ งเพื่ อมาปฏิบั ติ ตอบคําถาม
หรือไมเชนนั้นคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได
ดังนั้นจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมื อ
สร างให เป นโปรแกรมคอมพิ วเตอร เ พื่ อให ผูเ รี ย นนํ าไปเรีย นด วยตนเองและเกิ ด การเรีย นรู ในโปรแกรมประกอบไปด วย
เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว สีหรือ เสียง
เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 98) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู
ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด
ไพศาล หวังพานิช (2543: 89) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน
เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ
จึงเปนการตรวจวั ดระดั บความสามารถของบุค คลวาเรียนแลวมีค วามรู เทาใด สามารถวัดได โดยการใช แบบทดสอบตาง ๆ
เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูเรียนซึ่งเกิดจากการเรียน
การสอนที่ไดรับ ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในดานตางๆ ซึ่งพิจารณาจากความสามารถของผูเรียนจากคะแนนที่กําหนด
ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนแตละคน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดาวรถา วี ร ะพั น ธ (2559: บทคั ด ย อ ) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
วิ ช าภาษาไทย สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1ผลการวิ จัย พบว า 1. บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีประสิทธิภาพ 86.22/84.02 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.00 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
รอยละ 80 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชา ภาษาไทยอยูในระดับมาก ( X = 4.30, S.D.= 0.62)
ภาสกร เรื องรอง (2559: บทคั ด ยอ) ได ทํ าการวิ จัย เรื่ องการพั ฒ นาบทเรี ย นบนแท็ บ เล็ ต พี ซีร วมกั บ การจั ด
การเรียนรูแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สํา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรีย น
บนแท็บเล็ตพีซีรวมกับ การจัดการเรียนรูแ บบซิปปาโมเดล เรื่ อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับนักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1
มีประสิทธิภาพ 80.48/82.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว ากอนเรียนอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 3) ความพึ งพอใจของนักเรียนที่ มีตอบทเรี ยนบนแท็บเล็ตพี ซี
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ดังนั้นจึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เกี่ยวของคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งบรรจุเนื้อหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวาง
บุคคล และคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน
ในลักษณะของการใหความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิด ในการทํา
การวิ จั ย โดยใช รู ป แบบการจั ด การเตี ย นรู แ บบซิ ป ปาร ว มกั บ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากร คื อ คื อ นั กเรี ยนมั ธยมศึ กษาปที่ 4/5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรี ยนมั ธยมฐานบิ น
กําแพงแสน จํานวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 45 คน
กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
มัธยมฐานบินกําแพงแสน จํานวน 30 คนไดจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
5.2 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.2.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.2 ออกแบบและจัด ทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่องการติด ตั้ งระบบปฏิบั ติการ สํ าหรับ นักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได
5.2.4 ประเมิ นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เรื่ องเรื่ อ งการติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ การ สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
5.2.5 นํ าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ องการติด ตั้ งระบบปฏิ บัติ การ ไปทดลอง โดยใชรู ป แบบการจั ด
การเรียนรูแบบซิปปาตามที่กําหนดไว
ขั้ นที่ 1 การทบทวนความรู เ ดิ ม เป นการดึ ง ความรู ข องผู เ รี ย นในเรื่ องที่ จะเรี ย น เพื่ อช วยให ผู เ รี ย น
มีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการตาง ๆไดอยางหลากหลาย
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู ใ หม เปนการแสวงหาข อมู ล ความรู ใ หม ที่ ผู เ รีย นยั ง ไม มี จากแหล ง ข อมู ล
หรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตาง ๆเพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได
ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ผูเรียนจะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาไดผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ โดยใช
กระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอมูลนั้น ๆ ซึ่งอาจจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม

ภาพที่1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตน
แกผูอื่น และไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน
ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู เปนการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม
และจัดสิ่งที่เรียนใหมีระบบระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูไดเรี ยนรูมาไมมีการปฏิบัติ ขั้นนี้เปนขั้ น
ที่ชวยใหผู เรียนได มีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู เป นการชวยใหผูเรี ยนไดต อกย้ําหรือตรวจสอบ
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ความเขาใจของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามข อความรูที่ได ขั้นนี้จะเปน
ขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย
ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู
5.2.6 ผู วิจั ย ให นัก เรี ย นทํ าการทดสอบหลั ง เรี ย นด วยแบบทดสอบวั ด ผลทางการเรี ย น เรื่ องการติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติ การ ซึ่งเป นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานประเมินดัชนีค วามสอดคล องระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบการวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC)
5.2.7 ผู วิจั ย ให นัก เรี ย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต อ บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนรายวิ ช า
คอมพิวเตอร เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4
5.2.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.3.3 แบบประเมิ นความพึง พอใจของผู เรี ยน หลั งเรีย นด วยบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ องการติ ดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
6. ผลการศึกษาการวิจัย/
6.1 ผลการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังภาพ 2 – 4 ดังนี้

ภาพที่ 2 บทเรียน

ภาพที่ 3 วีดีโอ

ภาพที่ 4 แบบทดสอบ

การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
X

S.D.

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

1. คะแนนระหวางเรียน (E1)
2. คะแนนหลังเรียน (E2)

1.94
3.20

81.11
86.56

30
30

24.33
25.97

จากตารางที่ 1 พบวาผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11
( X = 24.33, S.D.= 1.94) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.56 ( X = 25.97, S.D.= 3.20) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน
N
S.D.
X
กอนเรียน
30
14.17
2.78
354
หลังเรียน
30
25.97
3.20
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

2

4466

20.48*

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนสอบกอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 2.78) และหลังเรียน ( X = 25.97, S.D. = 3.20)
โดยสรุปไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.40
0.33
4.40
0.28
4.62
0.61
4.47
0.40

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุด
พึงพอใจ มาก

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.47,
S.D. = 0.40) อยูในระดับมาก
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 ผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 ( X = 24.33, S.D.
= 1.94) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.56 ( X = 25.97, S.D. = 3.20) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
7.2 คะแนนสอบกอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 3.20) และหลังเรียน ( X = 25.97, S.D. = 3.20) โดยสรุปไดวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.47, S.D. = 0.40) อยูใน
ระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การติ ดตั้ง ระบบปฏิ บัติ การเพื่อเพิ่ม ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น
รายวิช าคอมพิ วเตอร สําหรับ นักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 4 รวมกับ การจั ดการเรีย นรู แบบซิป ปา มี ประสิท ธิภ าพ (E1/E2)
เทากับ 81.11/86.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย (ภาสกร เรืองรอง, 2559) ไดทําการ
วิจัย เรื่องการพั ฒนาบทเรีย นบนแท็บ เล็ต พีซีรวมกับการจัดการเรียนรูแ บบซิ ปปาโมเดลเรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 พบวา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.48/82.10 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
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8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ( X = 25.97 , S.D. = 3.20) สูงกวากอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 3.20)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย (ดาวรถา วีระพันธ, 2559) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
( X = 25.03, S.D. = 2.31) สูงกวากอนเรียน ( X = 12.47, S.D. = 1.80) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดแสดงวานักเรียน
ความพึงพอใจมากที่สุดหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
การจัดการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมประสบการณ เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ
ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรีย นไดดวยตนเอง
เชน สามารถเรียนรูเองไดทุกที่ ทุกเวลา จนกวาผูเรียนจะเขาใจ
9. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ทําใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรนําแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปบูรณาการกับวิชาอื่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับรายวิชา
อื่นตอไป
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
สําหรับผูเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
The Development of Computer Assisted Instruction Subject using Program
Microsoft PowerPoint using for achievement Constructivism
the case study of Tessaban4 School (Chao Pricha Uthit)
นันทิวรรธน เพ็งสอน1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
gamemyjang@gmail.com and 2panuwat.edu@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเลือกโดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือ
ในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 2) แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดยผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.17) ทางสถิติ จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This article is an experimental research that aimed to 1) The Development of Computer Assisted
Instruction on the topic of introduction to Microsoft PowerPoint using for for achievement. Constructivism.
The case study of Tessaban4 School (Chao Pricha Uthit) 2) study the achievement before and after learning
of computer-assisted instruction. 3) Studying of student satisfaction from the research sample which was
in 6th grade. selected by purposive Research sampling 30 specific people. There are research tools include
with computer assisted lesson that got through from expert assessment by 3 people. A conformance
index assessment form between the questions and the objectives (IOC), and student satisfaction assessment
form. The result of the research found that 1) The effective of developed system was 80.22/81.67
according to criterion. 2) Student achievement in computer assisted lesson was significantly higher than
.05. 3) The students were satisfied with the computer assisted lesson for ( X = 4.44, S.D. = 0.17). It is
concluded that, computer assisted lesson can increase the achievement of the actual learning.
Keywords: CAI, constructivism, achievement
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1. บทนํา
ในปจจุบันทางเทคโนโลยีไดมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรา โดยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี
หนึ่งสังเกตวาคอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชกับทุกสาขาวิชาชีพ และในสาขาวิชาชีพทางการศึกษานี้เองก็ไดเอาคอมพิวเตอรมา
เปนหลักสูตรการสอนตามโรงเรียน และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะและความรูของผูเรียนการนําเอาคอมพิวเตอรมา
ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนมีการพัฒนาขึน้ มาในอีกรูปแบบหนึ่งนั้นก็คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรซึ่งเปนการเรียนการสอน
ในอีกแบบที่มีลักษณะตางจากการเรียนการสอนในหองเรียนคือ เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะชวนในผูเรียนเกิด
ความสนใจที่อยากจะศึกษาในบทเรียน ตัวผูเรียนเองก็สามารถที่จะศึกษาไดดวยตัวเองทุกเวลา สอดคลองกับผลการวิจัยของ
กฤตยา วิทูรวิทยลักษณ (2546) ที่พบวาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัยใชในการพัฒนา
บทเรียน การเก็บขอมูลดานสุขภาพและในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตสื่อและจากการ
สํารวจโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวาผูเรียนยังขาดทักษะในสรางสรรคความสวยงามของการนําเสนองานจึงได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมา
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เปนกระบวนการเรียนการสอน โดยใชสื่อคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตางๆ เปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive) คือสามารถ
โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได เปนสื่อที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงไดทําบทเรียนคอมพิ วเตอรชวย
สอนเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft PowerPoint โปรแกรม PowerPoint เปนโปรแกรมที่รูจักกันเปนอยางดีวาใชสําหรับการ
นําเสนองาน เนื่องจากการใชงานงายและไมตองมีพื้นฐานมากนัก ก็สามารถทําผลงานได รวมทั้งมีเครื่องมือชวยเหลือตางๆใน
การผลงานใหอีกมากมาย เนื้อหาบทเรียนทั้งหมดทําขึ้นก็เพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนเพื่อใหผูที่ไดศึกษาบทเรียนเกิดความรู
และความเขาใจ สามารถที่จะใชโปรแกรมนี้ไดอยางเต็มที่เพื่อนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนและนาสนใจยิ่งขึ้น
การเรี ย นรู ด วยตนเอง (Self-directed learning: SDL) เป นสิ่ ง สํ าคั ญ ที่ ส ามารถสร างคนทํ างานที่ ใ ช ค วามรู
(knowledge worker) ซึ่งสามารถพัฒนาสังคมและประเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและเศรษฐกิจฐานความรูการพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจใหสามารถเรียนรูดวยตนเองไดเพื่อเปนคนทํางานที่ใชความรูเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกัน SDL
สามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานคุณลักษณะสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวาประสิทธิ ภาพของบทเรียน
มัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมี 15 องคประกอบ คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.51) และผูเรียนมีความพึง
พอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.64)
อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนในรายวิชา ง16101 ยังไมมีการผลิตสื่อดังกลาวทําใหการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้น ๆ ขาดความนาสนใจ ซึ่งวิชานี้เปนการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิว เตอร ซึ่งมีการ
เรียนการสอนแบบบรรยายผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก็จะไมดีเทาที่ควร สงผลใหพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรของผู เรียนต่ําดวย
ทําใหครูผูสอนไมสามารถสอนเนื้อหาใหผูเรียนเขาใจและบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นได
ดัง นั้ นจึ ง เห็นสมควรให มี การผลิต สื่ อการสอนในรายวิ ช าคอมพิวเตอร ง16101เรื่องการใชโ ปรแกรมMicrosoft
Powerpoint สรางงานนําเสนอ และอาศัยคอมพิ วเตอรที่ส ามารถเอื้อประโยชนในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนยั งสามารถ
เรียนรูดวยตนเองจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ซึ่งเปนวิธีการที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการให
การเรียนการสอนยึดเอาผูเรียนเปนหลัก
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องตน สําหรับ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่พัฒนาขึ้น
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint สามารถใชกับทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของผู เ รีย นที่ เ รีย นด วยบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนที่พั ฒ นาขึ้นหลัง เรี ย นสู งกว า
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นุชนาฎ ฐิติโภคา (2552) ไดสรุปไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาชวยครูในการ
เรียนการสอนผูเรียนใหเรียนรูเนื้อหาบทเรียนและฝกทักษะจากคอมพิวเตอรแทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บางบทเรียน
การเรีย นการสอนกับคอมพิวเตอรจะถู กดําเนินไปอยางเปนระบบคอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ ผิดของผูเรียนได เมื่ อผูเรีย น
กระทําผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอร ชวยสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยตอบสนองความแตกตางของความสามารถระหวางบุคคล
ของผูเรียนไดดีอีกดวย
กําพล ดํารงค วงศ (2550) คอมพิวเตอรช วยสอน หมายถึ ง การนํ าคอมพิ วเตอรม าเป นสื่ อใหเ นื้อหา
เรื่องราว เปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรีย นแบบปฏิสัมพั นธ (Interactive) ระหวางผูเรีย นกับคอมพิวเตอรในการใช
คอมพิวเตอรจําเปนตองมีซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายบทเรียนโปรแกรม
ดังนั้น CAI มาจากคํายอในภาษาอังกฤษ คือ Computer Assisted Instruction หรือ Computer
Aided Instrucion เปน โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครู ทําหนาที่เปนสื่อการเรียนบทเรียนสามารถโตตอบกับ
ผูเรียนได ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย การสราง
บทเรียน แบบนี้ อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงสิง่ เรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ่มตนจากการให
สิ่งเราแก ผูเรียน ประเมินการตอบสนองของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับเพื่อเสริมแรงและใหผูเรียนเลือกสิ่งเราอันดับตอไป
4.1.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง(Constructivism)
ทิศนา แขมมณี (2554) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรู ดวยตนเองดังนี้ ทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง เปนทฤษฎี การเรีย นรู ที่เ นนผู เรี ยนเป นผู สร างองคค วามรู ดวยตนเองทฤษฎีค อนสตรัค ติวิสต มีส าระสํ าคั ญที่ วา
ความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือผูสอนเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิ ดขึ้นและถูกสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง การเรียนรู
จะเกิด ขึ้นได ดีก็ต อเมื่อผูเ รีย นได ลงมือกระทํ าดวยตนเอง (Learning by doing) มี พื้นฐานอยู บนกระบวนการการสราง
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2กระบวนการด วยกั นสิ่ ง แรก คื อ ผู เ รี ย นเรี ย นรู ด วยการสร างความรู ใ หม ขึ้ นด ว ยตนเอง ความรู จะเกิ ด ขึ้ นจากการแปล
ความหมายของประสบการณที่ไดรับ หากเปนประสบการณตรงที่ผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมายสิง่ ที่สอง คือกระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผูเรียนคนนั้น
Vygotsky นักทฤษฎีรสรางความรูมีความเห็นวา แมโลกนี้จะมีอยูจริงและสิ่งตางๆมีอยูในโลกจริง โดยแต
ละคนจะใหความหมายของสิ่งเดียวกันแตกตางกันไปอยางหลากหลาย ดังนั้นสิ่งตางๆในโลกไมมีความหมายที่ถูกต องหรือเปน
จริงที่สุด แตขึ้นกับการใหความหมายของคนในโลก คนแตละคนเกิดความคิดจากประสบการณ ดังนั้น สิ่งแวดลอมที่อยูใน
ประสบการณนั้นยอมเปนสวนหนึ่งของความคิดนั้น ดวยเหตุนี้ Vygotsky จึงเนนความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล
และการใหความชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหกาวหนาจากระดับพัฒนาการที่เปนอยู ไปถึงระดับพัฒนาการที่เด็กมีศักยภาพจะไปถึง
ได Vygotsky จึง ได เ สนอแนวคิ ด กี่ย วกับ “Zone of proximal development” ซึ่ง เปนแนวคิด ใหม ที่ส ง ผลต อการ
เปลี่ยนแปลงในดานการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้น ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองนี้จะไมเนนการใหเนื้อหาที่ผูเรียนจะตองเรียน
แตเนนที่ตัวผูเรียน และประสบการณของผูเรียน ก็คือการที่ผูเรียนไมรับเอา หรือเก็บเอาไว แตเฉพาะขอมูล ที่ไดรับแตตองแปล
ความ ของขอมูลเหลานั้น โดยประสบการณ และเสริมขยาย ตลอดจนทดสอบ การแปลความนั้นดวย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คณิตา สาโสะ (2555) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
สรางเว็ บเพจด วยภาษา HTML สําหรับ ผูเรี ยนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพป ที่ 3 เท ากับ 83.10/85.00 ซึ่งสู งกวาเกณฑ
80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่
3 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ภัส สร พิ ม บุญ (2557) ได ทําการวิ จัยเรื่ อง การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง ข อมูล และ
แหลงขอมูล สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานใหมสามัคคี พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
นั้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 82.12/81.00 ซึ่ ง สู ง กว าเกณฑ ที่ กําหนด 80/80 และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว าก อ นเรี ย นอย า ง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิส ต เรื่ อง คอมพิ ว เตอร ใ นชี วิต ประจํ าวั น สํ าหรั บ มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 จํ า นวน 30 คน ผลการศึ กษาพบว า
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมี 15 องคประกอบ คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ =4.31, S.D. =0.51)
และผูเรียนมี ความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ =4.44, S.D.=0.64)
จารุวรรณ จันทรทรัพย (2556) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง สวนประกอบหลักและการ
ใชง านคอมพิ วเตอร สําหรับผู เรีย นช วงชั้ นที่ 1 ประถมศึ กษาปที่ 3 โรงเรียนประถมสาธิ ตมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏบานสมเด็ จ
เจาพระยา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอรมีคุณภาพ
ดานเนื้อหาอยูในระดับดี 2) ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพดี
และมีประสิทธิภาพ 81.89/88.44 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบ
หลักและการใชงานคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนชวงชั้นที1่ ชั้นป.3หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จึงสรุปไดวา เทคนิคปญหาเปนฐาน และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนได ทาง
ผูวจิ ัยจึงไดมีแนวคิดในการทําการวิจัยเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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5. วิธีการดําเนินการ/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เป นผู เ รี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2 โรงเรี ย นเทศบาล 4
(เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 คน
กลุมตัวอยางที่ใชครั้งนี้ เปนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการ
สุมอยางงาย
5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิ ศ) โดยใชโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําไปหา
คุณภาพดานเนื้อหา, ดานเทคนิคการนําเสนอ, ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
2. แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตโดยใชการประเมินแบบ Scoring Rubrics
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
มีเนื้อหา 3 บทเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชการประเมินแบบ Scoring Rubrics
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ชี้แจงและแนะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint เบื้องตน ที่ใชทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเอง
2. ให ผูเรี ยนทํ าแบบทดสอบกอนเรีย น เรื่อง Microsoft PowerPoint ที่ใช ทฤษฎีการสร างความรูดวย
ตนเอง
3. การจัดประสบการณตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด พูดคุยกับผูเรียนวาจะสอนเกี่ยวกับอะไร
ขั้นที่ 2 สะกิดใหคนควาโดยใหศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint โดย
ผูวิจัยคอยดูอยูหาง ๆ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
ขั้นที่ 3 นํ าพาสูการปฏิ บัติ ให ผู เรี ย นลองปฏิ บัติ จริ งจากเนื้ อหาบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง
Microsoft PowerPoint ที่ใหลองศึกษา
ขั้ นที่ 4 จั ด องค ค วามรู ให ผู เ รี ย นมี โ อกาสใช แ นวคิ ด หรื อความรู ค วามเข าใจที่ พั ฒ นาขึ้ นมาใหม ใ น
สถานการณตาง ๆ
ขั้นที่ 5 นําเสนอควบคูการประเมิน ใหผูเรียนเปรียบเทียบความเขาใจที่เปลี่ยนไปจากแรกเริ่มกับปจจุบัน
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4. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint
5. เมื่อดําเนินการทดลองครบทุกบทเรียนแลว ผูวิจัยใหผูเรียนแตละคนตองทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint
6. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูล
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6
ดังภาพที่ 1-3

ภาพที่ 1 เขาสูบทเรียน

ภาพที่ 2 บันทึกขอมูลผูเรียน

ภาพที่ 3 เมนูยอย

ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของสื่อ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น
คะแนนเต็ม
N
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
รอยละ
คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
45
36.10
80.22
คะแนนหลังเรียน (E2)
30
30
24.50
81.67
จากตารางที่ 1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคา คะแนนระหวางเรียน E1คิดเปน
รอยละ 80.22 และมีคาคะแนนหลังเรียน E2 คิดเปนรอยละ 81.67 สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2
สภาพการเรียน
N
S.D.
t
X
กอนเรียน
30
12.23 2.09
386
5216
24.84*
หลังเรียน
30
24.50 2.75
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23, S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =24.50, S.D.= 2.75)
สรุปไดวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
4.37
0.36
มาก
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
4.32
0.21
มาก
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
4.33
0.26
มาก
คาเฉลี่ยรวม
4.34
0.28
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
( X =4.34 S.D.= 0.28 )
รายการประเมิน

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา คะแนนระหวางเรียน E1 คิดเปนรอยละ
80.22 และมีคาคะแนนหลังเรียน E2 คิดเปนรอยละ 81.67 สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80
7.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23, S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =23.87, S.D.= 2.76) สรุปไดวา
กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจมาก ( X = 4.34, S.D. =
0.28)
8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา คะแนนระหวางเรียน E1 คิดเปนรอยละ
80.22 และมี คาคะแนนหลั งเรีย น E2 คิด เป นร อยละ 81.67 สรุ ปไดวาบทเรี ยนมีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ ที่ 80/80 ซึ่ ง
สอดคลองกั บงานวิจัยของ คณิตา สาโสะ (2555) บทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจด วยภาษา HTML
สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บ
เพจดวยภาษา HTML สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เทากับ 83.10 / 85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนดไว แ ละภัส สร พิม บุ ญ (2557) ได ทํ าการวิ จัยเรื่ อง การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ขอมู ล และ
แหลงขอมูล สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานใหมสามัคคี พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
นั้นมีประสิทธิภาพ 82.12/81.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กํากหนด 80/80
8.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23, S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =24.50, S.D.= 2.75) สรุปไดวา
กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วัลยา ตูพานิช และ สุนันทา กระจางแดน (2557) ไดทําการวิจัยประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การ
ดูแลสุขภาพที่บาน สําหรับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย คะแนนกอนเรียน ( X =11.17, S.D.= 1.77)
และคะแนนหลังเรียน ( X =24.33, S.D.= 2.36) พบวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไววาผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน
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8.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =
4.44, S.D. = 0.17) อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อังสนา จั่นแดง และ คเณศวร วรรณโชติ (2559) การใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.39 S.D. = 0.51) และธนวัฒน พันธชัย
และนคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอร
ในชีวิตประจํ าวัน สําหรั บมัธยมศึกษาปที่ 1 พบว า ความพึงพอใจของผูเ รียนตอบทเรี ยนมัลติมีเดี ยโดยรวมอยู  ในระดับมาก
( X = 4.44, S.D. = 0.64)
9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
การนําไปใช ผูสอนควรตรวจดูความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเนื่องจากมีการใช Google Form
ในการทําขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน
งานวิจัยนี้ควรมีการพั ฒนากระบวนการเรีย นรูโดยใช ทฤษฎีการสรางความรู ดวยตนเองกับ บทเรีย นคอมพิ วเตอร
ชวยสอน รวมกับรายวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง
การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
The Effects of Computer Assisted Instruction with Cooperative Learning Using
Team Games Tournament Technique on Software
for Student in Grade 7 of Pawanapimon Pittaya School
สุริยา พันธุแตง1 และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
toeysuriya@gmail.com and 2p.thaiposri@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยม ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยาง
ของงานวิจัย คื อ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน
ไดแก 1.1) ซอฟตแวร 1.2) โปรแกรมอรรถประโยชน และ 1.3) โปรแกรมประสงคราย 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนพบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.35) และดานเทคนิคการผลิต
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D. = 0.22) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ
มากที่สดุ ( X = 4.73, S.D. = 0.47)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบรวมมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on software
for student in grade 7 of Pawanapimon Pittaya school, 2) to evaluate quality of content and production
techniques of computer assisted instruction, 3) to compare pretest and posttest score of the student
who learned by the computer assisted instruction with cooperative learning using team games tournament
technique, and 4) to study students’ satisfaction towards computer assisted instruction. This research
study is experimental research. One group pretest-posttest design was used. The sample in this research
was 30 students in grade 7 of Pawanapimon Pittaya school. The purposive selection method was used.
The research instruments included the computer assisted instruction, the quality of content and
production techniques evaluation form, the learning achievement test, and the satisfaction questionnaire.
Data were analyzed using mean ( X ), standard deviation (S.D.) and dependent t-test. The research
findings were as follows: 1) the computer assisted instruction on software for student in grade 7 of
Pawanapimon Pittaya school was comprised of three parts: 1.1) software, 1.2) utility program, and 1.3)
malicious software. 2) The experts agreed on the computer assisted instruction quality of content at
a very high level ( X = 4.80, S.D. = 0.35) and the computer assisted instruction quality of production
techniques at a very high level ( X = 4.77, S.D. = 0.22), 3) the posttest score of the student who learned
by the computer assisted instruction with cooperative learning using team games tournament technique
was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after learning
with the computer assisted instruction at a very high level ( X = 4.73, S.D. = 0.47).
Keywords: computer assisted instruction, cooperative learning, learning achievement
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1. บทนํา
ปจจุบั นการพัฒ นาทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT: Information and Communication
Technology) เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหเกิดความพยายามที่จะนําเทคโนโลยีเหลานี้เขามาประยุกตใชในดา น
การศึ กษา เพื่ อให การศึ กษามีคุ ณภาพและประสิท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น ช วยพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย ใ หมี ค วามรูแ ละคุ ณ ธรรม
เพื่ อรองรับ การพั ฒ นาและสร างขี ด ความสามารถในการแข งขั นในยุ ค สัง คม/เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based
Economy/Society) (ถนอมพร ตันพิพัฒน, 2545 อางถึงใน สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย, 2556)
ซอฟตแวร (Software) เปนองคประกอบสําคัญของระบบคอมพิวเตอร เปนสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บรรจุ
คําสั่งเพื่อใหสามารถทํางานไดตามตองการ เปนองคประกอบนามธรรมไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได (วิโรจน ชัยมูล และ
สุพรรษา ยวงทอง, 2558) การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับซอฟตแวรเบื้องตนสวนใหญมักเปนการบรรยายทฤษฎี เปนการ
เรียนรูเชิงรับ ผูเรียนรอรับความรูจากผูสอนเพียงอยางเดียว ซึ่งผูเรียนอาจจะไมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน ผูสอนจึงจําเปนตอง
พัฒนาสื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ไดเขามามีบทบาทดานการจัดการเรียนการสอน
เนื่ องจากคอมพิวเตอร ช วยสอนสามารถทํ าใหเ นื้ อหาของบทเรี ยนนั้นมีค วามเข าใจไดง าย ประกอบไปดวย สื่อภาพ วิดี โ อ
ประกอบการเรียนรู และเสียง นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรีย นปอนเขา
ไปไดในทันทีซึ่งเปนการเสริมแรงใหกับผูเรียน (กิดานันท มลิทอง, 2531 อางถึงใน ศริษา จิตศรีพิทักษเลิศ, 2556)
การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนแบงเปน
กลุมยอย ๆ สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกในกลุม ใหมีการชว ยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) เทคนิ ค
การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team Game Tournament : TGT) เปนกลยุทธหนึ่งในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย
มีลักษณะเดน คือ ผูสอนจะทําการอภิปรายเนื้อหาในบทเรียนและใหผูเรียนทําแบบทดสอบเพื่อแบงสมาชิกกลุม เมื่อทําการ
แบงกลุมแลวผูสอนจะใหแตละกลุมดําเนินการศึกษาคนควาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นสมาชิกกลุมแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการแขงขันตอบคําถาม โดยคะแนนที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองจะถูกนํามา
รวมกันเปนคะแนนกลุม เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันแตละบทเรียนผูสอนจะยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุ ด (อุบลวรรณ
สงเสริม, 2555)
การศึกษาของไทยในอนาคตตองมุงเนนที่คุณภาพดานวิชาการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ครู จะตอง
ออกแบบการเรีย นรู จั ดการเรีย นรู และประเมินผลการเรียนรูใ หส อดคลองกั บลั กษณะของผูเ รียนและภาวการณข องโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนทั้งความรู
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค (ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร และ ธีระศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2558)
จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช
เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น ชวยใหผูเรียนมีค วามกระตือรือรน
ในการเรียน และยังสามารถทบทวนซ้ําไดตามความตองการ ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง ซอฟต แวร สําหรับ นักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 1 โรงเรีย น
ภาวนาภิมณฑพิทยา
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2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนร วมกับ การเรีย นรู แบบร วมมือ โดยใช เทคนิ คการแข งขั นระหวางกลุม ดวยเกม เรื่อง ซอฟต แวร สําหรั บนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
2.4 เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของผูเรี ยนที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง ซอฟตแวร สํ าหรั บนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ
พิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวาง
กลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ถนอมพร เลาหจรั สแสง (2541) กล าววา คอมพิวเตอรช วยสอนเปนสื่อการสอนทางคอมพิ วเตอรรู ปแบบหนึ่ ง
ประกอบไปดวย ข อความ ภาพนิ่ ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโ อ โดยมีเ ปาหมายสําคัญ คือ การดึ งดู ดให ผูเ รียนเกิ ด
ความสนใจในเนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team
Game Tournament : TGT) เปนการใชเกมเปนกิจกรรมการเรียนรู โดยใหสมาชิกในกลุมชวยกันเตรียมตัวเพื่อเขาสูเกมการ
แขงขันที่ผูสอนกําหนดไวในใบงานและโจทยปญหาตาง ๆ โดยจะใหตัวแทนของกลุมมาทําการแขงขันเพื่อนําคะแนนเขากลุม
และเมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันแลวผูสอนจะทําการสรุปคะแนนที่ไดในแตละกลุมเพื่อหากลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเพื่อรับคําชมเชย
จากผูสอน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขวัญชนก บัวทรัพย (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีป ระสิ ท ธิภ าพเป นไปตามเกณฑ เท ากับ 83.00/88.83 ซึ่ ง เกณฑ ที่ตั้ ง ไว คื อ 80/80 2) ผู เรี ย นที่เ รี ยนด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผูเรียนมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
วนิดา สุขสําลี (2554) ไดศึกษาผลการเรียนดวยมัลติมีเดียแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม
เรื่อง การคูณ วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย พบวา 1) ผูเ รียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 3)
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ความคงทนในการเรียนที่เรียนดวยมัลติมีเดียแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม พบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาลิตา กาญจนวราธร (2559) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูป แบบฝกทักษะ
และรู ปแบบเกมการสอน เรื่อง การบวกลบ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 4 ผลการวิจัย พบวา 1) ผู เรียนที่เรีย นดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรีย นอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 3) ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลั งเรีย นของนั กเรี ยนที่เ รี ยนดวยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะและนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมการสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะอยูในระดับมาก
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปเกมการสอนอยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ช ในการวิ จัย คื อ นั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรี ย นภาวนาภิ ม ณฑ พิ ทยา จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี
ปการศึกษา 2560 จํานวน 134 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนา
ภิมณฑพิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้ นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop
CS6 โปรแกรม Adobe Captivate 9 และ โปรแกรม Kahoot
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแบบหนึ่งตอ
หนึ่ง และแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแกไขปรับปรุง
กอนที่จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะเปน
คําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดย
ผูตอบเลือกตอบเพี ยงคํ าตอบเดี ยว ทั้ งนี้ มีคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ เพื่อให ผูเชี่ ยวชาญเสนอแนะเพิ่ม เติ มได จากนั้ น
นําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
และจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถามแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พิจารณา
วาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี
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คาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินพบวาขอคําถาม
ทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากนั้นผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบฉบับจริง
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถาม
ฉบับจริง
5.3 วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูสอนทําการปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมที่จะปฏิบัติ
แนวทางในการประเมินผล และทําแบบทดสอบกอนเรียน
ขั้นที่ 2 ผูสอนทําการแบงกลุมจากคะแนนทดสอบกอนเรียน กลุมละ 5 คน ประกอบไปดวย นักเรียนเกง
1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 2 คน เลือกหัวหนากลุมกับรองหัวหนากลุม เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน
ขั้นที่ 3 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นที่ 4 ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม
ขั้นที่ 5 ทํากิจกรรมแขงขันเกมระหวางกลุม โดยใหแตละกลุมสงตัวแทน 3 คนออกมาแขงขันตอบปญหา
เพื่อหากลุมที่ชนะและมอบของรางวัล
ขั้นที่ 6 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นที่ 7 วิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปผลการวิจัย
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก ซอฟตแวร โปรแกรม
อรรถประโยชน และโปรแกรมประสงคราย ตัวอยางหนาจอบทเรียน แสดงดังภาพ ก-จ

(ก) หนาแรก

(ข) เมนูบทเรียน

(ง) เกมและกิจกรรมการเรียนรู
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(ค) เนื้อหาบทเรียน

(จ) แบบทดสอบ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานเทคนิคการผลิต

x
4.80
4.77

S.D.
0.35
0.22

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.80, S.D.=0.35)
และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.77, S.D.=0.22)
6.3 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนก อ นเรี ยนและหลั งเรี ยนของนั ก เรี ยนที่ เ รี ยนด ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
S.D.
df
t
p
x
กอนเรียน
30
10.50
2.54
29
28.80
.000*
หลังเรียน
30
25.47
2.49
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x =25.47, S.D.=2.49) สูงกวากอนเรียน ( x =
10.50, S.D.=2.54) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
x
1ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน .
4.87
2ความสนใจในการเรียน .
4.80
3ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ .
4.73
4ความเหมาะสมของเสียง .
4.43
5สามารถนําความรูไปตอยอดได .
4.80
สรุป
4.73

S.D.
0.35
0.41
0.45
0.68
0.48
0.47

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรี ยนมีค วามพึง พอใจต อบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนอยู ในระดับมากที่สุ ด
( x =4.73, S.D.= 0.47) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ
พิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวาง
กลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ เพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ
เนื่องจากผานการศึกษาและผานการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนจริงไดอยางมีคุณภาพ
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ สุกัญญา จันทรแดง (2556) ที่กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือจะทําใหผูเรียนมีผลการเรียน
สูงขึ้น ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
8.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน พบว า ในภาพรวมผู เ รี ย นมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อาลิตา กาญจนวราธร (2559) ที่กลาววา ผูเรียนมีความพึงพอใจเนื่องจาก
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนมี การออกแบบที่ ส ะดวกตอการใช งาน เข าใจงาย และมี สื่อวิ ดีโ อประกอบการสอน ผู เ รี ย น
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 กอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
ผูสอนควรปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบวิธีการเรียนรูที่ถูกตอง และฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคุนเคย
9.1.2 ผูสอนควรเตรีย มปจจัยที่ สนับสนุนการเรียนการสอน เชน ห องเรียน ฮารดแวร ซอฟต แวร และ
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการเรียนใหพรอมใชงาน
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรตามอื่น ๆ ที่เปนผลจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารและการรวมมือกัน
9 .2 .2 ควรพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนเพื่ อทดลองใช กั บ กลุ ม เป าหมายอื่ น ๆ เช น ระดั บ
ประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเลือกใชเทคนิคการเรียนรูที่เหมาะสม
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบ KWL – Plus เรือ่ ง หลักภาษาไทยนารูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)
The Development of Computer Assisted Instruction with KWl-Plus in Thai
Lang uage for the fifth grade students of wat thapluang School
จิราภรณ แขกใจเย็น1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
574145205@webmail.npru.ac.th and 2panuwat.edu@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เป นการวิจัยเชิ งทดลองมีวัตถุประสงคเ พื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกั บการจัดการ
เรียนรูแบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ
ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่มี ตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่พั ฒนาขึ้ นกลุมตั วอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องหลักภาษาไทยนารู รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 4) แบบประเมิน
สําหรับผูเชี่ยวชาญด านเนื้อหา 5) แบบประเมินสําหรับผูเชี่ย วชาญดานเทคนิค 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรีย น
โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก ( X = 4.72, SD = 0.45) จึงสรุปไดวา การเรียนรายวิชาภาษาไทยดวยเทคนิค
KWL – Plus รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL-Plus, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This research is an experimental research aims to 1) The Development of Computer Assisted
Instruction with Kwl-Plus in Thai Lang uage for the fifth grade students of wat thapluang School of CAI
with learning KWL-Plus Thailand's major languages to learn. for students in grade 5 Wat Thap Luang
school The efficiency criteria 2) to compare achievement between pretest and posttest with CAI developed
3) the satisfaction of the students to the CAI. The sample group in this study were students in grade 5
schools students, 30 were selected by purposive sampling method. The research tool include 1) The
main lesson to learn computer Assisted Instruetion with KWL-Plus Through enpert assement of 3,
2) achievement tests 3) an assessment of compliance with the objective questions. 4) assessment for
expert content 5) Evaluation for technical experts. 6) assessment of student satisfaction. The results
showed that 1) CAI-built efficiency criteria. 2) the achievement of students after high school before
classes are statistically significant at the 0.05 level, and 3) the students were satisfied with the teaching
and learning by computer at a high level ( X = 4.72, S.D. = 0.45) conclude that. Language Learning
Course Thailand technique KWL - Plus with CAI can increase academic achievement, actually.
Keywords: technical learning KWL Plus, CAI, achievement
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1. บทนํา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของคนในชาติ ใหมี ความเปนไทย เป นเครื่องมือในการติดต อสื่อสารเพื่อสรางความเข าใจ และความสัม พันธ ที่ด ีต อกันทําให
สามารถประกอบกิ จธุ รกิ จ การงานและดําเนิ นชี วิตร วมกันในสัง คมประชาธิป ไตยไดอยา งสั นติ สุข และเป นเครื่ องมือในการ
แสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณและ
สรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา
อาชีพใหมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรมประเพณี สุนทรียภาพ
เปนสมบัติล้ําคา ควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย
ในปจจุบันพบวา มีนักเรียนจํานวนหนึ่งมีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานและการเขียนซึ่งเกิดขึ้น เนื่องจาก
สมองซีกซายบกพรองหรือมีความยากลําบากในการจัดกระทําขอมูล นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมดานการอานดังนี้ อานชา อาน
เสียงผิดเพี้ยน ประสมคําไมได จํารายละเอียดของคําไมได อานขามนักเรียนปกติคําที่อานไมได อานตกหลน หรืออานเพิ่มคําผัน
เสียงวรรณยุกตสับสน หรือผันไมได อานเสียงดังอยูในลําคอ แทนที่คําที่อานไมออกดวยคําอื่น อานตะกุกตะกัก สะกดไปดว ย
ระหวางที่อาน อานกลับคํา สับสนมาตราตัวสะกดตาง ๆ อานคําควบกล้ําไมได สับสนเสียงสระโดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป
ขาดสมาธิในการเรียน ดานการเขียน นักเรียนจะเขียนชา เขียนตัวอักษรกลับหลัง วนหัวพยัญชนะหลายรอบ สะกดคําผิดบอย
แมแตคํางายๆ เขียนแลวลบบอย เขียนแลวอานไมรูเรื่อง เขียนเพิ่มหรืออาจเขียนตกหลน วางสระและวรรณยุกตไมถูก เขียน
ตัวอักษรสลับกัน ซึ่งเปนสาเหตุใหนักเรียนเหลานี้ไมประสบความสําเร็จในการเรียน ถึงแมนักเรียนจะมีระดับสติปญญาเหมือน
นักเรียนปกติอื่นๆ ก็ตาม แตหากนักเรียนกลุมนี้ไดรับความชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมก็สามารถประสบความสําเร็จ
ไดเชนกัน
คอมพิวเตอรชวยสอนเป นสื่อการเรียนรูช นิดหนึ่ง ที่ชวยใหนักเรีย นเกิดความอยากรูอยากเรียนและสามารถทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูได โดยจะเห็นไดจากคุณสมบัติของคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งที่เปนขอความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟก เสียงและวีดิทัศนมานําเสนอรวมกัน และเปนสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การมีปฏิ สัมพันธห รือการโตตอบระหวางนักเรียนกับบทเรี ยน โดยนักเรีย นตอบสนองบทเรียนดวยการตอบคําถามบทเรีย น
นักเรียนจะไดรับผลปอนกลับทันที (Immediate Feedback) ซึ่ งขอดีของผลปอนกลับทันทีทําใหนักเรี ยนสามารถประเมิ น
ความก าวหนาในการเรียนรูของตนเองและสามารถแกไขมโนภาพที่ผิดไดทั นที ทําใหเ กิดแรงจูงใจในการเรียนรู ซึ่งเปนการ
กระตุนผูเรียนไดคิดคน สืบคน รูจักสรางและกําหนดรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของตนเอง
นักเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองนักเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการ ไมจํากัดสถานที่ และเวลาที่มี
คอมพิวเตอร (วชิระ อินทรอุดม, 2546)
การสอนแบบ KWL-PLUS เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิด
อะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการ
ฝกใหตระหนัก ในกระบวนการทําความเขาใจตนเองมีการวางแผน ตั้งจุดมุง หมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบ
ขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบสําคัญของการสอนแบบ KWL-PLUS คือ เนื้อหาสาระของ
เรื่องที่จะศึกษาประเด็นคําถาม และผลการเรียนรูของผูเรียน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้น K เปนขั้นตอนการเตรียมความรูพื้นฐาน
2) ขั้น W เปนขั้นตอนการตั้งจุดมุงหมายการอานหรือการเรียนรู แลวนํามาเขียนคําถามสิ่งที่ตองการรู แลวจึงเรี ยนรูหรือหา
คําตอบ 3) ขั้น L เปนขั้นตอนการเขียนคําตอบหรือบันทึกขอมูล และ 4) ขั้น PLUS เปนขั้นตอนการเขียนสรุปและนําเสนอใน
รูปของแผนผังหรือขอความที่สรุปไว จากความหมายขางตนสรุปไดวา การสอนแบบ KWL-PLUS หมายถึง วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะการคิด มีความตองการเรียนรูจากสิ่งที่ตนคิดการตั้งคําถาม การสรางผังความคิด และการสรุป
ความ ทั้งยังสามารถวางแผนโดยการตั้งเปาหมายวาตนอยากจะทราบเรื่องใด โดยมีกระบวนการที่เปนระบบ คือ 1) นําความรู
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เดิมมาเขียน 2) ตั้งเปาสิ่งที่ยังไมรูและอยากรู 3) บรรยายถึงสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว และ 4) เขียนเปนแผนผังหรือสรุปความรูที่ได
ทั้งหมด (วิสิฏฐา แรงเขตรการ, 2551)
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน เรื่อง หลักภาษาไทยนารู
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรีย น
คอมพิวเตอร ชวยสอนและศึกษาว าการสอนแบบ KWL-PLUS มีข อแตกตางกันอย างไรกับ วิธีการสอนแบบปรกติ ในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู แบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน รวมกับ การจัด การเรี ยนรู แบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยน ารู สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ กษาของนั กเรี ย น หลั ง จากการเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยนารูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
เกียรติชัย ยานะรังษี (2540) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปนยุทธวิธีการอาน เพื่อ
ความเขาใจ เปนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนนําเอาประสบการณเดิมมาชวยในการตีความเนื้อเรื่องที่อานสงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในกลุม
สุวิทย มู ลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัด การเรีย นรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปน กระบวนการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ ยนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเ รียนจะไดรับ การฝกใหตระหนักใน
กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบขอมูลเพื่อดึงมา
ใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฆนัท ธาตุทอง (2551) ไดให ความหมายของ การจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค KWL-Plus ไววา เปนการจัดการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการอาน โดยกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของ
ตนเอง และมีการจัดระบบขอมูล
ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน หมายถึง ความสามารถหรือผลสํ าเร็จที่ ได รับ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
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สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus หมายถึง การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการอาน
ทักษะการคิดอยางรูตัว การนําประสบการณเดิมของผูเรียนมาชวยในการตีความเนื้อเรื่อง การมีสวนรวมของนักเรียน ในการตั้ง
คําถาม
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2.1 ใบงานวิจัยภายในประเทศ
ขวัญวรา วงคคํา (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาทักษะการวิเคราะห ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใน
เนื้อหาภูมิศาสตร วิชาสังคม โดยใชเทคนิค KWL-Plus ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ใน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษาผลการใชเทคนิค KWL-Plus ในเนื้อหาภูมิศาสตร กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus จํานวน 2 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการวิเคราะห ประกอบดวย เรื่อง ประเทศ
ไทย ขวานทองของเรา และ เชียงใหม เมืองที่โอบลอมไปดวยภูเขาไฟ ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นั กเรี ย นอยู ใ นขั้ น ที่ 2 และ 3 โดยแผนการจั ด การการเรี ย นรู ที่ 1 ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห อยู ใ นขั้ นที่ 2 คื อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การรวบรวมขอมูลเหตุการณ แผนการเรียนรูที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในขั้นที่
3 คือมีความสามารถ ในการประเมินและสรุปเหตุการณ
สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถในการอานการ เขียน และความสนใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทุงศุขลา พิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห” อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ที่ไดรับการสอนแบบ KWL-Plus ประกอบ กับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ KWL-Plus ประกอบกับกลวิธีเสริมตอการเรียนรู มีความสามารถในการอาน ภาษาอังกฤษและ
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรียนที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษ KWL-Plus ประกอบกับ กลวิธีเสริมตอการเรียนรู มีความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
4.2.2 งานวิจัยตางประเทศ
Mary and othcrs (1994) ไดทําการศึกษากลวิธี KWL-Plus, SQ4R และ Schema mapping เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาในระดับวิทยาลัย ที่มีความบกพรองทางภาษาอังกฤษ ดานการอาน ผลการศึกษาปรากฏวา วิธีการ KWL-Plus เปนวิธี
หนึ่งที่ทําใหนักเรียน มีความสามารถในดานการนอานที่ดีมากยิ่งขึ้น
Vincent (1994) ทําการศึกษากลวิธีในการชวยใหนักเรียน มีความสามารถในการอานของตน ผลปรากฏวา
วิธีการ KWL – Plus เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหนักเรียน มีความสามารถในการอานดีขึ้น
Costa (1995) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนโดยใชวิธีการสอน 2 วิธี คือ KWL–Plus
และการเรียนแบบ Cooperative learning group พบวาในการสอนแบบ KWL– Plus สามารถชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ถานักเรียนความรูเดิมและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ดีพอ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด
อุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งหมด 45 คน
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5.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอ
เกิดอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบงาย
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทยนารู ที่เหมาะใชรวมกับเทคนิค
KWL– Plus สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทยนารูสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย
เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 ศึกษาหนังสือรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
และวิเคราะหความตองการที่จะนํามาสรางบทเรียน กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค
5.3.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน โดยคํานึงถึงแนวทางการจัดการของบทเรียน ใหดําเนินไปตาม
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียนใชวัตถุประสงค ในการกําหนดความสามารถของ
ผูเรียน หลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้นและเพื่อการประเมินผลผูเรียน
5.3.3 ศึกษาและวิเ คราะห การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate
โดยไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา วิธีสอนและดานโปรแกรม
5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate
5.3.5 ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และความสอดคลอง ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยผูวิจัยทํา
แบบประเมินฉบับรางมีลักษณะคําถามปลายปด ใชมาตรสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด จากนั้นนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง
5.3.6 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประเมิน 4 ดาน
ดังนี้
1) ดานวัต ถุ ประสงค ของบทเรีย น เป นวั ต ถุป ระสงคเ ชิ งพฤติกรรมที่ สามารถวัด ผลได วั ต ถุป ระสงค
สอดคลองกับพฤติกรรม ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน วัตถุประสงคครอบคลุมเนื้อหาและมีความชัดเจน
2) ดานเนื้ อหา การเรีย งลําดับ เนื้อหามีความเหมาะสมเนื้อหามี ความถู กต องตามหลักวิช าการ ความ
สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค เนื้อหามีระดับความยาก งาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรียน
การยกตัวอยางชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา
3) ดานภาพนิ่งประกอบการนําเสนอเนื้อหา ภาพนิ่งสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ ภาพนิ่ง สามารถสื่อ
ความหมาย เขาใจงาย ภาพนิ่งมีความชัดเจน เหมาะสม
4) ดานกิจกรรมการเรี ยนและการประเมินผล เทคนิ ค การเรี ยนรู แบบ KWL– Plus เหมาะสมที่จะ
นํามาใชสอน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL– Plus มีความเหมาะสมในการนํามาใชสอน
เนื้อหาที่ จัดเตรียมไวทั้ง 3 หนวยการเรียนรู คําถาม/กิจกรรมในใบงานสอดคลองกับวัต ถุประสงคความชัดเจน ของคําสั่งและ
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คําถามในใบงาน เกณฑการใหคะแนนการทําใบงาน มีความเหมาะสม แบบทดสอบ สอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน
ของคําสั่งและคําถามของแบบทดสอบ จํานวนแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม
5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย
การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอน ดังนี้
5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบกอนนําไปใช
5.4.2 ใหนักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 คน แลวบันทึกคะแนน
5.4.3 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน ในรายวิชา ภาษาไทยรวมกับการสอนแบบ KWL–
Plus ที่ไดพัฒนาขึ้น โดยอธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียน
5.4.4 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อทําเสร็จใหนักเรียนทํา Mind Map แสดงถึงการเรียนรูที่ได
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผลรวมหลังเรียน
ของกลุมตัวอยาง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
5.4.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพื่อนําเสนอวิจัยตอไป
6. ผลการการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังภาพที่ 1-2

(ก) ภาพหนาตาง Login

(ข) ภาพเมนูหลัก
ภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

(ค) ภาพตัวอยางเมนูบทเรียน

(ง) ภาพตัวอยางแบบทดสอบ

(จ) ภาพตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน
ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

(ฉ) ภาพเกมจับคู

จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เป นตั วอยางผลการพั ฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ องหลั กภาษาไทยนารู
ประกอบดวย หนาตาง Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกด
ปุม Login (ก) ภาพเมนูหลัก ไดแก บทเรียนเรื่องตางๆ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผูจัดทํา (ข) ตัวอยางเมนู
ของแตละบทเรียน (ค) ตัวอยางแบบทดสอบ (ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน (จ) เกมจับคู (ฉ) เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน
และไมเกิดความเบื่อ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
คะแนนสอบ
N
คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
คะแนนหลังเรียน (E2)
30

คะแนนเต็ม
30
30

คะแนนรวม
12.77
25.73

รอยละ
83.22
85.78

จากตารางที่ 1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คิดเปนรอยละ 85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22 /85.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
N
X
กอนเรียน
30
30
12.77
หลังเรียน
30
30
25.73
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

S.D.
2.19
2.63

t
25.73*

จากตารางที่ 2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ( X =12.77,
SD=2.19) หลังเรียน ( X =25.73, SD=2.63) สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จ
สิ้นจากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะห ดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยนารู
รายการ
1. นักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักเรียนสามารถอานทําความเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง
3. ความถูกตองของภาษาที่ใช
4. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรและสีพื้นหลัง
5. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
6. ภาพและเสียงมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7. นักเรียนชอบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน
8. บทเรียนทําใหตื่นเตนเราใจอยากเรียน
9. บทเรียนทําใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดี และสนุกสนานกับการเรียนรู
10. หลังจากศึกษาแลวนักเรียนไดรับความรูเรื่อง หลักภาษาไทยมากขึ้น
11. โดยภาพรวมคิดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยมี
ประโยชนกับการเรียนการสอนของนักเรียน
โดยรวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.90
4.80
4.60
4.63
4.63
4.70
4.80
4.60
4.83
4.70
4.77

0.31
0.41
0.50
0.56
0.49
0.47
0.41
0.56
0.38
0.47
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
( X =4.72,SD=0.45) อยูในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 นั กเรียนที่เรี ยนดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ องหลักภาษาไทยน ารู มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวั ดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปน
รอยละ 85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22/85.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
7.2 นั กเรี ย นที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย น ( X =12.77,
SD=2.19) หลังเรียน ( X =25.73, SD=2.63) ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
7.3 พบว าผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน มี ค าเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
( X =4.72, SD=0.45) อยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษาการวิจัย
8.1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ
85.78 มี ป ระสิท ธิ ภ าพเท ากั บ 83.22 /85.78 ซึ่ ง สู งกว าเกณฑ ที่กําหนดคื อ 80/80 ซึ่ งสอดคล องกับ วิ จัย ของบรรจง แสง
นภาวรรณ (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการประยุกตใช
เทคนิคการสอน KWL-Plus พบว า ทักษะการอานคิด วิเคราะห หลังการจั ดการเรีย นรู โดยการประยุ กตใชเทคนิคการสอน
KWL- Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ( X = 12.77, SD =
2.19) หลังเรียน ( X = 25.73, SD = 2.63) ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยามีมีนัย .05 ซึ่ง
สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของนุ ส รา เดชจติ ต และอนิ รุ ท ธ สติ มั่ น (ป 2556) ซึ่ ง ศึ กษาเรื่ อ ง ผลของการเรี ย นด วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบแกปญหา เรื่อง การคูณที่มีตอความสามารถในการ แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรและความคงทน
ในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอน เรียนเทากั บ
18.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ นักเรียนเทากับ 23.26
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.12 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
8.3 ผลการประเมินความพึ งพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ( X = 4.72,
SD=0.45 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังสนา จั่นแดง และคเณศวร วรรณโชติ (2547) ซึ่งศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน พบวา นักศึกษามีความพึง
พอใจตอการใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก
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9. ขอเสนอแนะ
การนําบทเรียนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียน เครื่องมือและอุปกรณใหมีความพรอมอยูเสมอ หาก
นักเรียนเขาเรียนแลวมีเรื่องขัดของไมวาจะเปนเครื่องมือหรืออุปกรณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความ
สนใจในการเรียนลดนอยลง
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูด วยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง
The Development of Learning Using Memory Model with Computer-assisted
Instruction on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period”
for Grade 5 Students of Ban Nong Pak Long School
สุทธิพงษ เกตุประทุม1 และไพศาล สิมาเลาเตา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
new11238x@gmail.com and 2paisan.smlt@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร
เรื่ อง บุ คคลสํ าคัญ สมั ยอยุธยาและธนบุรี สํ าหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 และหาประสิท ธิภ าพตามเกณฑ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง
บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก
รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสํา คัญสมัย
อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก
( X = 4.18, S.D. = 0.58) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.59) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง
บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริง
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This research is an experimental research targeting to 1) develop the computer-assisted instruction in
History on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period” for grade 5 students of Ban Nong
Pak Long School and analyze 80/80 regulation efficacy, 2) compare learning achievements of both pretest
and post-test using computer-assisted instruction in History on “The Important People of Ayutthaya and
Thonburi Period” for grade 5 students of Ban Nong Pak Long School, and 3) study students’ satisfaction
on computer-assisted instruction in History on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period”
for grade 5 students of Ban Nong Pak Long School. The sample in this research are 30 of grade 5 students
selected by using purposive sampling method. The instrumentations are a memory model with computerassisted instruction in History on “The Important People of Ayutthaya and Thonburi Period” for grade 5
students of Ban Nong Pak Long School evaluated by 3 experts, Index of Item Objective Congruence (IOC)
evaluation form between questions and objectives of learning achievement measurement and students
satisfaction survey. The results show that 1) the computer-assisted instruction got high score results from
experts ( X = 4.18, S.D. = 0.58) and proved that it was appropriate to use, 2) the post-test learning
achievements of students who learned from computer-assisted instruction are significantly higher than
the pre-test at .05, and 3) students have high satisfaction ( X = 4.39, S.D. = 0.59) In conclusion, we can
say that learning process in History on “The important People of Ayutthaya and Thonburi Period” for
grade 5 students of Ban Nong Pak Long School using memory model with computer-assisted instruction
can increase learning achievement.
Keywords: memory model, computer assisted instruction, learning achievement
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1. บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานความสามารถในการคิด
วาเปนความสามารถในการวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปน
ระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
การเรีย นการสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตรมีจุดประสงคเนนให
นักเรียน มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศในภูมิภาคตา ง ๆ ของ
โลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนา
แนวคิดและขยายประสบการณเปรียบเทียบระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย แอฟริ กา อเมริ กาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุ ณธรรม จริยธรรม คานิ ยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร รูและเขาใจ
แนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในปจจุบันเทคโนโลยี คอมพิวเตอรไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ ว และกาวมาเปนเครื่องมือชิ้ นสําคัญที่เ ปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการถายทอดความรู จึงทําใหสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เขามามีบทบาทในการเรียนการ
สอนสมัยใหม เพื่อชวยเปนสื่อการสอนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตรสวน
ใหญจะเปนการเรียนจากหนังสือที่มีเนื้อหาการบรรยาย ซึ่งนักเรียนใหความสนใจนอยเพราะรูปแบบในการเรียนเปนแบบเดิมซึ่ง
จะเนนแตการบรรยายจากครูผูสอน และเนนใหมีการจําเนื้อหาของบทเรียนแบบทองจําเปนสวนมาก ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการ
จําที่ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มความสนใจ
ในการเรียนการสอน เพราะสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน จะประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนและไมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหสะดวกในการเรียนรูและเพื่อเปนการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุและผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึ กษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม สํ าหรั บ นั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 เพื่อให ผู เ รีย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ สู ง ขึ้ น บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใชในการสอนได เพื่อจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
เกิดความสนใจในเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิช า
ประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคล
สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อ ง บุคคลสําคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคล
สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา
ทิศ นา แขมมณี (2545: 229-230) รูป แบบการเรีย นการสอนแบบเนนจํา (Memory Model) รูป แบบนี้
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ 1. การตระหนักรู ซึ่งกลาววาการที่บุคคลจะจดจําสิ่งใดไดดีนั้นจะตองเริ่มจากการ
รับรูสิ่งนั้น การสังเกตอยางตั้งใจ 2. การเชื่อมโยงกับสิ่งที่รูแลวหรือจําได 3. ระบบการเชื่อมโยง คือระบบในการเชื่อมความคิด
หลายความคิดเขาดวยกันในลักษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุนอีกความคิดหนึ่ง 4. การเชื่อมโยงที่นาขบขันที่จะชวยใหบุคคล
จําไดดีนั้นมักจะเปนสิ่งที่แปลกจากปกติ ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 5. ระบบการใชคํา
ทดแทน 6. การใชคําสําคัญ ไดแก การใชคํา อักษร หรือพยางคเดียว เพื่อชวยกระตุนใหจําสิ่งที่เกี่ยวกันได
ดัง นั้นสรุ ปไดวา รูป แบบการเรี ยนการสอนแบบเนนจํา คื อ รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ช วยให ผูเ รีย นจดจํ า
เนื้อหาสาระที่เรียนรูไดดีและไดนาน และไดเรียนรูกลวิธีการจํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่น ๆ ไดอีก
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิ วเตอรรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งใช ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม ทั้ งแผนภูมิ ขอความ ภาพนิ่ ง
กราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดทิ ัศน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงใน
หองเรียนมากที่สุด
ดัง นั้ นสรุ ป ได วา คอมพิ วเตอร ช วยสอน หมายถึ ง การเรี ยนการสอนที่ใ ช คอมพิ วเตอรเ ป นศู นย กลางในการ
นําเสนอเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละ
คนได
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปาริฉัตร วรวงษ (2557: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของ
ภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ผลการวิจัย
พบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/81.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยู ในระดับ
มาก
พัดสญา พูนผล (2557: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกลุ มสาระการเรียนรูสัง คม
ศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 โดยใชบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบว า
1) บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนที่พั ฒนาขึ้นมีป ระสิท ธิภ าพ 83.96/85.57 ซึ่ง เปนไปตามเกณฑที่ กําหนด 2) ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า การใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน ทํ า ให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นมากขึ้ น มี
ประสิท ธิภ าพมากกว า 80/80 ซึ่ง มีป ระสิทธิ ภาพตามเกณฑที่ กําหนดไว เพราะฉะนั้นการจั ดการเรีย นการสอนดวยการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมากกวา
การเรียนการสอนแบบปกติ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน
5.1.2 กลุ ม เป าหมายที่ ใ ช ใ นการทดลอง คื อ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นบ า นหนองปากโลง
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ในสมั ย อยุ ธ ยาและธนบุ รี สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.3 แบบประเมินประสิทธิของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รและเนื้ อ หา เรื่ อ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ในสมั ย อยุ ธ ยาและธนบุ รี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5
5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุ ธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
5.3.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา
ขั้นที่ 1 ผู ส อนนํ าเข าสู บทเรี ยน โดยการให นักเรี ย นดู รู ป ภาพของบุ ค คลสํ าคัญ สมั ยอยุ ธยาและธนบุ รี
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
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ขั้นที่ 2 ผูสอนใหผูเรียนหาคําหรือประเด็นที่สําคัญที่สื่อถึงรูปภาพบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีแตละ
ทานออกมา
ขั้นที่ 3 เมื่อผูเรียนไดคําหรือประเด็นที่ตองการ ใหผูเรียนเชื่อมโยงคําหรือประเด็นที่สําคัญเขาด วยกันกับ
รูปภาพ เพื่อชวยในการกระตุนความจํา
ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนใชจินตนาการ เพื่อใหจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น โดยใหผูเรียนจินตนาการเรื่องราวใหเ ป น
ภาพที่นาขบขัน หรือเกินความเปนจริง
ขั้นที่ 5 นักเรียนนําเสนอคําหรือประเด็นที่ตนเองคิดวามีความสอดคลองกับภาพ และรวมกั นสรุปวาคํา
หรือประเด็นที่นําเสนอนั้นสามารถชวยกระตุนความจําไดหรือไม
5.3.5 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัย
อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.3.6 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.1 เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 6 เมนู ไดแก บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเกม (ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมา
คือ เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่ง
เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปน
การทบทวนบทเรียน

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูบทเรียน

(ง) แบบทดสอบ

(ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน

(จ) กิจกรรมเกมจับคู

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
ผลการประเมินคุ ณภาพบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนด านเนื้ อหา ด านเทคนิ ค และวิ ธีการ แสดงดั ง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา ดานเทคนิคและวิธีการ
รายการ
S.D.
X
ดานเนื้อหา
4.44
0.38
ดานเทคนิคและวิธีการ
4.72
0.35

ความหมาย
ดี
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว า บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัย อยุธยาและธนบุรี มี คุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.44, S.D. = 0.38) และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( x = 4.72, S.D.= 0.35)
6.1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2
รายการ
คะแนนเต็ม
จํานวนคน
คะแนนรวมทั้งหมด
ใบงาน 3 เรื่อง (E1)
30
30
736
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)
30
30
753

คาประสิทธิภาพ
81.78
83.67

จากตารางที่ 2 พบว าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมี ค าประสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ 81.78/83.67 ซึ่ ง เป นไปตาม
เกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
ทดสอบกอนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

จํานวน (คน)

คะแนนเต็ม

30
30

30
30

X

10.50
25.10

S.D.

t

1.85
1.56

31.14

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา t = 31.14 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
มีผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ปรากฏดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.54
0.50
4.31
0.55
4.31
0.44
4.39
0.57

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ อง บุ คคลสํ าคั ญ ในสมั ยอยุ ธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.78/83.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรียนประถมชั้นศึกษาปที่ 5 ที่เรีย นดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง
บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมี
การเรียนรูที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุ ธยา
และธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา โดยมีคาเฉลี่ย 4.39 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ อง บุ คคลสํ าคั ญ ในสมั ยอยุ ธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนน ความจํา มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.78/83.67 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา
และธนบุรี มีป ระสิทธิภาพ จึ งทําใหผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่ งสอดคลองกั บ
งานวิจัยของพัดสญา พูนผล (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน 3
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85.57/83.96 คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก อนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่ อง บุ ค คลสํ าคั ญในสมัย อยุ ธยาและธนบุ รี เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ชาประวั ติ ศ าสตร สํ าหรับ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมีการเรียนรูที่
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัมภาภรณ ขัตติยะ และสมชนก ภูอําไพ (บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริมเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
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หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ มีคาเฉลี่ย 8.30 และ 25.53 ตามลําดับ
เมื่อเที ยบความแตกต างของคะแนนเฉลี่ย ความสามารถทางการเรีย นระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรีย นดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ โดยการทดสอบ t-test พบวาคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี พบวานักเรีย นมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจ เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ วิดีโอ และเกม ทํา
ใหนักเรียนสนุกและจดจําบทเรียนไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริฉัตร วรวงษ (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.36 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการใชงาน
การจัดการเรียนรูรวมกั บบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนจะมีป ระสิทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้ น หากมีค วามพรอมในดาน
ระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร
9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวนสอนกั บเนื้ อหาในส วนอื่นๆ ของรายวิ ชาประวัติ ศาสตร เพื่อสราง
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง การติดตั้งระบบปฏิบัตกิ าร Windows
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
The Development of Computer Assisted Instruction on Windows Installation
for Grade 10 Students of Ban Luang Witthaya School
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหลวงวิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบ dependent ผลการวิจัยพบวา
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก
1.1) การติดตั้งระบบปฏิบัตกิ าร Windows 1.2) การ Ghost Normal 1.3) การ Ghost Server 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.46) และดานเทคนิค
การผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.47) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจ
หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.49)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on Windows
Installation for grade 10 students of Ban Luang Witthaya school 2) to evaluate quality of content and
production techniques 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study students’ satisfaction
towards computer assisted instruction. This research study is an experimental research. One group pretestposttest design was used. The sample in this research study consisted of 30 students in grade 10 of Ban
Luang Witthaya school. The purposive selection method was used. The research instruments included
computer assisted instruction, quality of content and production techniques evaluation form, learning
achievement test, and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean ( X ), standard
deviation (S.D.) and dependent t-test. The research findings were as follows: 1) the computer assisted
instruction was comprised of three parts: 1.1) Windows Installation, 1.2) Ghost Normal, and 1.3) Ghost
Server, 2) the experts agreed on the computer assisted instruction quality of content at a very high level
( X = 4.67, S.D. = 0.46) and the computer assisted instruction quality of production techniques at a very
high level ( X = 4.60, S.D. = 0.47), 3) the posttest score was significantly higher than the pretest score at
.05 level, and 4) students were satisfied after learning with the computer assisted instruction at a very
high level ( X = 4.71, S.D. = 0.49).
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, satisfaction
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1. บทนํา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีวิวัฒนาการ
ที่เ จริญ ก าวหนาไปอย างรวดเร็ ว การยกระดับ ความรู เพื่ อให ทั นกั บ ความเปลี่ ยนแปลงถือเปนสิ่ ง จําเปน ระบบปฏิ บัติ การ
(Operating System) คือ ซอฟตแวรชนิดหนึ่งทีท่ ําหนาที่จัดการและควบคุมโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมที่เกี่ยวของอื่น ๆ
รวมถึงติดตอประสานงานกับอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ผูใชตองการ (วิโรจน ชัยมูล
และสุพรรษา ยวงทอง, 2558) ระบบปฏิบัติการเปนชุดของโปรแกรมที่ใชควบคุ มรายละเอียดทางเทคนิคมากมายที่เกี่ยวของ
กับ การใชง านคอมพิวเตอร และจั ดเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มี ค วามสํ าคั ญมากที่ สุด คอมพิ วเตอรจะไร ประโยชนห าก
ระบบปฏิบัติ การไมทํางาน ไมโครซอฟทวินโดวส (Windows) พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท นิยมใช กันมากสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล มีสวนแบงทางการตลาดขนาดใหญเนื่องจากโปรแกรมประยุกตสวนใหญมักถูกพัฒนาใหทํางานภายใต
สภาพแวดลอมของระบบปฏิบัติการวินโดวสมากกวาระบบปฏิบัติการอื่น ๆ (ศศลักษณ ทองขาว และคณะ, 2558) ดังนั้ น
ผูสอนจึงควรเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการวินโดวสทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติใหแกผูเรียน
ปจจุบันรายวิชาคอมพิวเตอรไดรับการบรรจุไวในหลักสูตรของทุกชวงชั้น แตจากการสังเกตพบวาการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเกิดจากการสอนโดยใชหนังสือ
เรียนเปนหลัก ขาดสื่ อการเรีย นรูที่เ นนกระบวนการเรียนการสอนที่ ยึดผูเ รียนเปนศู นยกลางและขาดอุปกรณค อมพิวเตอร
สําหรับใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จําเปนตองใชสื่อมัลติมีเดียในการเรียนรู (มานะ โสภา และคณะ, 2560) ดังนั้น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและประยุกตใชไอซีทีในดานการศึกษา สงเสริมใหมีการสราง
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู เพื่อปรับรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในการเรียนรูทุกระดับรวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือ
ชวยในการเรียนการสอน โดยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผูเ รีย นจะเรีย นจากคอมพิ วเตอร ซึ่ง ในบทเรีย นจะนํ าเสนอเนื้อหาในรูป แบบตั วอั กษร ภาพกราฟ ก ภาพเคลื่ อนไหว เสี ย ง
บรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนคําถาม คําตอบ ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ
(Feedback) ใหผูเรียนรับรูไดทันที ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพการเรียน
การสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2532 อางถึงใน
นรินทร อินทรี และคณะ, 2558)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การติ ดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรั บนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ยนบานหลวงวิทยา เพื่ อใชใ นการเรีย น
การสอนจริง ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง การติ ดตั้ ง ระบบปฏิ บัติ การ Windows สําหรั บ นักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
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2.4 เพื่อศึ กษาความพึ ง พอใจของผู เรี ย นที่ มี ตอ บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง การติ ด ตั้ง ระบบปฏิ บั ติการ
Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง
สื่อการเรี ย นการสอนทางคอมพิ วเตอร รู ป แบบหนึ่ง ซึ่ ง ใช ค วามสามารถของคอมพิ วเตอร ใ นการนํา เสนอสื่ อประสม ได แ ก
ขอความ ภาพนิ่ง กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง
กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด
มนต ชัย เที ยนทอง (2545) กล าวว า คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัต กรรมทางการศึกษาที่ ประยุกตใช เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดการเกี่ยวกับขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน
และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเนื้อหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน
ทําใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ
ไพศาล หวังพานิช (2536) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม
หรื อ การสอบ เป นการตรวจสอบระดั บ ความสามารถของบุ ค คลว าเรี ย นแล วมี ค วามรู เ ท าใด สามารถวั ด ได โ ดยการใช
แบบทดสอบตาง ๆ เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นพพร ชางสุวัฒน (2543) ไดทําการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.00/80.63 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ไมแตกตางกัน
วาริ น แซ ตู (2553) ได ทํ าการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ระบบคอมพิ ว เตอร วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ
80.25/80.40 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.53
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ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ได พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนแบบมีเ กม วิช าคอมพิ วเตอร เบื้องต น เรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอร ของนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 โรงเรีย นศรีประจันต “เมธี ประมุ ข” จังหวัดสุพ รรณบุ รี
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.02/82.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.29, S.D.=0.50)
มานะ โสภา และคณะ (2560) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของกาเย เรื่อง อุปกรณ
คอมพิ วเตอร เ บื้ องต น ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 2 ผลการวิ จัย พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ
86.12/87.41 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 0.7382 หรือมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปน
รอยละ 73.82 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ปการศึกษา 2560 จํานวน 35 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน เรื่ อง การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ การ Windows สํ า หรั บ นั กเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเคราะหเนื้อหา และ
จุดมุงหมายของรายวิชา
5.2.1.2 ขั้ นออกแบบ ผู วิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน และเครื่ องมื อ
ประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ
มัลติมีเดีย
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
แบบหนึ่ง ตอหนึ่ง และแบบกลุมเล็ก เพื่ อตรวจสอบการควบคุ ม การแสดงผล และหาขอผิ ดพลาดของบทเรี ยน ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
เพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทาน
พิจารณาประเมินผล
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5.2.3 แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู วิจัย จัดทํ าแบบทดสอบฉบับร าง มีลักษณะเปนขอคํ าถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
พิจารณาวาข อสอบแตละข อวัดตามจุด ประสงคที่ระบุไวห รือไม โดยใชแบบวัดคาดั ชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคั ดเลือก
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 สามารถนําไปใชได จากนั้นผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ
ฉบับจริง
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับจริง
5.3 วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย น ศึ กษาเนื้ อหาจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เมื่อเรี ย นครบทุ กเนื้ อหาแล วให ผู เ รี ย น
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะหข อมูล การประเมินคุ ณภาพดานเนื้อหาและเทคนิ คการผลิต ใช สถิติ เชิงพรรณนา ไดแ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เ คราะห ข อมู ล ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค าเฉลี่ ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรี ยนบานหลวงวิทยา ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก การติ ดตั้งระบบปฏิ บัติการ Windows การ Ghost
Normal และ การ Ghost Server ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพ ก-ฉ

(ก) หนาแรก

(ข) เขาสูบทเรียน

(ค) ขอมูลเบื้องตน
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(ง) เมนูหลัก

(จ) เนื้อหา

ตัวอยาง (ฉ)วิดีโอ

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนือ้ หาและเทคนิคการผลิต
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดาน
x
เนื้อหา
4.67
เทคนิคการผลิต
4.60

S.D.
0.46
0.47

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.67, S.D.=0.46)
และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.47)
6.3 ผลการเปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรียนและหลั งเรี ยนของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน
การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ

(ช) ภาพการทดลอง 1

(ซ) ภาพการทดลอง 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
S.D.
x
กอนเรียน
30
7.97
3.04
หลังเรียน
30
24.03
2.80
*p < .05

df

t

p

29

25.34

.000*

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x =24.03, S.D.=2.80) สูงกวากอนเรียน ( x
=7.97, S.D.=3.04) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดาน
x
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
4.83
2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน
4.77
3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ
4.77
4. ความเหมาะสมของเสียง
4.43
5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได
4.77
สรุป
4.71

S.D.
0.38
0.43
0.43
0.73
0.50
0.49

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
( x =4.71, S.D.=0.49) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด
7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่กําหนด เพราะมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มีการปรับปรุงแกไขจนไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ตะวันฉาย ปาออน และคณะ (2559) ที่กลาววา การที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ เนื่องมาจาก
ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก จากนั้นแกไขขอบกพรองกอนนําไปใชจริง
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ตะวันฉาย ปาออน
และคณะ (2559) ที่ กล า วว า การที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย น เนื่ องจากผู วิจั ย สร างบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนตามหลักวิชา และออกแบบบทเรียนใหมีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยคําถามและมีผลปอนกลับโดยทันทีดวยการเฉลยคําตอบ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไดเปนอยางดี
8.3 ผลการศึ กษาความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ผ ลต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน พบว า ในภาพรวมผู เ รี ย น
มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา
นักเรียนชอบที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ มีเกม
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ทําใหนักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขาใจและจดจําเนื้อหาบทเรียนไดมากขึ้น เพราะเปนสื่อที่ทันสมัยและเปลี่ยนบรรยากาศ
ในหองเรียน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการเขาถึงบทเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและไมเกิดปญหาในระหวางเรียน
9.1.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนแบบผูเรียนนําตนเอง ผูสอนไมควรจํากัด
เวลาในการเรียน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระตามความตองการของตนเอง
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรพั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยี สมัย ใหม เช น
Augmented Reality (AR) เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณใหม และสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดอยางชัดเจน
9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
เชน การเรียนรูแบบผสมผสาน การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนตน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Microsoft Excel 2013
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP
The Development of Learning Achievement of Mathayom Suksa 2 Students
on Microsoft Excel 2013 Using Computer Assisted Instruction Cooperates with
MIAP Teaching Technique
ธนชิต จิตหมั่น1 และมนัสนิต ใจดี2
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การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ 1) พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ให มี
ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แผนการสอนแบบ MIAP บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
(IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก
และคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP
อยูใ นระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.07)
คําสําคัญ: เทคนิคการสอนแบบ MIAP บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of the research were to 1) develop the CAI entitle “Microsoft Excel 2013” based
on the efficiency criteria 80/80, 2) compare the learning achievement before and after studied with the
CAI entitled “Microsoft Excel 2013” cooperated with MIAP teaching technique, and 3) study the satisfaction of
the students who studied with the CAI entitled “Microsoft Excel 2013” cooperated with MIAP teaching
technique. The sample group of this research was 30 students in Mathayom Suksa 2 students of
Sriwichaiwithaya School by purposive sampling. The research tools consisted of the lesson plan, the CAI,
the IOC assessment form of the achievement test, the CAI’s quality evaluation form in content and technical
and methodology, the achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire.
The research findings showed that the CAI had a quality of content and technique and methodology
at the highest level and the effectiveness of the CAI was 82.22/80.44 according to the criteria 80/80. The
average of post-test score was higher than pre-test score at significance level of .05. And the students
satisfied with the CAI and studied with MIAP technique at a high level ( X = 4.41, S.D. = 0.07).
Keywords: MIAP teaching technique, computer assisted instruction, learning achievement
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1. บทนํา
ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดใหความสําคัญในการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน การใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบดวยรูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนําเสนอที่เราใจ นอกจากนั้นยังมีแบบฝกหัด
เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสํา คัญไดเปนอยางดี
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญทําใหบทบาทของผูเรียนเปลี่ยนจากผูรับมาเปนผูเรี ยน ผูศึกษาคนควา และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจากผูสอน หรือผูถายทอดความรูอยางเดียว มาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน (อรรถพร
ธนูเพ็ชร, 2558) สนับสนุนและจัดทําทรัพยากรทางศึกษาใหแกผูเรียน สอดคลองกับเปาหมายที่ 1 การเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ของ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ตองการใหมีสัดสวนเปน 100 % ของแหลงเรียนรูที่ไดรับ
การพัฒนาใหจัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)
จากการสอบถามครูผูสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการเรียนการสอนคือ เปนเนือ้ หาที่คอนขางยาก
สําหรั บผู เรี ยน เนื่องจากมีคํ าสั่ งที่ ซับ ซอนยากแก การจดจํ า ประกอบกับ สื่อการเรีย นการสอนที่ เป นภาพนิ่ง ไม นาสนใจ ไม
กระตุนการเรียนรู จึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก
และยั งมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ด วยกั นหลายประการ เชนสามารถถายทอดเนื้อหาบทเรียน ไดใ กลเ คียงกั บการเรีย น
ในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับ
บทเรียนไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถตรวจคําตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความ
นิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาในปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556)
เทคนิคการสอน MIAP มีกระบวนการ 4 ขั้น 1) M : Motivation คือ ขั้นกระตุนความสนใจ เปนการกระตุนความ
สนใจกอนที่จะเขาบทเรียน อาจเปนคําถาม การเลาเรื่อง การแสดง ที่จะทําใหผูเรียนคิดตามเพื่อโยงไปสูขั้นตอนตอไป 2) I :
Information ขั้นศึกษาขอมูล เป นการใหเนื้อหา รายละเอียด ความรู 3) A : Application ขั้นพยายามฝกหัด เปนขั้นที่
ตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตองการหรือไม คือ ขั้นของการสอบ การใหปฏิบัติ และ
4) P : Progress ขั้นสําเร็จผล เปนขั้นที่นําผลของการสอบ การปฏิบัติมาตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวแจงผล
ยอนกลับใหผูเรียนทราบ ถาพบวาผูเรียนยังขาดในวัตถุประสงคขอใดก็จะตองแกไข แลวสรุปทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง (ณัฐวี
อุตกฤษฎ, 2555)
ดัง นั้ นผู วิจัยจึ ง เห็ นความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 เรื่ อง
โปรแกรม Microsoft Excel ด วยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนร วมกั บเทคนิ คการสอนแบบ MIAP โดยพั ฒนาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถชวยสงเสริม
การเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียนไดเปนอยางดี และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลําดับตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP

480 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel
2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย
3.1 ประสิทธิภ าพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่ อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ
MIAP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 คะแนนเฉลี่ย หลั งเรีย นของผู เรี ยนที่เ รีย นดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013
รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 การสอนแบบ MIAP
การสอนแบบ MIAP จะมีกระบวนการอยู 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจ (Motivation) ผูสอนตองกระตุนความสนใจ
ใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในเนื้อหาโดยใชสื่อประกอบคําถามแบบกวาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสวนใหญ มีสวนรวม 2) ขั้นศึกษา
ขอมูล (Information) ผูสอนตองเลือกเนื้อหาที่ตองรู (Must know) มาสอนกอนเชน การสอนเรื่องเครื่องมือวัด ตองสอน
วิธีการอานกอนแลวจึง สอนวิธีการใชงาน วิ ธีการบํารุง รักษาและการบอกชื่อชิ้นสวนตาง ๆ 3) ขั้นพยายาม (Application)
ผูสอนตองมีแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนใชความรูที่ไดเรียนมาแกปญหาและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย
ในการเรียนรู และ 4) ขั้นสําเร็จผล (Progress) ผูสอนตองมีการเฉลยแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนตรวจปรับความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาที่ไดเรียนมา และเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจและเปนการสรุปซ้ําในเนื้อหา (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554)
ดังนั้นสรุปไดวา รูปแบบการสอนการสอนแบบ MIAP คือ การสรางความสนใจและกระตุนใหผูเรียนศึกษาขอมูล
และมีความคิดในการแกปญหาดวยตนเอง
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก
และยังมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ ดวยกันหลายประการ เชน สามารถถายทอดเนื้อหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนใน
หองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโต ตอบกับ
บทเรียนไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถตรวจคําตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความ
นิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาในปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556)
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอร
รูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ เพื่อถายทอด
เนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน
ผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนรูจากการปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับขอมูลยอนกลับ
จากข อความดั งกล าว สามารถสรุป ความหมายของ คอมพิ วเตอรช วยสอน หรื อ CAI ไดวา เป นการนํ าเอา
คอมพิ วเตอรม าประยุ กตใ ช ใ นการผลิ ต สื่ อเพื่ อใช ใ นการเรีย นการสอน ซึ่ งการจัด ทํ าเนื้ อหาของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร จะ
ประกอบไปดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ในบทเรียนอาจมี แบบทดสอบ เกม เปนตน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 481
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4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมา ทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กนกวรรณ และลาวัณย (2559) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูแบบ MIAP ดวยโปรแกรม ClassStart
เรื่อง การออกแบบ Template Powerpoint ดวยโปรแกรม Photoshop CS5 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนออนไลนบน
ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ดวย โปรแกรม Photoshop CS5 โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก
ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบน ClassStart มีคาเทากับ 88.89/82.17 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนออนไลนบน ClassStart โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
สุริยาวุธ เสาวคนธ, โกเมศ กาบแกว และสมมารถ ขําเกลี้ยง (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบบู รณาการตามรูป แบบการเรี ยนรู MIAP เรื่ องการวิเ คราะห วงจรไฟฟ ากระแสตรง วิช าการวิ เคราะห
วงจรไฟฟา 1 ผลการวิ จัย พบวา กิจกรรมการเรีย นการสอนแบบบูร ณาการตามรูป แบบการเรี ยนรู MIAP ที่พัฒ นาขึ้นมี
ประสิทธิภาพรอยละ 80.93/80.12 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 10 หอง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใ ชในการทดลองในครั้งนี้คื อ นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ไดมาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการสอนดวยเทคนิคแบบ MIAP
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013
5.2.3 แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
5.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
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5.3.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนเรื่อง Microsoft
Excel 2013 จากผลการศึกษาและการวิเคราะห เนื้อหาไดบ ทเรียนที่ ใชในการสรางสื่อดังนี้ 1) สวนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Excel 2013 2) การคํ านวณโดยใชฟงก ชัน และ 3) การสรางกราฟและแผนภูมิ ศึกษาวิธีการการจัดการเรีย น
การสอนแบบ MIAP ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาสื่อ ไดแก โปรแกรม Camtasia Studio, Adobe
Captivate และโปรแกรม Microsoft Excel 2013
5.3.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยเขียนแผนการสอนของเนื้อหาทั้ง 3 เรื่อง โดยจัดการเรียน
การสอนดวยเทคนิค MIAP ออกแบบประเมินดานเทคนิค ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และออกแบบหนาจอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ทําการออกแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
โดยมีจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด 60 ขอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยใน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค จากผลการประเมิน พบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคที่ไดเทากับ 0.33-1.00 มี
จํานวนขอสอบที่มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 0.33 จํานวน 5 ขอ มีจํานวนขอสอบที่มีคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 0.67 จํานวน 12 ขอและจํานวนขอสอบที่มีคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เทากับ 1.00 มีจํานวน 43 ขอ และในขั้นนีผ้ ูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่
ไดออกแบบไว
5.3.1.4 ขั้นการนํ าไปใช (Implement) ในขั้ นตอนนี้ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนด วยตัวผูวิจัย เพื่อทดสอบ
ความถูกตองของการทํางานในเบื้องตน และไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกตอง จากนั้นนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข
5.3.1.5 ขั้ นประเมิ นผล (Evaluation) ผู วิจัย นํ าแผนการสอน บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ที่ ไ ด จัด ทํ าไว ใ ห
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ผลจากการประเมินอยูในระดับดีมาก ( X = 4.55, S.D.
= 0.17 ) และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการประเมิน
อยูในระดับดีมาก ( X = 4.70, S.D.= 0.26)
5.3.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design โดย
ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 และทํา
กิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP คือ ขั้นนํา ขั้นศึกษาขอมูล ขั้นพยายาม และขั้นสําเร็จผล จากนั้นใหผูเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อเรียนเนื้อหาครบ 3 บทใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.1 เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน
3 เรื่อง คือ 1) สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 2) การคํานวณโดยใชฟงกชัน และ 3) การสรางกราฟและ
แผนภูมิ ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 หนาเขาสูบทเรียน

ภาพที่ 2 หนาเมนู

ภาพที่ 3 หนาเนื้อหาบทเรียน
6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
ผลการประเมินคุ ณภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนดานเนื้ อหาและดานเทคนิค และวิธีการ แสดงดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
รายการ
S.D.
ความหมาย
X
ดานเนื้อหา
4.55
0.17
ดีมาก
ดานเทคนิคและวิธีการ
4.70
0.26
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ
ดีมาก ( X = 4.55, S.D. = 0.17 ) และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( X = 4.70, S.D.= 0.26)
6.1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2
รายการ
คะแนนเต็ม
จํานวนคน
คะแนนรวมทั้งหมด
ใบงาน 3 เรื่อง (E1)
30
30
740
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)
30
30
724

คาประสิทธิภาพ
82.22
80.44

จากตารางที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
จํานวน (คน)
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ทดสอบกอนเรียน
30
30
12.53
3.73
15.76*
ทดสอบหลังเรียน
30
30
24.13
2.08
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel
2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ดานเทคนิคการนําเสนอ
2. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
3. ดานเนื้อหา
โดยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.48
0.36
4.38
0.42
4.36
0.46
4.41
0.07

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวานักเรีย นที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกั บ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.07)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 มีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ
อยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 2 ที่ เรีย นดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง
Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ MIAP อยูในระดับมาก
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8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง Microsoft Excel 2013 เพื่ อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพดานเนื้อหาและคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ
ดีมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนได พั ฒนาตามหลั กการสร างที่ มี การวางแผนเป นอย างดี บทเรี ย นมี ค วามน าสนใจในการใช การนํา เสนอเนื้ อหา
ตอเนื่องกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู สอดคลองกับ งานวิจัยของ กนกวรรณ เรืองแสน
และ ลาวัณย ดุลยชาติ (2559) ที่พบวา ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบน ClassStart มีคาเทากับ 88.89/82.17
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการ
ใชเทคนิคการสอนแบบ MIAP ทําใหมีการวางแผนการสอนอยางดี ทําใหการสอนเนื้อหาไมตกหลน และนักเรียนไดเรียนตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว (ณัฐวี อุตกฤษฎ , 2555) จึงสง ผลใหนักเรียนทําแบบทดสอบได สอดคลองกั บ งานวิจั ยของ
อรรถพร ธนูเพ็ชร (2558) ไดทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่อง
การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบวา ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนก อนเรียนและหลังเรี ยนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนเรื่อง Microsoft Excel 2013 และมีความสุข
ในการเรีย นด วยการสอนแบบ MIAP สอดคลองกับ อรรถพร ธนู เพ็ ชร (2558) ที่ พบวา ความคิ ดเห็นของนักศึกษาที่ มีต อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบ MIAP ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบ MIAP ไปใชสอนในรายวิชาอื่น ๆ
9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายเพื่อนักเรียนจะไดมีโอกาสทบทวนเนื้อหาได ไมจํากัด
วัน เวลา และสถานที่
10. เอกสารอางอิง
กนกวรรณ เรืองแสน และ ลาวัณย ดุลยชาติ. (2559). การพัฒนาผลการเรียนรูแบบ MIAP ดวยโปรแกรม ClassStart เรื่อง
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การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน (e-Learning) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี
The Development of Cooperative Learning Using Learning Together
Technique with e-Learning in Career and Technology Subjects
on Adobe Flash Program for Grade 11 Students of U-Thong School
Suphanburi Province
วัชระ จาพันธ* และไกยสิทธิ์ อภิระติง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
watchara56.16@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
กระบวนการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเ ทคนิคการเรี ยนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิ วเตอร ชวยสอนออนไลนที่พั ฒนาขึ้ น
3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 โรงเรียนอูทอง
ภาคเรีย นที่ 2/2560 จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช ในการวิ จัย คือ แผนการจัด การเรีย นรู บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
ออนไลน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ การเรีย นกอนเรี ยนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิติที่ใช ในการวิ จัย ไดแ ก
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทางสถิตทิ ี (t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 82.34/81.62 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยใช เทคนิค การเรีย นรูรวมกั นรวมกั บบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนที่ พัฒนาขึ้ น โดยรวมอยูใ น
ระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน แผนการจัดการเรียนรู
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Abstract
The purposes of the research were 1) to evaluate the efficiency of Cooperative Learning using
Learning Together Techniques with e-Learning for careerr and technology subject Adobe Flash Program
for grade 11 students U-Thong school. 2) to compare before and after learning achievement of Cooperative
Learning using Learning Together Techniques with develop e-Learning. 3) to inquire students' satisfaction
towards learning with Cooperative Learning using Learning Together Techniques with develop e-Learning.
The samples used in this research were 37 students in grade 11 of U-Thong School in the semester of
2/2560. The research instruments include Computer-Assisted Instruction, Pre-test, Post-test and questionnaire.
The statistics used in data analysis were Mean, Standard Deviation and t-test.
The research findings showed that 1) the efficiency of Cooperative Learning using Learning Together
Techniques with developed e-Learning was 82.34/81.62 which was higher than the standard criteria of
80/80. 2) ) the students' learning achievement after learning was higher than before learning at the
statistically significant level of .05. 3) the overall students' satisfaction towards learning with Cooperative
Learning using Learning Together Techniques with developed was at a high level.
Keywords: cooperative learning technique, e-learning, lesson plan
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1. บทนํา
จากพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไ ขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัด การศึ กษา
ยึดหลักวา ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรูแ ละพัฒ นาตนเองได และถื อวาผู เรียนทุกคนมีความสําคัญ ที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความ
สนใจความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกลุม
สาระการงานอาชีพเทคโนโลยี ที่ จะมุงพั ฒนาผูเ รีย นแบบองค รวมเพื่ อใหมี ความรู ความสามารถ มี ทักษะในการทํางานเห็ น
แนวทางในการศึ กษาต อได อย างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมี สาระสําคัญ ดัง นี้ มี เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร เปน สาระ
เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือ
การสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรี ยนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรี ยนรูรวมกันรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประสิท ธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมื อโดยใช เทคนิคการเรียนรูรวมกั นรวมกับ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สํ าหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทิศนา แขมมณี (2560: 98-99) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกันประมาณ สามถึงหกคนชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุมและในการจัดการเรียนการสอน
โดยทั่วไป มักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญเรามักจะมุง ไปที่ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับบทเรียน
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e-Learning เปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)
เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย
ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวม
ชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย
เครื่องมือการติดตอ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียนสาหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุก
สถานที่ (โปรดปราน พิตรสาธร และคณะ, 2547: 37-43)
ชุติมา เภาจี๋ และไพศาล สิมาเลาเตา (2560: ออนไลน) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค
การเรียนแบบ LT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอคิดสะกิดใจไดจากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรีย นวั ด ทุง แฝก พบว า บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนมี คาประสิท ธิภ าพ 84.89/83.56 สู งกวาเกณฑ 80/80
ที่กําหนดไว และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนพบว าคะแนนสอบหลั งเรี ย นดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนสู ง กวาคะแนน
สอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน การจัดการเรียนรูแ บบรวมมื อ
เทคนิคการเรียนรูรวมกัน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลําดับเนื้อหา วิธีสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
5.1.2 พั ฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแบบการเรีย นรูแ บบร วมมื อ โดยใชเ ทคนิ คการเรี ยนรู รวมกันร วมกั บ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง โดยวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู
5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง
5.1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง
5.1.5 หาประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ โดยใช เ ทคนิ ค การเรี ย นรู ร ว มกั นร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น
5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักเรียน
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนอูทอง
5.2.2 บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนออนไลน กลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เรื่ อ ง
โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง
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5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น
5.3 กลุมเปาหมาย
5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 8 หอง จํานวน 296 คน
5.3.2 กลุม ตัวอยาง คื อ นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 5/7 โรงเรีย นอูท อง จั ง หวั ดสุ พ รรณบุ รี ภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 37 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใ ชในการวิจัย ไดแ ก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิ ติที (Dependent
t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู
ผลการหาประสิท ธิภ าพกระบวนการจั ดการเรี ยนรูแ บบร วมมือโดยใชเ ทคนิค การเรีย นรู รวมกั นร วมกับ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
คะแนนสอบหลังเรียน (E2)
30

X

24.70
24.49

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
82.34
81.62

จากตารางที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 24.70 คิดเปนรอยละ 82.34 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรีย น
เทากับ 24.49 คิดเปนรอยละ 81.62 สรุปวา กระบวนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จํานวน 37 คน แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน
S.D.
X
ผลการทดสอบกอนเรียน
37
11.62
2.37
ผลการทดสอบหลังเรียน
37
24.49
2.56
* มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05

df
36
36

t
21.88*

sig
0.00

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 11.62 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.49 สรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe
Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
รายการ
1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
2. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู
3. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันจัดเรียงลําดับเนื้อหาไดงายตอการเรียนรู
4. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
5. เนื้อหามีความเขาใจงาย
6. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย
7. ความถูกตองชัดเจนของเนื้อหา
8 .รูปภาพสวยงาม
9. สีและความชัดเจนของภาพ
10. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย
11. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน
รวม

X

S.D.

4.43
4.00
4.33
3.93
4.27
4.37
4.53
4.57
4.03
4.23
4.10
4.25

0.63
0.74
0.61
0.83
0.78
0.76
0.63
0.50
0.76
0.73
0.84
0.74

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การเรี ยนรูร วมกัน รวมกับ บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน พบวา มี คาเฉลี่ย ของความพึง พอใจเทากับ 4.25 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.74 และความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สํ าหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.34/81.62 เปนไปตามสมมติฐาน

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 493

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe
Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐาน
7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง โดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สํ าหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.34/81.62 เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับ พิลาศลักษณ อาคมศิลป
(2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒ นาบทเรียนบนเครื อข ายโดยใชเ ทคนิ คการเรีย นรูแ บบรวมมือรูปแบบแอลที รายวิช า
คณิตศาสตร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยสรุปไดวา ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 80.91/86.94 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ 80/80
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe
Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับ พิสิษฐ ทองงาม (2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 โรงเรี ย นอู ท อง โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เป นไปตามสมมติ ฐ าน ซึ่ ง สอดคล องกั บ
ศิริปยะวรรณ ศิริโนนรัง (2554) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบรวม
เรียนรวมรู (LT) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสนามบิน จังหวัด
ขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบรวมเรียน
รวมรู (LT) โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก
9. ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การสือ่ สารขอมูลและระบบเครือขาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนอูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี
The Development of Cooperative Learning Using Learning Together
Technique with Computer-Assisted Instruction in Career and Technology
Subject on Data Communication and Network for Grade 8 Students
of U-Thong School Suphanburi Province
พัฒนวิชญ นาคศรีโภชน* และไกยสิทธิ์ อภิระติง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
makk.56.16@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูล และระบบ
เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น และ
3) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทางสถิตทิ ี (t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 82.96/81.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
กระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน คอมพิวเตอรชวยสอน แผนการจัดการเรียนรู
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Abstract
The purposes of the research were to 1) evaluate the efficiency of cooperative learning using
Learning Together techniques with Computer-assisted Instruction in career and technology subjects on data
communication and network for grade 8 students of U-Thong school, 2) compare learning achievement
before and after students with cooperative learning using Learning Together technique with developed
computer-assisted instruction, 3) inquire students' satisfaction on learned with cooperative learning using
Learning Together techniques with developed computer-assisted instruction. The samples used in this
research were 45 students in grade 8. The research instruments include of the lesson plan, the computerassisted Instruction, the learning archievement test and the satisfaction questionnaire. The statistics used
for data analysis were mean, standard deviation and t-test.
The research findings showed that 1) the efficiency of cooperative learning using Learning Together
technique with developed computer-assisted instruction was 82.96/81.78 Learned that were which was
higher than the standard criteria of 80/80, 2) the learning achievement after learning was higher than
before learned at the statistically significant level at .05 according to the assumption was defined, and
3) the students' satisfaction towards learned with cooperative learning using Learning Together technique
with developed computer- assisted instruction was at a high level.
Keywords: cooperative learning techniques, computer-assisted instruction, lesson plan
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1. บทนํา
จากพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไ ขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัด การศึ กษา
ยึดหลักวา ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรูแ ละพัฒ นาตนเองได และถื อวาผู เรียนทุกคนมีความสําคัญ ที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความ
สนใจความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของ
กลุม สาระการงานอาชีพ เทคโนโลยี ที่จะมุงพั ฒนาผูเ รียนแบบองค รวมเพื่ อให มีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํา งาน
เห็นแนวทางในการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ มี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสาระ
เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือ
การสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 183)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนกอนเรียนและหลัง เรียนดวยกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใช
เทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูร วมกันรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประสิ ทธิภ าพกระบวนการเรี ยนรู แบบรวมมื อโดยใช เทคนิคการเรียนรูรวมกันร วมกั บบทเรีย นคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทิศนา แขมมณี (2560 : 98-99) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกันประมาณ สามถึงหกคนชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุมและในการจัดการเรียนการสอน
โดยทั่ วไป มั กจะไม ให ค วามสนใจเกี่ ย วกั บความสัม พั นธ และปฏิ สัม พั นธ ระหวางผู เ รีย น ส วนใหญ มักจะมุ งไปที่ ป ฏิสั มพั นธ
ระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับบทเรียน
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-assisted Instruction: CAI) คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร
รูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ
ภาพเคลื่อนไหว วี ดิทั ศน และเสี ยง เพื่อถายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค ความรูใ นลั กษณะที่ใ กล เคี ยงกับ การสอนจริ งใน
หองเรียนมากที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542 : 7)
ชุติมา เภาจี๋ และไพศาล สิมาเลาเตา (2560 : ออนไลน) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค
การเรียนแบบ LT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอคิดสะกิดใจไดจากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรีย นวั ด ทุง แฝก พบว า บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนมี คาประสิท ธิภ าพ 84.89/83.56 สู งกวาเกณฑ 80/80
ที่กําหนดไว และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนพบว าคะแนนสอบหลั งเรี ย นดวยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนสู ง กวาคะแนน
สอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการ
เรียนรูรวมกัน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลําดับเนื้อหา วิธีสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมตอการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู
5.1.2 พั ฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแบบการเรีย นรูแ บบร วมมื อโดยใชเ ทคนิ คการเรี ยนรู รวมกันร วมกั บ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง โดยวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู
5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสาร
ขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
5.1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
5.1.5 หาประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ โดยใช เ ทคนิ ค การเรี ย นรู ร ว มกั นร วมกั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนทีพ่ ัฒนาขึ้น
5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักเรียน
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูล
และระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
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5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
5.3 กลุมเปาหมาย
5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 11 หอง จํานวน 477 คน
5.3.2 กลุม ตัวอยาง คื อ นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 2/8 โรงเรีย นอูท อง จั ง หวั ดสุ พ รรณบุ รี ภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 45 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใ ชในการวิจัย ไดแ ก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิ ติที (Dependent
t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู
ผลการหาประสิท ธิภ าพกระบวนการจั ดการเรี ยนรูแ บบร วมมือโดยใชเ ทคนิค การเรีย นรู รวมกั นร วมกับ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
X
คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
24.89
82.96
คะแนนสอบหลังเรียน (E2)
30
24.53
81.78
จากตารางที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 24.89 คิดเปนรอยละ 82.96 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรีย น
เทากับ 24.53 คิดเปนรอยละ 81.78 สรุปวา กระบวนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การ
สื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จํานวน 45 คน แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน
S.D.
X
ผลการทดสอบกอนเรียน
45
12.42
3.20
ผลการทดสอบหลังเรียน
45
24.53
1.75
* มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05

df
44
44

t
25.3358*

sig
0.00

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 12.42 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.53 สรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบ
เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน
รายการ
1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
2. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู
3. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันจัดเรียงลําดับเนื้อหาไดงายตอ
การเรียนรู
4. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
5. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย
6. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย
7. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได
8. สีและขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจอ
9. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย
10. เขา-ออก บทเรียนไดสะดวก
รวม

X

S.D.

4.53
4.47
4.50

0.51
0.51
0.57

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.40
4.43
4.30
4.37
4.47
4.70
4.43
4.46

0.50
0.50
0.60
0.61
0.57
0.65
0.57
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การเรี ยนรูร วมกัน รวมกับ บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน พบวา มี คาเฉลี่ย ของความพึง พอใจเทากับ 4.46 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.56 และความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.96/81.78 เปนไปตามสมมติฐาน
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7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูล และระบบ
เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐาน
7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง โดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึ กษาปที่ 2 โรงเรี ยนอูทอง มีคาเท ากั บ 82.96/81.78 เปนไปตามสมมติฐ าน ซึ่ง สอดคล องกั บ ขวัญ ชนก บั วทรัพ ย
(2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง การใชโปรแกรมการพิม พสําหรับนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัด เสนหา (สมั ค รพลผดุ ง ) ผลวิ จัย พบวา ประสิ ทธิ ภ าพของการพั ฒนาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา
(สมัครพลผดุง) เทากับ 83.00/88.83
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน
รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบ
เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับ พิสิษฐ ทองงาม (2557) ไดทําการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเตอรเน็ตดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 โรงเรี ย นอู ท อง โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เป นไปตามสมมติ ฐ าน ซึ่ ง สอดคล องกั บ
ชนากานต เทพกรณ (2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ความนาจะเปน ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจการศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ความนาจะ
เปน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
9. ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนอกจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

502 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

10. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณผู อํานวยการโรงเรี ย นอู ท อง ที่ อนุ ญ าตให ใ ชส ถานที่ ใ นการทดลองงานวิ จัย ครู สุพั ฒ ษา สาระสาริ น
ครูคนึงหา พรมเพชร และครูเบญจวรรณ กลิ่นหอม ที่ใหคําแนะนําดานเทคนิคและวิธีการ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2/8
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
The Development of Self-Directed Learning with Computer Multimedia
in Computer Courses for Grade 6 Students Anuban Suphanburi
ศศิประภา สรางเขต และวินัย เพ็งภิญโญ*
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
winai36@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูแ บบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรมัลติม ีเดี ย
ในรายวิ ชาคอมพิ วเตอร เรื่ องคํ านวณสูต รอย างง าย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเอง ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 3) สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จํานวน 45 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแก บทเรียนคอมพิ วเตอรมัลติมีเดีย
แบบทดสอบกอนเรี ย น แบบทดสอบหลัง เรีย น และแบบสอบความพึง พอใจ สถิติ ที่ ใช ใ นการวิ เ คราะห ขอมู ลคื อ ค าเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบสถิติที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 4.72, S.D.
= 0.01)
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบแบบนําตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร

504 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Abstract
The purposes of the research were to 1) develop of Self-Directed Learning with Computer Multimedia
in Computer Courses Subject calculates simple formulas in Microsoft excel program for Grade 6 Students.
2) compare students' learning achievement before and after learning the developed Self-Directed Learning
with Computer Multimedia. 3) inquire students' satisfaction towards learning with the Computer Multimedia.
The samples used in this research were 45 students with purposive sampling. The research instruments
were computer multimedia, Pre-Test, Post-Test and questionnaire. The statistics used in data analysis
were Mean, Standard Deviation and t-test.
The research findings showed that 1) the students' learning achievement after learning with the
Computer Multimedia was higher than before learning at the statistically significant level of .01. 2) The
overall students' satisfaction towards learning with the M-learning online was at a height level. ( X = 4.72,
S.D. = 0.01).
Keywords: self-directed learning, computer multimedia, computer courses
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1. บทนํา
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั กราช 2551 ได กํ า หนดสมรรถนะที่ สํ า คั ญ ของผู เ รี ย นในด า น
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไววาเปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง
เหมาะสม และมีคุณธรรม จึงไดมีการพัฒนาบทเรียนขึ้นมาหลากหลายจนเขารูปแบบสื่อมัลติมีเดีย การนําสื่อหลาย ๆ ประเภท
มาใชร วมกันทั้ง วัสดุ อุป กรณแ ละวิธีการเพื่ อใหเ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุดในการเรี ยนการสอนโดยใช สื่อแตล ะชนิด ตามลํ าดั บ
ขั้นตอนของเนื้อหาการนําบทเรียนมัลติมีเดียมาจัดการเรียนการสอนตองเปนบทเรียนที่มีคุ ณภาพเพราะบทเรียนมัลติมีเดี ย
จะเปนสื่อกลางในการนําเนื้อหาจากบทเรียนและจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ สามารถนํามารวมไวในบทเรียนมัลติมีเดียถายทอด
ไปยังผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อสําคัญอยางหนึ่ง เพราะเหตุวา ผูเรียนสามารถตอบสนองกับบทเรียนไดและ
ทราบผลการตอบสนองไดนั้นทันที ทําใหเกิดกระบวนการจากการเรียนการสอน ในปจจุบันยังเปนประโยชนในทางการศึกษา
และสามารถสรางการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เปนตัวกระตุนและเสริมแรงจูงใจ สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
คือทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และในที่สุดก็จะเรียนรู เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน
และทุกหนวยงานในสังคมมนุษย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาความคิดของมนุษยหลาย ๆ ดานอยางเปนระบบ (กิ ดานันท
มลิทอง, 2546)
ปญหาที่จริงแลวและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน คือ เนื้อหาในการเรียนการสอน ในรายวิชาตาง ๆ มีวิธีการสอนที่มีรูป
แบบเดิม ๆ ไมมีความหลากหลายในการถายทอดความรูใหผูเรียน จึงทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ในรายวิชานั้น ๆ
และในปจจุบั นคอมพิ วเตอรไ ดเ ข ามาเป นอุ ป กรณห นึ่ งที่ ใช ใ นการติ ดต อสื่อสาร นอกจากนี้ ยั งเป นประโยชน ในการศึกษา
วิชาอื่น ๆ ที่ ใชคอมพิวเตอรเป นสื่อในการเรียนการสอนการสรางสื่ อในการเรีย นรูตาง ๆ ผู วิจัยไดศึกษาปญหา และเห็นถึ ง
ความสําคัญ ความจําเปนในการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน จึงไดจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 ขึ้นเพื่อชวยในการจัดการเรียนการ
สอนมีความนาสนใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดึงดูดผูเรียนใหตองที่จะการ
เรียนรู ซึ่งจากการสํารวจในชั้นเรียน ผูเรียนรอยละ 98 มีคอมพิวเตอรใชที่บาน แตไมสามารถใชอินเทอรเน็ตไดเปนสวนมาก
ผูวิจัยจึงสรางบทเรียนเปนออฟไลนทําใหผูเรียนสามารถนําบทเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ไปศึกษาทบทวนไดดวยตนเองไดทุกเวลาที่
ตองการ ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาบทเรีย นคอมพิ วเตอรมั ลติ มีเ ดีย ในรายวิ ชาคอมพิ วเตอร เรื่อง คํานวณสู ต รอยางง าย โปรแกรม
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.3 เพื่ อศึกษาหาความพึ ง พอใจของนั กเรี ยนที่ มีต อสื่อบทเรี ยนคอมพิ วเตอร มัล ติ มีเ ดี ย ในรายวิ ช าคอมพิ วเตอร
เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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3. สมมติฐานในการในการศึกษา
3.1 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ผูเรีย นมีความพึงพอใจตอบทเรี ยนคอมพิ วเตอรมั ลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ นักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับดี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับ มัลติมีเดีย
มั ล ติ มี เ ดี ย คื อ การสื่ อสารการเรี ย นรู การสื่ อ สาร หรื อ การสื่ อ ความหมาย (Communication) หมายถึ ง
การถายทอด เรื่องราวการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของทางความคิดและความรูสึก เพื่อการติดตอสื่อสารขอมูล
ซึ่งกันและกัน (กิดานันท มลิทอง, 2546) รูปแบบของการสื่อสาร แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ
4.1.1.1 การสื่ อสารทางเดี ย ว (One-Way Communication) เป นการส ง ข าวสาร หรื อการสื่ อ
ความหมายไปยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถตอบสนองไดทันที (Immediate - Response) กับผูสงแตอาจจะ
มีผลปอนกลับไปยังผูสงในภายหลังได การสื่อสารในรูปแบบนี้จึงเปนการที่ผูสงและผูรับไมสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันที
4.1.1.2 การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการสื่อความหมายที่ผูรั บมีโอกาส
ตอบสนองมายังผูสงไดในทันทีโดยที่ผูสงและผูรับอาจจะอยูตอหนากันหรืออาจอยูคนละสถานที่ก็ไดแตทั้งสองฝายจะสามารถมี
การเจรจา หรือการโตตอบกันไปมาโดยที่ตางฝายตางผลัดกันทําหนาที่เปนทั้งผูสงและผูรับใน เวลาเดียวกัน ดังนั้น ในการที่จะ
เกิดการเรียนรูขึ้นไดนี้ มักจะพบวาตองอาศัยกระบวนการ ของการสื่อสารในรูปแบบของการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารใน
รูปแบบสองทางนั้นในลักษณะของการใหสิ่งเราเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีการแปลความหมายของเนื้อหาบทเรียนนั้นและใหมีการ
ตอบสนองเพื่อเกิดเปนการเรียนรูขึ้นลักษณะของสิ่งเราและการตอบสนองในการสื่อสารนี้หมายถึงการที่ผูสอนใหสิ่งเราหรือสง
แรงกระตุนไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีการตอบสนองออกมา โดยผูสอนอาจใชสื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรเปนผู
สงเนื้อหาบทเรียน สวนการตอบสนองของผู เรียน ได แก คําพูด การเขียน รวมถึงกระบวนการทั้งหมดทั้งทางด านความคิด
การเรียนรู ซึ่งอาศัยรูปแบบการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการใหสิ่งเราหรือแรงกระตุนการแปลความหมาย
4.1.2 การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning)
การเรียนรูดวยการนําตนเองจากการศึกษาความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed
Learning) สามารถสรุปไดเปน 2 แนวทาง คือ การเรียนรูในลักษณะเปนรายบุคคล และการเรียนรูเปนกลุม ดังนี้
4.1.2.1 การเรียนดวยการนําตนเองเปนรายบุคคลหมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนมีความริเริ่มในการ
เรี ย นรู โดยการวิ นิจฉั ย ความต องการเรี ย นรู ข องตนเอง วางแผนการเรี ย นรู แสวงหาวิ ธีเ รีย นรู แ ละแหล ง การเรี ยนรู และ
ประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได (วิภาวรรณ สุขสถิตย, 2550)
4.1.2.2 การเรีย นด วยการนํ าตนเองเปนกลุ ม เป นแนวคิ ดที่ ขยายขอบเขตเปนการเรีย นรู จาก
รายบุคคลออกมาเปนกลุม โดยมีกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจ กําหนดเป าหมาย วางแผน
ในการเรียนรู วิธีการเรียนรู สามารถเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองและประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง
และมีกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมระหวางเพื่อน ครูผูสอนหรือบุคคลอื่น ๆ ก็ได (ลาวัณย ทองมนต, 2550)
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4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สายใจ ฉิมมณี (2556) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางชางใต อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน
24 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
หลั ง เรี ย นสูง กว าก อนเรี ย น อย างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 นักเรี ยนมี ค วามพึง พอใจต อการเรี ย นดวยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.80)
เอกภูมิ ชูนิตย (2553) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียน
ดวยแผนที่ความคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จํานวน 1 หองเรียน
จํานวน 26 คน ผลการวิจับพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เรื่อง ทวีปเอเชียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนแผนที่ความคิด เรื่อง ทวีปเอเชีย
อยูในระดับเกณฑดี นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทวิปเอเชีย ในระดับเห็นดวยมากที่สุด
บุญรัตน คึมยะราช (2556) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร
เรื่ อง ลํ าดั บ และอนุ ก รม สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 โรงเรี ย นร ม เกล า ซึ่ ง ได ม าจากการสุ ม แบบแบ ง กลุ ม
(Cluster random Sampling) จํานวน 40 คน ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร เรื่องลําดับและอนุกรม สําหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 5
สูง กว าก อนได รั บ การจั ด การเรี ย นรู ด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมั ล ติ มี เ ดีย อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
(t = 20.59, p – value = .00) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียวิชา
คณิตศาสตร เรื่องลําดับและอนุกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.72)
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 หองเรียน รวมทั้งหมด 514 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 45 คน ซึ่งผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัย
ไดพิจารณาคะแนน GPA เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง พบวามีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางจนมาถึงระดับออน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
5.2.2 แบบประเมิ นหาคุ ณภาพด า นเนื้ อ หาและด านเทคนิ ค ผลิ ต สื่ อของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย
ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
5.2.3 สื่อบทเรีย นคอมพิวเตอร มัล ติ มี เ ดี ย ในรายวิ ช าคอมพิ วเตอร เรื่ อง คํ านวณสู ต รอย างง าย โปรแกรม
Microsoft Excel ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
5.2.4 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นรายวิช าคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสู ตรอย างงาย โปรแกรม
Microsoft Excel
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5.2.5 แบบวั ด ความพึ ง พอใจในการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ มี ต อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ในรายวิ ช า
คอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน
5.3.1 ขั้ นการวิ เ คราะห วิ เ คราะห ตั วผู เ รี ย น ความต องการของผู เ รี ย น เนื้ อหาในรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร
เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
5.3.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบกิจกรรมการสอน สื่อที่จะใชสําหรับสอน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน
5.3.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาเนื้อหาบทเรียน
5.3.4 ขั้นการนําไปใช นําเครื่องมือไปหาคาความเชื่อมั่นโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทดลองนําบทเรียนมา
ใชกับกลุม ตัวอย างเพื่อหาผลสัม ฤทธิ์ข องบทเรีย น โดยใหนักเรี ยนศึกษาคนคว าด วยบทเรีย นคอมพิวเตอรมั ลติ มีเ ดีย เรื่อง
คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
5.3.5 ขั้ นการประเมิ นผล แบบประเมินผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนรูข องผูเรี ยน แบบประเมิ นความพึ งพอใจ
ของผูเรียน
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ โดยนําผลที่ได
เทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
ผูวิจัย ได ดํ าเนิ นการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน ตามขั้ นตอนการวิ จัย ในระยะที่ 1 โดยนํ าข อมู ล จาก
การศึกษา และวิเคราะห มาพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 และเครื่องมือของกิจกรรม แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 หนาหลักของบทเรียน
จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย หนาจุดประสงคการเรียนรู หนาบทเรียน
หนาแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน-เกมเสริมทักษะ
ตารางที่ 1 แสดงผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร
ดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4.90 0.22
มากที่สุด
ดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.92 0.20
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ซึ่งความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสม
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.90, S.D. = 0.22) และ
ความคิ ด เห็ นของผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต อความเหมาะสมของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ด านเทคนิ ค การพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.92, S.D. = 0.20)
6.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
ผูวิจัย ดํ าเนิ นการทดลองใช บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร มั ลติ มี เ ดี ยที่ พั ฒ นาขึ้น เรื่ อง คํ านวณสู ต รอย างง าย โปรแกรม
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 จํานวน 30 คน โดยมีการ
ทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน จากนั้นนําผลการเรี ยนรูม าวิเคราะห ดวยค าสถิ ติพื้นฐานเที ยบกับ เกณฑและสรุปผล แสดงดั ง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X
S.D.
df
t
sig
ทดสอบกอนเรียน
30
30
18.29 2.63
29
17.95*
.00
ทดสอบหลังเรียน
30
30
24.31 2.11
29
จากตารางที่ 2 พบว า ผู เ รีย นมีค ะแนนเฉลี่ ยก อนเรี ย นเท ากั บ 18.29 และคะแนนหลัง เรีย นเท ากับ 24.31 ซึ่ ง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
6.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
รายการ
X
1 .ความพึงพอใจดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4.67
2 .ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4.73
3 .ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
4.78

S.D. ระดับความคิดเห็น
0.31
ดีมาก
0.32
ดีมาก
0.33
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาระดับที่ผูเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.78, S.D. = 0.33)
รองลงมา คื อ ด า นความพึ ง พอใจด านการเรี ย นของสื่ อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย มี ค า เฉลี่ ย เท ากั บ ( X = 4.73,
S.D. = 0.32) และด านการนํ าเสนอเนื้ อหาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย มี ค วามพึ ง พอใจน อ ยที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ
( X = 4.67, S.D. = 0.31)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอรมั ลติมี เดี ย ในรายวิ ชาคอมพิวเตอร เรื่ อง คํานวณสูต รอย างงาย โปรแกรม Microsoft
Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี มีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิค
ผลิตสื่อโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ
( X = 4.90, S.D. = 0.22) และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคผลิตสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.92, S.D. = 0.20)
7.2 ผลการวิเ คราะห ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู เรี ยนหลัง เรี ย นสู งกว าก อนเรีย นอย างมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 18.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา
เทากับ 24.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.11
7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย
โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับดีมาก
โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.01
8. อภิปรายผลกาวิจัย
8.1 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย
โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน ซึ่งความคิดเห็น
ของผูเ ชี่ย วชาญที่ มีต อความเหมาะสมของบทเรี ยนคอมพิวเตอร มัลติ มีเ ดีย มีดัง นี้ ดานเนื้อหาโดยรวมอยู ในระดั บมากที่สุ ด
และไดมี คาเฉลี่ ยเทากั บ ( X = 4.90, S.D. = 0.22) และความคิ ดเห็ นของผู เชี่ย วชาญที่ มีต อความเหมาะสมของบทเรีย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มี คาเฉลี่ยเทากับ
( X = 4.92, S.D. = 0.20) เนื่องมาจากผูวิจัยไดศึ กษาจากหนังสือความรูเ กี่ยวกับ สื่อมัลติมี เดีย ศึ กษาหลักการวิธีการและ
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจากเอกสารการวิจัยตาง ๆ กําหนดเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติ มีเดี ยและจั ดทําแผนการจั ดการเรี ยนรูแบบรวมมื อผูวิจั ย ไดดํ าเนิ นการตามแผนที่วางไวจึง ทําใหบ ทเรี ยนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียออกมามีคุณภาพ
8.2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ .01
จากคา IOC ที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ใหคําแนะนํา ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะทําใหผูวิจัยไดทําการสรางและ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
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บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางมีคุณภาพ และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ ( X = 18.29, S.D. = 2.63) และคะแนนหลังเรียนเทากับ ( X = 24.31, S.D. = 2.11) โดยคาทดสอบสถิติทีเทากับ
17.95 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายใจ ฉิมมณี (2556) ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางชางใต ซึ่งคะแนน
ผูเรียนที่ใชสื่อมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย
โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
โดยคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.72, S.D. = 0.01) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอบสนองผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความ
สะดวกสบายในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน พันธชัย (2558) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, SD. = 0.64) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ตอบสนองความตองการเรียนของผูเรียน เพราะบทเรียนพัฒนาขึ้นดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานมัลติมีเดีย สามารถทําให
ผูเรียนสนใจมีความรูสึกที่อยากจะเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความเปนอิสระตอการควบคุมบทเรียนดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปเผยแพรในกลุมโรงเรียนตาง ๆ
9.2 ควรนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชกับเนื้อหาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ
9.3 ควรศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอสื่อการเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนํามาปรับใชให
เหมาะสมกับเนื้อหา และระดับความรูของผูเรียน
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พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสติ หญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
Emergency Contraceptive Pill usage Behavior
Among Female Youths in University’s Student at Eastern Region
ชนิตา วงคสวาง* สุทธิพงษ ทวมทอง และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*chanita.wong30@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุม กําเนิด ฉุกเฉิ นของนิ สิตหญิ งในสถาบันอุด มศึกษาภาคตะวันออก เก็ บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลนในนิสิตชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 348 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified
sampling) เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
ลักษณะทางประชากรสังคม และพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะหคา
ความเที่ยงมีคาระหวาง 0.701-0.867 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใชสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา นิสิตหญิง รอยละ 21.7 เคยมีเพศสัมพันธ และนิสิตหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธเคยใชยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉิน รอยละ 61.8 และเคยรับประทานมากกวา 2 แผงตอเดือน รอยละ 8.8 สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉินอยูในระดับนอย รอยละ 42.3 และสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใชยา
เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.1 และรอยละ 42.6 ตามลําดับ ซึ่งปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ไดแก ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน (r =
0.176) ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน (r = 0.591) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ควรหาแนวทางการสงเสริมและเสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตสามารถนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมความรู ความเชื่อ ทัศนคติที่พึงประสงคในเรื่อง
การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินรวมถึงการคุมกําเนิดชนิดอื่น ๆ ตอไป
คําสําคัญ: ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน เพศสัมพันธ นิสิตหญิง
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Abstract
This research aimed emergency contraceptive pill usage behavior among female youths in
university’s student at eastern region. The-sampling consisted of 348 accord general education program
students. The reliability was 0.701-0.867. Data analysis was done by presenting frequency, percentage,
minimum, maximum, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results revealed that had had sexual intercourse were 21.7 percent, emergency contraceptive
pills usage were 61.8 percent, consume more than 2 panels per month were 8.8 percent, and knowledge
toward emergency contraceptive pill usage at a low level (42.3%), attitude toward emergency contraceptive
pill usage at a moderate level (54.1%), and emergency contraceptive pill usage behavior at a moderate
level (42.6%), whereas Knowledge toward emergency contraceptive pill usage (r = 0.176), and attitude
toward emergency contraceptive pill usage (r = 0.591) were positively related to emergency contraceptive
pill usage behavior among female youths in university’s student at eastern region. Therefore, improvement
guidelines health promotion activities. To achieve knowledge, attitude and awareness of the emergency
contraceptive pill usage behavior.
Keywords: emergency contraceptive pill, sexual relations, female students
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1. บทนํา
การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินของวัยรุนไทยในปจจุบัน มีการใชยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินมากกวายาคุมกําเนิดแบบปกติ
และไดรับความนิยมมากกวาการทําแทง ซึ่งแนวโนมของการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในประเทศมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ
สะดวกในการซื้อ พกพางาย รวมทั้งวิธีการรับประทานไมยุงยากเหมือนยาคุมกําเนิดทั่วไป (เวธกา เทพา, 2557) การจําหนาย
ยาเม็ ดคุ มฉุ กเฉินในรานขายยาทั่วประเทศ พบว า ผูซื้อยาเม็ด คุม ฉุกเฉิ นส วนใหญมี อายุร ะหวาง 16-20 ป ร อยละ 47.73
รองลงมา คือ กลุมอายุ 21-25 ป รอยละ 36.36 (สํานักงานกองทุนสนับนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2554) ซึ่งรานขายยา 424
แหงทั่วจังหวัดชลบุรี มียอดการจําหนายยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิ น 16,870 กลองตอเดือน เฉลี่ยรานละ 39.8 กลองตอเดือน
(สุนันทา โอศิริ และวิพุธ พูลเจริญ, 2555) แสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธโดยไมไดเตรียมตัวลวงหนา และไมมีการคุมกําเนิด
โดยวิธีอื่น
ปญหาการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน มาจากการขาดความรู ความเขาใจผิด โดยความรูเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉินอยูในระดับต่ํา คิดวารวมเพศครั้งเดียวไมตั้งครรภ การใชถุงยางอนามัยขัดขวางความรูสึกทางเพศ วัยรุนนิยมใชยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉินเพิ่มขึ้น และสวนใหญยังไมทราบขอมูลที่แทจริงของยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รวมทั้งเขาใจวาสามารถปองกัน
การตั้งครรภไดผลอยางแนนอน มีความเสี่ยงสูงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ (เวธกา เทพา, 2557; ปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย และ
คณะ, 2554; ชบาไพร โพธิ์สุยะ, 2552) อีกทั้งมีนักเรียนบางสวนรับประทานยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีเพศสัมพันธแทบทุกครั้ง
และการใชวิธีการหลั่งนอกเพื่อปองกันการตั้งครรภ ซึ่งถือเปนวิธีที่เสี่ยงตอการตั้งครรภและเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โดยนักเรียนบางสวนไมรูผลเสียจากพฤติกรรมดังกลาว ซึ่ง ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงกอใหเกิดปญหาที่
ตามมา คือ การตั้งครรภไมพึงประสงค (องคการยูนิเซฟ, 2559) ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค โรคติดตอทางเพศสัมพันธนี้
นําไปสูการมีพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน เพื่อแกปญหาการตั้งครรภ (เวธกา เทพา, 2557) ในจังหวัดชลบุรี มี
ผูหญิงอายุ 15-19 ป คลอดบุตรจํานวน 3,096 คน และเปนจังหวัดที่มีอัตราการคลอดบุตรมากที่สุดในประเทศ คิดเปนอัตรา
การคลอดของหญิง อายุ 15-19 ป คือ 65.3 คน ตอประชากร 1,000 คน (สํานักอนามัยการเจริญพันธ, 2559) วัยรุนอายุ 1525 ป มีการคุมกําเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ โดยใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินรอยละ 29.7 ในเหตุผลคือ คูนอนปฏิเสธการคุมกําเนิดดวย
วิธีอื่น ถึงรอยละ 40.0 (ชบาไพร โพธิ์สุยะ, 2552) วัยรุนหญิงเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส บางสวนเคย
รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รอยละ 28.7 สวนใหญรับประทานนอยกวาหรือเทากับ 4 เม็ดตอเดือน ในกลุมที่ใชยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉินมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวากลุมที่ไมเคยใช (เวธกา เทพา, 2557) การใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสะดวกในการใช
จึงทําใหวัยรุนพึงพอใจและเลือกใชวิธีนี้ เพื่อปองกันการตั้งครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วัยรุนสวนใหญเลือกใชยา
เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจากการซื้อในรานขายยาเพราะมีความสะดวก มีความเปนสวนตัว ไมจําเปนตองมีใบสั่งยาจากแพทย และ
ตนเองขาดความรู เกี่ ย วกั บ วิ ธีคุ ม กํ าเนิ ดชนิ ด อื่ นๆ จึ ง ทํ าให รานขายยาเป นทางเลื อกที่ วัย รุนส วนใหญนิย มใช เ มื่อต องการ
คุมกําเนิดฉุกเฉิน (Nucharee Sangsawang, et.al, 2016)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง พฤติ กรรมการใช ย าเม็ ด คุ ม กํ า เนิ ด ฉุ ก เฉิ น ของนิ สิ ต หญิ ง ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพและเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่พึงประสงคตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 517

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออก
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กําหนดกลุมตัวอยาง
โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified sampling) จาก 3 กลุมสาขาวิชา แบงเปน สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมจํานวนทั้งสิ้น 348 คน
3.2 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยทําหนังสือชี้แจงจากคณะสาธารณสุขศาสตร ใหกลุมตัวอยางทราบ
ถึงวัตถุประสงควิธีการดําเนินการศึกษาและการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางวามีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเ สธในการเขารวม
การศึกษาครั้งนี้ คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนทั้งหมดจะไมมีการเปดเผยใหเกิดผลกระทบตอกลุมตัวอยาง และการ
นําเสนอขอมูลจะเสนอในภาพรวมเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาเทานั้น ซึ่งการศึกษาดังกลาวเปนกลุมนิสิต ชั้นปที่ 1 อายุ
18 ปขึ้นไปเทานั้น และขออนุญาตโดยกลุมตัวอยางตองยินยอมสมัครใจ จึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เ กี่ยวของ จํ านวน 50 ข อ ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางประชากรสั งคม ความรู
เกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉิน เครื่องมือผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาสองทาน และทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) มีคาความเที่ยงระหวาง 0.701–0.867
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง การเขารวมวิจัยนี้ตองไดรับความยินยอมจาก
ผูเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามออนไลนผานทางสมารทโฟนของ
ตนเอง ในการตอบแบบสอบถามผูต อบไมตองระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดที่ระบุตัวตน ซึ่งขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
จะถูกสงไปยังอีเมลของผูวิจัยโดยตรง
3.5 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของจํานวน รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน วิเ คราะห ห าป จจั ย ที่มี ค วามสั ม พันธ กับ การใชย าเม็ด คุ ม กํ าเนิ ด ฉุกเฉิ น โดยการวิ เคราะห ห าค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) แปลผลระดับความสัมพันธ
โดยใชเกณฑของ Hinkle D. E. คือ คาระหวาง 0.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก คาระหวาง 0.70 - 0.90 มีความสัมพันธ
กันสูง คาระหวาง 0.50 - 0.70 มีความสัมพันธกันปานกลาง คาระหวาง 0.30 - 0.50 มีความสัมพันธกันต่ํา และคาระหวาง
0.00 - 0.30 มีความสัมพันธกันต่ํามาก (Hinkle D. E., 1998)
3.6 ขอจํากัดการวิจัย งานวิจัยนี้หาความสัมพันธของปจจัยตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ผูวิจัยศึกษาเทานั้น ซึ่งมิได
ควบคุมตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ
4. ผลการวิจัย
4.1 ลักษณะทางประชากรสังคม
จากการศึกษาพบวานิสิตหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่ สุด
รอยละ 53.8 รองลงมาคือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 35.1 และรอย
ละ 11.1 ตามลํ าดั บ เกรดเฉลี่ย ระดับ มั ธยมปลายที่ผ านมาสู ง ที่สุ ดคื อ 3.01–3.50 รอยละ 41.3 พั กอาศัย อยู ห อพั กนอก
มหาวิทยาลัยมากที่สุด รอยละ 46.8 และอาศัยกับเพื่อนหญิงมากที่สุด รอยละ 60.6 เคยมีเพศสัมพันธ (แบบสอดใส) รอยละ
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21.7 และไมเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 78.3 นิสิตหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธสวนใหญเคยมีการคุมกําเนิด รอยละ 94.4 และไมได
คุมกําเนิด รอยละ 6.6 สวนใหญเคยใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รอยละ 61.8 และเคยรับประทานนอยกวาหรือเทากับ 2 แผง
ตอเดือน รอยละ 91.2 เคยรับประทานมากกวา 2 แผงตอเดือน รอยละ 8.8
4.2 ความรู เ กี่ ยวกั บ การใช ย าเม็ ด คุ ม กํ าเนิ ด ฉุ ก เฉิ น ทั ศ นคติ เ กี่ ยวกั บ การใช ย าเม็ ด คุ ม กํ าเนิ ด ฉุ ก เฉิ น และ
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
จากการศึกษาพบวานิสิตหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับ
นอย รอยละ 42.3 รองลงมา คือ ระดับปานกลางและระดับมาก รอยละ 41.0 และรอยละ 16.6 ตามลําดับ มีระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.1 รองลงมา คือ ระดับมากและระดับนอย รอยละ 25.3
และรอยละ 20.6 ตามลําดับ และสวนใหญมีพ ฤติกรรมการใช ยาเม็ดคุ มกําเนิ ดฉุกเฉินอยูใ นระดับปานกลาง ร อยละ 42.6
รองลงมาคืออยูในระดับดี รอยละ 33.7 และอยูในระดับไมดี รอยละ 23.7 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ทัศนคติเกี่ยวกับใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ระดับ (n = 775)
ตัวแปร
มาก % (n) ปานกลาง % (n)
ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
16.6 (129)
41.0 (318)
= 5.69, S.D. = 1.97
ทัศนคติเกี่ยวกับใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
25.3 (196)
54.1 (419)
= 19.7, S.D. = 4.05
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
33.7 (261)
42.6 (330)
= 5.9, S.D. = 2.66

นอย % (n)
42.3 (328)
20.6 (160)
23.7 (184)

4.3 พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
จากการศึกษาพบว านิ สิต หญิ งกลุม ตัวอยางสวนใหญม ีพ ฤติกรรมการใชย าเม็ ดคุ มกํ าเนิด ฉุกเฉิน ที่ต อบวา ปฏิบ ัติ
มากกวารอยละ 80 ในเรื่อง หากตองการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะอานวิธีการใชกอนที่จะใช รอยละ 84.4 มากกวา รอย
ละ 40 ในเรื่อ ง หากคิด จะมีเ พศสัม พัน ธจ ะเตรีย มยาเม็ด คุม กํา เนิด ฉุก เฉิน ไวกอ นลว งหนา รอ ยละ 41.7 และหากมี
เพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิด ฉุกเฉินเพื่อปองกันการตั้ง ครรภ รอยละ 40.3 และมากกวารอยละ 25 ในเรื่อง หากมี
เพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินทุกครั้ง รอยละ 26.2 และหากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิด ฉุกเฉินเพราะใช
สะดวกไมตองใชทุกวัน รอยละ 25.5 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนิสิตหญิงกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ปฏิบัติ
ไมแนใจ
% (n)
% (n)
หากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินทุกครั้ง
26.2 (203) 29.7 (230)
หากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการตั้งครรภ
40.3 (312) 29.5 (229)
หากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพราะใชสะดวกไมตองใชทุกวัน 25.5 (198) 33.2 (257)
หากตองการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินฉันอานวิธีการใชกอนที่จะใช
84.4 (654) 12.1 (94)
หากคิดจะมีเพศสัมพันธจะเตรียมยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินไวกอนลวงหนา
41.7 (323) 34.1 (264)

ไมปฏิบัติ
% (n)
44.1 (342)
30.2 (234)
41.3 (320)
3.5 (27)
24.3 (188)
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4.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิง คือ
ความรู เกี่ยวกั บการใชยาเม็ดคุม กําเนิด ฉุกเฉิน และทัศนคติ เกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุม กําเนิด ฉุกเฉิ น ซึ่งหมายความวา เมื่อมี
ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินและทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่ดี จะทําใหมีพฤติกรรมการใช
ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่ดีหรือคิดวาไมควรใช กลาวคือ นิสิตหญิงกลุมตัวอยางจะไมใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ตัวแปร
r
ระดับความสัมพันธ
ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
0.176 **
นอยมาก
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
0.591 **
ปานกลาง
**p < 0.001
5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออก จากการศึกษา
พบว าส ว นใหญ มี พ ฤติ กรรมการใช ย าเม็ ด คุ ม กํ าเนิ ด ฉุ กเฉิ นอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง นิ สิ ต ส วนใหญ บ อกว า หากคิ ด จะมี
เพศสัมพันธจะเตรียมยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินไวกอนลวงหนา รอยละ 41.7 และจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการ
ตั้งครรภ รอยละ 40.3 ซึ่ งสอดคลองกั บ ชบาไพร โพธิ์สุย ะ (2552) ทําการศึกษาพฤติกรรมการใชยาคุ มกําเนิดฉุกเฉินของ
นักศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ที่พบวา กลุมตัวอยางมีการนํายาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมาใชแทนวิธีคุมกําเนิดแบบ
ปกติและไมไดใ ชตามขอบงใชท างวิชาการของยาเม็ด คุมกําเนิดฉุกเฉิ น ซึ่งกํ าหนดไว ใหใชใ นกรณีที่ วิธีการคุ มกําเนิ ดชนิดอื่ น
ผิดพลาด หรือมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน และสอดคลองกับ Nucharee Sangsawang ศึกษาเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉินไววา วัยรุนที่ศึกษามีลักษณะการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการตั้งครรภ เนื่องจากคิดวาเปนวิธีที่ปองกันการ
ตั้งครรภไดดี (Nucharee Sangsawang, et.al, 2016)
5.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน คือ ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉิน และทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับ พฤติกรรมการใชยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉิน
จากการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยพบวาความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในระดับนอยมาก ซึ่งสอดคลองกับชบาไพร โพธิ์สุยะ (2552) พบวา กลุมตัวอยางมี
ความรูอยูในระดับนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิธีการใช ซึ่งเปนความรูที่มีความสําคัญ เชนเดียวกับพรทิพย มีชัย และคณะ
(2556) พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับต่ํา และการศึกษายังสอดคลอง
กับเวธกา เทพา (2557) ที่พบวาความรูเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับต่ํา และความรูมีความสัมพันธกับการใชยา
เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
สวนทัศ นคติเ กี่ย วกั บการใช ยาเม็ ดคุ มกําเนิ ดฉุ กเฉินมีค วามสั มพั นธ ทางบวกกั บพฤติ กรรมการใชย าเม็ด คุม กําเนิ ด
ฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) สอดคลองกับ Nucharee Sangsawang ที่พบวา วัยรุนมี
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ทัศนคติของการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในภาพรวมทางบวก (Nucharee Sangsawang, et.al, 2016) และการศึกษาของ
ชบาไพร โพธิ์สุยะ (2552) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติทางบวกตอการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และการศึกษาของ ธันยา
ภรณ อินทรา (2547) พบวา ทัศนคติที่เห็นดวยตอการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธตอการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลองกับสุปรียา ตันสกุล (2549) ที่กลาววาทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู
ประสบการณของบุคคล อันไดแก ประสบการณตรง ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน สื่อมวลชน ซึ่งเปนสิ่งที่จะชวยสนับสนุนให
เกิดทัศนคติได สิ่งเหลานี้ลวนมีอทิ ธิพลตอการเกิดและการเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Hurlock, Elizabeth. B. ที่กลาววา พฤติกรรมของแตละบุคคลเปนผลมาจากทัศนคติ ทัศนคติที่มีมักมาจากการที่บุคคลไดรับ
ความรูซึ่งจะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมดังกลาวดวย (Hurlock, Elizabeth. B., 1967)
ซึ่งจากผลการศึกษาทั้งสองปจจัยยังสอดคลองกับ Green & Krueter (1999) ที่กลาววาปจจัยนํา เชน ความรูและ
ทั ศ นคติ เ ป นป จจั ย ที่ กอ ให เ กิ ด แรงจู ง ใจในการแสดงพฤติ กรรมของบุ ค คล ซึ่ ง สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิ ด พฤติ กรรมมาจาก
องคประกอบภายในตัวบุคคล คือ ทัศนคติของบุคคล ซึ่งไดมาจากประสบการณในการเรียนรู ความพอใจนี้อาจมีผลทั้งในทาง
สนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาพบวาความรูและทัศนคติที่เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉิน ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหมีรายวิชาที่มีการสอน หรือชั่วโมงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
ความรู และสรางทัศนคติที่ดีและพึงประสงคของการคุมกําเนิดฉุกเฉินและการคุมกําเนิดชนิดอื่นๆ รวมถึงกลไกการออกฤทธิ์
ประสิทธิภาพ ขอบงใช ขอหาม วิธีการใช และการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางกลุมสาขาวิชา เพื่อจะไดสงเสริม ใหความรู
ปรับเปลี่ยนทัศ นคติที่ ถูกตองกับกลุม ที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม และป องกันการไม ใหเกิด พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุม กําเนิ ด
ฉุกเฉินที่ไมเหมาะสมตอไป
2) เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางเปนชวงอายุวัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญตอนตนผลการวิจัยจึ งไม
ครอบคลุมในกลุมวัยรุนตอนตนและตอนกลาง เนื่องจากวัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธเฉลี่ยตั้งแตอายุประมาณ 15 ป ในการศึกษาครั้ง
ตอไปควรมีการศึกษาในกลุม ตัวอย างตั้ งแตวัยรุ นตอนต นหรือในกลุ มเฝาระวั งพฤติ กรรมเสี่ย งทางเพศ ไดแ ก กลุ มนั กเรีย น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 เปนตน
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีโ ดยผูวิจัยขอขอบคุณนิสิตหญิง กลุมตัวอย างทุกคนที่ใหความรวมมือ ในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสุขศึกษาทุกทาน และอาจารยชัยนันท เหมือนเพ็ชร ที่กรุณาใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานวิชาการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
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รูปแบบการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [Developmental
Surveillance and Promotion Manual (DSPM)] เพือ่ สงเสริมพัฒนาการเด็ก
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบการสนับสนุนใหผูปกครองมีการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และ ศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานตางๆที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก
โดยศึกษาแบบเจาะจงในผูปกครองที่เด็กอายุ 4 เดือน ถึง 24 เดือน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน 383 คน
โดยเปนผู ปกครองที่พาเด็กมารับ บริการตั้ งแตอายุ 1-2 เดือน ไดรับคู มือ DSPM และเขาโรงเรีย นพอแม เก็บข อมูล เดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2560 โดยการตอบแบบสอบถาม การตรวจพัฒนาการ ผลการลงบันทึกในคูมือ DSPM ของผูปกครอง
และการปฏิ บัติ ตามคํ าแนะนํ าเมื่อพบพัฒ นาการสงสัย ลาชา วิ เคราะห ข อมู ลโดยใช ค าร อยละ chi-square, Regression
ผลการศึกษาพบวา ปจจั ยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< 0.05 คือเด็กแรกเกิด ที่
น้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม การไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก การเลน/ทํากิจกรรมกับเด็ก และการที่ผูปกครองไมไดรับการสอน
ใหใชคูมือ DSPM ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะมีพัฒนาการลาชามากกวากลุมที่ไดรับการสอน 8.6 เทา จากการศึกษาไดรูปแบบ
สําหรับสงเสริมพัฒนาการเด็กแบงเปน เด็กปกติ โดยการใหคําแนะนําการใชคูมือ DSPM เด็กกลุมเสี่ยงใหคําแนะนําการใช
หนังสือ DSPM ใหคําปรึกษาและรวมกับผูปกครองในการแกไขปญหา และเด็กพัฒนาการลาชา โดยรวมแกไขปญหา ผลการ
ดูแล และใหทางเลือกในการรักษาหรือสงตอ จึงมีขอเสนอแนะคือ โรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม ควรมีสื่อที่ทันสมัย
เขาถึงไดงาย สรางกลุมไลนของผูปกครอง สรางความตระหนักใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการรวมมือ
กับหนวยงานอื่นในการดูแล ติดตามการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน
คําสําคัญ: คูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาการในเด็ก ศูนยอนามัยที่5
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Abstract
The purpose of the study was developed the Model to encourage parents by using the DSPM
which promote child development and finding the relationship between child development and various
factors related to children. Specifically studied in parents aged 4 months to 24 months who received services
in 383 health promotion hospitals. They started to receive children at 2 months of age. Received DSPM
guide and attended school parents April to May 2017 by responding to the questionnaire. Developmental
check Recorded results in the DSPM manual. Parents and follow the advice when finding suspected
developmental delays. Data were analyzed using chi-square, regression. The p-value <0.05 was statistically
significant difference between the two groups. Iron supplementation Playing with children And that
parents are not taught to use the DSPM manual, which is more likely to delay the development of the
child than the 8.6 times taught group. The study has developed the model for promoting normal child
development by providing guidance on how to use the DSPM guide. Children at risk are advised to use a
DSPM book. Consult with parents to solve problems. And child development, delay, problem solving,
care outcomes and options for treatment or referral. So there is a suggestion. The hospital should organize
parents' school activities. Modern media should be accessible. Create parental line group Raise awareness
of the importance of promoting development, cooperation with other agencies in care. And follow up
the childcare in the community
Keywords: DSPM, child development, Publish Health Region 5
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บทนํา
การจะพัฒนาคนใหเติบโตอยางมีคุณภาพตองเริ่มตั้งแตชวงปฐมวัย งานวิจัยในตางประเทศ ยืนยันวาการลงทุนเพื่อ
พัฒนาเด็กถือเป นการลงทุนที่คุ มคามากที่ สุด เพราะจะไดผ ลตอบแทนกลั บมา 6.7-17.6 เท าของเงินที่ล งทุ น (Susan P
WALKER, 2011) การลงทุนเพื่อเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภยิ่งใหผลคุมคาทั้งนี้เนื่องจากชวงปฐมวัย เปนชวงเวลาของการสราง
รากฐานชีวิตทุกดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ที่สําคัญสมองของมนุษยมีกระบวนการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว สมองจะเติบโตถึง รอยละ 80 ของสมองผูใหญ ตั้งแตขณะเปนทารกในครรภจนถึงอายุประมาณ 3 ป หากเด็กไมไดรับ
การกระตุนอยางเหมาะสมจะเกิดผลกระทบตอการสรางเสนใยประสาท ทํ าใหสมองพัฒนาไมเต็ม ที่ สงผลใหศักยภาพการ
เรียนรูลดลง
เด็กชวงอายุ 0-5 ปคือถือเปนพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงดวยการเรียนรูที่จะหลอหลอมความเปน มนุษยที่
สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม จริยธรรม ภาษา และสติปญญา จึงควรตระหนักและใหความสําคัญกับคุณภาพ
การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมศักยภาพของเด็กการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ป พ .ศ .2557 (พนิต โลเสถียรกิจ, 2560)
พบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 72.7 และสงลัยลาชารอยละ 27.3 ซึ่งมีอัตราสูงกวาสถิติองคการอนามัยโลก พบวา
รอยละ 15-20 ของเด็กทั่วโลกมีพัฒนาการที่ผิดปกติ (นิชรา เรืองดารกานนท, 2551) เมื่อพิจารณากลุมอายุที่เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการลาชามากสุด คือเด็กกลุมอายุ 3-5 ปรอยละ 34.8 โดยพบพัฒนาการลาชาดานภาษาและการเขาใจภาษาสูงสุดทั้ง 2
กลุมอายุ คือเด็กอายุ 0-2 ปรอยละ17.3 และเด็กอายุ 3-5 ปรอยละ 38.8 รองลงมาดานกลามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว กลุม
อายุ 0-2 ปรอยละ 8.3 และกลุมอายุ 3-5 ปรอยละ15.4 โดยป 2557 ขอมูลจากศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี (ปจจุบันเปลี่ยนเปน
ศูนยอนามัยที่5 ราชบุรี ตามเขตสุขภาพ) พบวา โดยภาพรวมพัฒนาการสมวัยรอยละ 70.7 สงสัยลาชารอยละ 29.3 โดยเด็ก
กลุมอายุ 3-5 ปมีพัฒนาสมวัยรอยละ 63.4 ในขณะที่เด็ก 9 เดือน- 2 ป มีพัฒนาการสมวัยรอยละ77.8 และดานภาษาเปน
ดานที่สมวัยนอยที่สุดคือรอยละ 69.2 สอดคลองกับการสํารวจระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทยของกรมสุขภาพจิตในป 2554
ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย (IQ) ในภาพระดับประเทศเทากับ 98.59 (คาเฉลี่ยปกติ 90 -109) ซึ่งถือเปน
คาระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติแตคอนไปทางต่ํา (กรมสุขภาพจิต, 2555) ในป พ.ศ.2558 จึงมีนโยบายใหใชหนังสือคูมือ
DSPM พรอมกันทั่วประเทศเนื่องจาก DSPM เปนคูมือที่ใชในการเฝาระวัง คัดกรอง และสงเสริมพัฒนาการเด็ก มีดําเนินการ
โดยแจกใหมารดาหลังคลอดก อนกลั บบานทุกคน หลังการเยี่ ยมเสริมพลัง พบวาโรงพยาบาลในเขตพบป ญหาคลายกันคื อ
มารดาที่ไปรับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ใหขอมูลวาไมไดรับ ไมไดใชคูมือ และไมแนใจวาไดรับคูมือหรือไม ทําใหการแจก
คูมือ DSPM ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ผูศึกษา ซึ่ งรับผิ ดชอบงานอนามัยแมและเด็ก จึง สนใจสรางรูป แบบใหมารดาหรือผูปกครองมีการใชห นังสื อคูม ื อ
DSPM เพื่อสงเสริมและเฝาระวังพัฒนาการเด็กอยางคุมคาและครอบคลุม เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยมากกวารอยละ 85 ใน
ป 2561 เพราะหากเด็กปฐมวัยของไทยไมไดรับการดูแลจากครอบครัวที่เหมาะสมตั้งแตวันนี้จะถือเปนการสูญเสียโอกาสอัน
สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยในอนาคต
วัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสนับสนุนใหผูปกครองมีการใชคูมือ DSPM ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของพัฒนาการเด็กกับปจจัยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็ก
วิธีดําเนินการศึกษา
รูปแบบการศึกษา: วิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูล ณ จุดเวลา (ภาคตัดขวาง: Cross Sectional Studies)
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- กลุมตัวอยาง หมายถึงผูปกครองที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีโดยเด็กมีอายุ 4 เดือนถึง 24 เดือน ไมมี
โรคทางพันธุกรรมหรือโรคที่มีผลตอพัฒนาการ และสมัครใจยินยอมเขารวมโครงการฯ โดยพาเด็กมารับบริการตั้งแตเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2560 คํานวณกลุมตัวอยางโดย ใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (ธารินทร ศิลปจารุ, 2548) ไดจํานวน 321.5 คน
- เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
 รูปแบบ ที่นักวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
 แบบสั มภาษณผู ปกครองที่ผูวิจัยสรางและพั ฒนาขึ้น จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ตํ ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 หนังสือคูมือ สงเสริมและเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
การวิเคราะหขอมูล: ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi-square
และ Logistic regression
ผลการศึกษา
ปจจัยดานผู เลี้ยงดูเด็กหลักพบวา ในผูปกครองรอยละ 80 เปนมารดา อายุเฉลี่ย 29.4 ป จบปริญญาตรี รอยละ
38.5 อาชีพคาขาย รอยละ 25.7 ครอบครัวขยายรอยละ 58.0
ปจจัยดานภาวะสุขภาพเด็ก เปนเด็กหญิง รอยละ 51.7 รอยละ 99.5 มีน้ําหนักแรกเกิดมากกวา 2500 กรัม และไมมี
ภาวะขาดออกซิเ จนแรกเกิ ดรอยละ 98.4 มีภ าวะแทรกซอนหลั งคลอด ร อยละ 31.7 โดยร อยละ 99.2 มีภ าวะตัวเหลือง
มากกวา รอยละ 80 การเจริญเติบโตอยูในเกณฑปกติ รอยละ 74.4 อายุ < 12 เดือน
ปจจัยดานการเลี้ยงดู พบวากินนมแมนานเฉลี่ย 5 เดือน เริ่มอาหารที่ไมใชนมแมอายุเฉลี่ย 6 เดือน ไดรับประทานยา
น้ําเสริมธาตุเหล็กรอยละ 74.0 รอยละ 99.4 ไดเลานิทานใหเด็กฟง และมีหนังสือนิทานเฉลี่ย 4 เลมตอครอบครัว โดยอานนาน
เฉลี่ยครั้งละ 10 นาที รอยละ 90.6 คนในครอบครัวมีการเลนกับเด็ก มีการใชสื่ออิเลคทรอนิกส รอยละ 37.7 เด็กนอนเฉลี่ย
12.5 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 93.6 เด็กมีฟนขึ้นและไมมีฟนผุ รอยละ 76.2
ปจจัย ดานบริการสงเสริมพั ฒนาการที่ ไดรับ เกี่ยวกับหนังสือคูมือ DSPM มากกว ารอยละ 90 รู จักหนั งสือ ไดรั บ
หนังสือ ไดใชหนังสือ ไดรับการสอน และมีเวลาสงเสริมพัฒนาการตามหนังสือคูมือ DSPM เหตุผลที่ไมไดสงเสริมมากที่สุด คือ
ตองทํางาน ไมไดอยูกับเด็ก และไมมีเวลา รอยละ 59.1, 47.8 และ 30.9 ตามลําดับ คําแนะนําที่ผูปกครองไดรับจากเจาหนาที่
คือไดรับการทบทวนและสาธิตการใชคูมือ DSPM การตรวจสอบและบันทึกในหนังสือคูมือ การนําคูมือมาโรงพยาบาลทุกครั้ง
ที่มารับบริการ รอยละ 79.1, 77.5 และ 72.1 ตามลําดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือคูมือ DSPM ผูปกครองรอยละ 99.7
ตอบวาควรมีการแจกคูมือ DSPM เนื่องจากใชเปนแนวทางในการดูแลเด็ก ไดทราบและฝกพัฒนาการเด็ก ไดชวยตรวจสอบ
พัฒนาการเด็ก รอยละ 31.2, 25.5 และ 15.6 ตามลําดับ
ปจจัยดานบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กสงสัยลาชา บริการที่ผูปกครองไดรับจากเจาหนาที่ หลังพบเด็กมีพัฒนาการ
สงสัยลาชา คือ ผูปกครองที่เด็กมีพัฒนาการลาชา รอยละ 100 ไดรับคําแนะนําในการสงเสริมพัฒนาการ คําแนะนําสอดคลอง
กับปญหา และมีความพึงพอใจในบริการ รองลงมาคือ ความรวมมือระหวางเจาหนาที่กับผูปกครองในการแกไขปญหา รอยละ 95.7
ผลการประเมินพัฒนาการ สมวัยรอยละ 93.0 ไดรับสงเสริมแลวมีพัฒนาการสมวัยรอย 91.3 พัฒนาการที่ลาชาคือ
ดานกล ามเนื้ อมัดใหญและกลามเนื้อมัด เล็กและสติป ญญา ร อยละ 4.35 และ 4.35 ผูปกครองคิ ดวาเด็กมีพัฒ นาการลาช า
เนื่องจากเด็กไมไดรับการสงเสริมหรือสอน ติดโทรศัพท และไมไดอยูกับเด็ก รอยละ 63.6 , 15.2 และ 9.1 ตามลําดับ แนวทาง
ความรวมมือของผูปกครอง คือฝกสงเสริมพัฒนาการตามคําแนะนําบอยๆ ใหเด็กเลนโทรศัพทนอยลง และทํากิจกรรมกับลูก
รอยละ 72.4, 11.9 และ 7.1 ตามลําดับ
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ปจจั ยความสั มพันธกับพั ฒนาการเด็ก พบป จจั ยที่มี ความสัม พันธ กับ พัฒ นาการเด็ กอยางมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ pvalue< 0.05 คือเด็กแรกเกิดที่น้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม การไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก การเลน/ทํากิจกรรมกับ เด็ก การที่
ผูปกครองไมไดรับการสอนใหใชคูมือ DSPM ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการ
ปจจัยดานตาง ๆ
น้ําหนักแรกเกิด
น้ําหนัก < 2500 g.
น้ําหนัก 2500 ≤ g.
รวม
OR=.327, 95%CI =.114-.944
ภาวะแทรกซอนหลังเกิด
ไมมี
มี
รวม
OR=.617, 95%CI =.222-1.713
การไดนมแม
≤6 เดือน
>เดือน 6
รวม
OR=1.537, 95%CI =.338-7.001
การไดยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก
ไดรับประทาน
ไมไดรับประทาน
รวม
OR=.133, 95%CI =.018-1.003
การใชสื่ออิเลคทรอนิกส
ไมใช
ใช
รวม
OR=1.042, 95%CI =.420-16.422.582
การเลนหรือทํากิจกรรมกับเด็ก
ไมเลน
เลน
รวม
ORการไดรับการสอนวิธีการใชคูมือ DSPM
ไดรับการสอน
ไมไดรับการสอน
รวม
OR=5.800*, 95%CI =2.049-16.42

สมวัย
จํานวน
30
330
360

รอยละ
8.3
91.7
100

สงสัยลาชา
จํานวน
รอยละ
5
18
23

21.7
78.3
100

คา p-value
0.04*
(Fisher’s
Exact Test)

0.35
239
114
353

67.7
32.3
100

17
5
22

77.3
22.7
100
0.64

329
21
360

94.2
5.8
100

21
2
23

91.3
8.7
100
0.22*

236
89
325

72.6
27.4
100

20
1
21

95.2
4.8
100
0.930

215
127
342

62.9
37.1
100

13
8
21

61.9
38.1
100

53
302
355

14.9
85.1
100

0
23
23

0
100
100

319
22
341

93.5
6.5
100

15
6
21

71.4
28.6
100

0.05*
(Fisher’s
Exact Test)
0.003*
(Fisher’s
Exact Test)
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ปจจัยการพยากรณโอกาสของปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาที่แกผูปกครองเด็กตอพัฒนาการพบวา การรูจัก
หนังสือคูมือ DSPM การไดรับหนังสือ การใชและการมีเวลาในการสงเสริมพัฒนาการเด็กไมมีผลตอพัฒนาการเด็กอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ แตพบวาการไดรับ 0.05 การสอนวิธีการใชหนังสือคูมือ DSPM เปนปจจัยที่มีโอกาสตอพัฒนาการของ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <0.05 โดย ผูดูแลที่ไดรับการสอนชวยใหเด็กมีโอกาสพัฒนาการสมวัยมากกวาผูดู
และที่ไมไดรับการสอน โดยมีอํานาจในการพยากรณ รอยละ เทา 8.5793.9 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รอยละการทํานายปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาที่ตอพัฒนาการเด็ก
ตัวแปร
B
SE p-value Exp(B)
รูจักหนังสือคูมือ DSPM(ref: ไมรูจัก)
รูจักหนังสือคูมือ DSPM
การไดรับหนังสือคูมือ DSPM
(ref: ไมไดรับ)
ไดรับหนังสือคูมือ DSPM
การไดใชหนังสือ DSPM
(ref: ไมไดใช)
การไดใชหนังสือ DSPM
การไดรับการสอนวิธีการใช DSPM
(ref: ไมไดรับการสอน)
ไดรับการสอนวิธีการใช DSPM
การมีเวลาสงเสริมพัฒนาการตามหนังสือ
คูมือ DSPM(ref: ไมมีเวลา)
มีเวลาสงเสริมพัฒนาการตามหนังสือ
คูมือ DSPM
Power of predict 93.9

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper

36.

1.56

82.

1.43

62.

32.82

1.99

1.64

0.23

7.32

.29

183.30

49.-

1.57

76.

61.

03.

13.38

2.15

0.59

0.00

8.57*

2.69

27.37

11.

082

0.90

1.11

.22

5.58

วิจารณ
1. ผูดูแลเด็กสวนใหญเปนมารดาเด็ก มีอายุเฉลี่ย 29 ป ซึ่งอายุที่เหมาะสมในการมีบุตรคือ 20-35 ปเนื่องจากเปน
ชวงวัยเจริญพันธุรางกายมีความเหมาะสมกับการมีบุตรที่สุด ดังการศึกษาของ Dr Alice Goisis (2017) สรุปวา การที่มีลูก
ในชวงอายุวัย 30 ปนั้น ทําใหเด็กที่เกิดมาฉลาดมากกวา สุขภาพดีกวาวัยอื่นๆ ระดับการศึกษาของผูปกครองเด็กคอนขางสูง
คือจบปริญญาตรี รอยละ 38.5 เนื่องจากการศึกษาพื้นฐาน (2560) ของประเทศไทยคือ 12 ป ทําใหผูดูแลเด็กมีความสามารถ
ในการคนหาองคความรูใหม ๆ ไดอยางอิสระ รอบดาน การมีอาชีพคาขาย รอยละ 25.7 ทําใหมีเวลาในการดูแลเด็กไดมากกวา
เด็กที่ผูปกครองตองทํางานนอกบาน แตเมื่อศึกษาความสัมพันธของผูดูแลในเรื่องอายุ อาชีพ การศึกษา และลักษณะครอบครัว
พบวาไมมีความสัมพันธกับการมีพัฒนาการสมวัยของเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ p-value=0.05
2. พัฒ นาการและการเจริ ญ เติ บ โต จากการศึ กษาพบเด็กมี พั ฒ นาการสมวั ย รอยละ 93 เที ย บกั บป 2559 มี
พัฒนาการสมวัยเพียงรอยละ 74.4 (อายุ 4-24 เดือน) ซึ่งเห็นความแตกตางของการไดใชคูมือ DSPM อยางชัดเจน เนื่องจาก
ผูปกครองไดรับความรูจากการสอนของเจาหนาที่ มีการใชและปฏิบัติตามคําแนะนํามากกวารอยละ 90 เด็กน้ําหนักอยูใ น
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เกณฑปกติ คือเฉลี่ย 2965 กรัม (น้ําหนักเฉลี่ยทั่วไป 3000 กรัม) การศึกษาพบน้ําหนักตัวเมื่อแรกเกิด มีค วามสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ p-value<0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ จินตนา พัฒนพงศธร (2560) ที่พบวาเด็กปฐมวัยที่มีน้ําหนัก
ทารกเมื่อแรกคลอด ≤ 2,500 กรัม จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.2 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีน้ําหนักแรกคลอด
ต่ํากวา 2,500 กรัม
การเจริญเติบโตของเด็กพบวา เด็กสวนใหญมีน้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑปกติ มี รอยละ6.8 ที่เริ่มอวนและอวน
เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดลอมการเลี้ยงดูรวมถึงอาหารซึ่งมีผลทํ าใหเด็กมีแนวโนม
รับประทานเนื้อสัตวมากขึ้น ผักและผลไมนอยลง รูปแบบการเลนและทํากิจกรรมตาง ๆ เปลี่ยนไป เด็กมีโอกาสอวนเพิ่มขึ้น
ภาวะโรคอวน (ปณณพัฒน จันทรสวาง, 2560) มักมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตองในครอบครัว เด็กการ
ขาดการเคลื่ อนไหวร างกายหรื อกิ จกรรมทางกาย (Physical Activity) เพราะวิ ถี ชีวิต แบบนั่ ง ๆ นอน ๆ (Sedentary
Lifestyle) หรือการจดจอกับหนาจอโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหขาดการออกกําลังกาย รางกาย
ไมไดเผาผลาญพลังงานที่ไดรับ จึงเกิดเปนไขมันสะสมตามสวนตาง ๆ ของรางกายและนําไปสูภาวะโรคอวนในที่สุด
3. การเลี้ยงดูเด็ก พบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมของผูปกครองคอนขางนอยคือรอยละ 8.6, 21.4 และ 64.0 ที่
เด็กอายุ 1-2, 2-4 และ 4-6 เดือน จากรายงานการสํารวจสถานการณเด็กทั่วโลก ป 2006 ประเทศไทยมีอัตราการกินนมแม
เพียงอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก รอยละ 5.4 (มูลนิธินมแมแหงประเทศไทย, 2560) ซึ่งถือวาเปนอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เพียงอยางเดียวต่ําที่สุดในทวีปเอเชีย และยังเปนอัตราที่ต่ําที่สุดแหงหนึ่งในโลกอีกดวย จากงานวิจัยจาก Brown University
เปดเผยวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมเสริมสรางการพัฒนาของสมองได 20 – 30% ซึ่งเด็กที่กินนมแมลวน ๆ จะมีการเติบโตของ
สมองมากกวาเด็กที่กินนมแมเสริมดวยนมผงและเด็กที่กินนมผงอยางเดียว
การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กซึ่งเปนนโยบายตั้งแตป 2556 แตยังไมครอบคลุมทุกคนขอมูล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ พบเด็ก ไดรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กรอยละ 74.0 ซึ่งถือวาอัตราการรับประทานยาสูงกวาขอมูลของประเทศ เมื่อ
เทียบกับงานวิจัยของพนิต โลเสถียรกิจ (2560) ซึ่งพบวา เด็กไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเพียงรอยละ 18.5 การขาดธาตุ เหล็ก
อาจมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เพราะ IQ อาจลดลงได 5-10 จุด (ชลทิศ อุไรเลิศ, 2560 และประเสริฐ
บุญเกิด, 2556) ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเรื้อรังในเด็กเล็กสงผลตอความฉลาดทางสติปญญา เพราะธาตุเหล็กเปน
สารอาหารสําคัญในกระบวน การเจริญเติบโตของรางกายและสมอง
การเขากลุมโรงเรียนพอแม ไดมีการเนนย้ําเรื่องของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในเด็กซึ่งคอนขางไดผลเพราะจากขอมูล
พบมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสกับเด็กเพียงรอยละ 37.5 และใชนาน 15 นาที ในขณะที่การศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กไทย
พบวาเด็กอายุนอยกวา 2 ป มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสกับเด็กรอยละ 76.9 (ชลทิศ อุไรเลิศ, 2560) ซึ่งถือไดวามีการใชสื่อฯ
นอยกวาขอมูลของประเทศมาก อาจเปนไปไดที่ผู ปกครองเด็กกลุมนี้ มีค วามรู สนใจ และตระหนักถึง ความสําคัญ ของการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก จึงมีการใชสื่อฯ กับเด็กนอยกวาสงผลใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
การเลนหรือทํากิจกรรมโดยเด็กไดรับการเลนรอยละ 90.6 ถือเปนการสงเสริมพัฒนาการอยางดีทั้งดานรางกายและ
จิตใจ ดังกลาวในวงจรมหัศจรรยแหงการเรียนรูของการเลนวา (ประเสริฐ บุญเกิด, 2556) การเลนของเด็กถือเปนการเรียนรู
ซึ่งจะทําใหเด็กมีความสุข ไดลองผิดลองถูกเพื่อสรางสมองคความรู เมื่อสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดก็เกิดความภาคภูมิใจ/พึง
พอใจ ทําใหอยากเลนเพิ่มขึ้น จึงชวยใหเด็ก ดี เกง มีความสุขและมีพัฒนาการที่สมวัยได แตที่นาเปนหวงคือสิ่งที่เขามาแทนที่
การละเล นของเด็ กไทย นั้ น จะมาป นทอน ความคิด และสมองของเด็ กไทยในยุ คป จจุ บัน ทํ าให เ ด็ กไทยไมไ ด คิ ดอะไรที่
สรางสรรค และสรางเสริมความคิดของคนเอง เพราะสมองถูกกดจาก วีดีโอเกม และสื่อตาง ๆ จากโทรทัศน จากการที่เคยวิ่ง
เล น วิ่ง ไล จับในที่ กว างๆ หรือการที่เ คยเลน การละเลนตาง ๆ ของไทย กลับ กลายเปนการนั่ง จดจ องอยู หน าจอโทรทั ศ น
ตลอดเวลา ซึ่งผูปกครองเด็กเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดในการเลี้ยงดูเด็กใหเปนเด็กที่มีคุณภาพ
เมื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธดานการเลี้ยงดูเด็ก กับพัฒนาการเด็ก พบวา การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก การ
เลนกับเด็ก มีความสัมพันธกับการมีพัฒนาการสมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ p-value < 0.05
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4. งานบริการในการสงเสริมพัฒนาการที่ไดรับ หลังจากมีการประชาสัมพันธการใชคูมือ DSPM พบวา การทํางาน
นอกบาน เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูปกครองไมมีเวลาสงเสริมพัฒนาการ เพื่อสรางความตระหนักในการสงเสริมพัฒนาการ ผู
ศึกษาจึงตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ในการประสานเรื่องหนังสือคูมือ และอุปกรณในการประเมินสาธิต ใหเพียงพอ
และครอบคลุมแกความตองการของผูรับบริการ โดยเจาหนาที่หลังคลอดตองแจกคูมือ DSPM ในหญิงหลังคลอดทุกราย อธิบาย
กระบวนการ ขั้นตอนในการใชคูมือ และเจาหนาที่งานสุขภาพเด็กดีรับสงตอ ในการทบทวนและเพิ่มพูนแลกเปลี ่ยนเรียนรู
สงเสริม สรางความตระหนัก ใหเกิดการใชหนังสือคูมือ DSPM กันอยางจริงจัง ทั่วถึงทุกสถานบริการที่มีการคลอด ซึ่งทําได
คอนขางยาก และตองใชเวลาอยางมาก ผลจากการดําเนินการ พบวาการที่ผูปกครองไดรับการสอนใหใชคูมือ DSPM นั้นมี
ความสัมพันธกับการมีพัฒนาการสมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และทําใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยมากกวา
กลุมที่ไมไดรับการสอน 8.6 เทา ดานคําแนะนําที่ไดรับจากเจาหนาที่ พบวา เกือบ รอยละ 80 ไดรับการทบทวนสาธิต ซึ่งทํา
ใหผูปกครองสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กไดดวยความมั่นใจ แตยังมีบางประเด็นที่บันทึกในคูมือ DSPM ไมครบถวนในเรื่อง
การบันทึกอายุเด็กที่ทําพัฒนาการดานนั้นๆ ผาน รวมถึงการสงเสริมพัฒนาการลวงหนาซึ่งมีรอยละ 58.8 เทานั้น
5. รูปแบบการใชคูมือ DSPM เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก มี รูปแบบตามแผนภูมิที่ 1 การสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้
เด็กปกติ มีการสงเสริมพัฒนาการโดย 1. กระบวนการใหบริการ ที่อายุ 1-2 เดือน นัดเขากระบวนการโรงเรียนพอแม
เพื่อใหเห็นความสําคัญของการ ประเมินและสงเสริมพัฒนาการทบทวนและสาธิตการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) การเลี้ยงลูกดวยนมแม กระบวนการกินกอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน มีการแนะนําใหผูดูแลเด็ก พาเด็กมา
เองและนําคูมือ DSPM เมื่อมารับบริการทุกครั้ง การตรวจสอบและแนะนําใหมีการลงบันทึกผลการสงเสริมพัฒนาการของ
ผูดูแลทุกครั้งที่เด็กทําได ใหลงอายุที่เด็กทําพัฒนาการดานนั้น ๆ ผาน เพื่อเปนขอมูลเชิงลึกและเปนกําลังใจสําหรับผูดูแล กรณี
เด็ กมี พั ฒ นาการเกิ นวั ย มี การประเมิ นพั ฒ นาการให เ ด็ กทุ กคนทุ กอายุ ที่ ม ารั บ วั ค ซี น เพื่ อเป นการเฝ าระวั ง และส ง เสริ ม
พัฒนาการทุกชวงอายุ เนื่องจากชวงอายุที่คัดกรองมีระยะหางและยาวนานการเฝาระวังทุกครั้งจะชวยดักจับเด็กที่สงสัยลาชา
และใหคําแนะนําไดอยางเร็ว การสงเสริมพัฒนาการตามวัยและแนะนําการสงเสริมพัฒนาการกอนวัยลวงหนา 2. แนะนําการ
ใชสื่อ/คูมือ ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก คูมือ กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน สื่ออื่น ๆ เชนภาพพลิก CD ฯลฯ
เด็กกลุม เสี่ยงหรื อสงสัยพั ฒนาการลาชา ปฏิบัติเชนเดียวกับ เด็กปกติ โดยใช หลักการใหคําปรึ กษาเมื่อพบเด็กมี
พัฒนาการสงสัยลาชา มีการพูดคุยเพื่อใหทราบปญหาหรือรวมกันหาปญหาเพื่อการแกไขปญหารวมกันโดยมีการติดตามนัด
หมาย หรือถายเปนคลิป วิดีโอสงใหเจาหนาที่ไดภายใน 30 วัน ซึ่งเด็ก รอยละ 91.3 หลังไดรับการสงเสริมพัฒนาการสามารถมี
พัฒนาการสมวัยได
เด็ กล าชา ให คําแนะนําในการส ง เสริ ม พั ฒ นาการให ส อดคล องกั บป ญ หาเด็ กแต ละคนโดยยึ ด คํ าแนะนํ าในคู มื อ
DSPM/DAIM/TEDA4I เปนหลักตองสรางความตระหนัก ใหผูดูแลที่รวมกันดูแลเด็ก มีการสงเสริมพัฒนาการตามปญหาที่พบ
อยางจริงจัง มีการปฏิบัติตามคําแนะนําและติดตามใหมาตามนัดทุกครั้ง ใหคําแนะนําปรึกษาแกครอบครัวเปนระยะๆ เกี่ยวกับ
ความกาวหนาในการดูแลเด็กและทางเลือก ในการรักษา สงตอกรณีเกินความ สามารถ หรือใหการสงเสริมแลวพัฒนาการไมดีขึ้น
หรือตามความตองการของผูด ูแลเด็กโดยการประสานกับพื้นที่ ซึ่งพบเพียง 2 ราย (รอยละ 8.7) และเจาหนาที่สามารถสงเสริม
พัฒนาการไดเองโดยไมตองสงตอ
6. ปญหาของการมีพัฒนาการสงสัยลาชา พบวา รอยละ 63.6 ผูปกครองไมเคยสอนหรือสงเสริมพัฒนาการใหเด็ก
เด็กติดโทรศัพท/tablet ผูปกครองไมไดอยูกับเด็ก ไมทราบปญหาและไมมีเวลา รอยละ 15.2, 9.1, 6.1 และ 6.1 ตามลําดับ
จากปญหาโดยรวมจะพบวาทุกปญหามีความสอดคลองกันอยางชัดเจน คือผูดูแลไมมีเวลา ไมไดสอน/เลน/ทํากิจกรรมกับเด็ก
จึงหาวิธีที่จะทําใหเด็กอยูนิ่ง ๆ ไดดวยการใชโทรศัพท/ tablet /สื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหลายใหเด็กเลน จนเด็กติด และไมรอง
กวน หรือบางคนไมไดอาศัยอยูกับเด็ก เนื่องจากผูดูแลเด็กสวนใหญไมเคยคิดวาการเลี้ยงดูเด็กตองมีเวลาคุณภาพ ตองมีการ
สงเสริมพัฒนาการ และมีภาระในการทํางานนอกบาน 70-80% (พรรณพิมล วิปุลาก, 2560 ) ของแมทํางานนอกบาน เพื่อการ
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ทําหนาที่หารายไดใหครอบครัว และพบสถานการณที่พอแมไมไดดูแลลูกเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งที่
เราอยากใหพอแมเปนหลักในการดูแลเด็ก ผูปกครองเด็กบางรายไมทราบวาเด็กมีปญหาพัฒนาการ ที่จะตองแกไขหรือสงเสริม
การจะสงเสริมใหเด็กมีคุณภาพได ผูปกครองมีสวนอยางมากในการอบรมเลี้ยงดูใหเหมาะสมตามวัยและสงเสริมใหเด็กอยูใน
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพของเด็ก
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางเจาหนาที่กบั พอแม หรือระหวางพอแม
กับพอแมดวยกัน ซึ่งมีความเปนไปไดมากกวาที่เจาหนาที่จะสอนใหความรูในแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่พอแม หรือผูดูแลสนใจ
2. ควรมีการตั้งกลุมไลนของคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนและแบงปนองคความรูซึ่งกันและกัน โดยมี
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปนผูตรวจสอบ ประสานหรือใหขอมูลที่ถูกตองแกกลุมทุกวัน ซึ่งเปนผลจากการสรางกลุมไลนของ
คลินิกสุขภาพเด็กดี ที่ผูปกครองมีการใชบริการ และสอบถามเพื่อการแกปญหาตาง ๆ เบื้องตน
3. โรงพยาบาลควรมีสื่อที่ทันสมัยเพื่อการเขาถึงไดงายตอการคนหาองคความรูใหม ๆ ที่ผูปกครองตองการ ในเรื่อง
พัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับวัคซีน การเลี้ยงดูเด็ก ปญหาที่พบบอยในเด็ก อุบัติเหตุและการปองกัน การจัดสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู ฯลฯ เชน แผนพับ เว็บไซด
4. การเลี้ ยงดู มี ผ ลตอพั ฒ นาการเด็ กอย างมาก ดั ง นั้นพ อ แม ผู ป กครอง ตองทราบบทบาทที่ แ ท จริ ง มี ค วาม
รับผิดชอบในการดูแลเด็ก เปนแบบอยางที่ดี มีเวลาคุ ณภาพ และมี การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการพูดคุ ย
แนะนํา หรือใชสื่อที่จัดไวใหสําหรับคนขอมูล เพื่อรวมกันสรางเด็กใหมีคุณภาพ
5. ประสานความร วมมือกับหน วยงานที่เ กี่ยวข อง อาทิ โรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบล (รพสต.) อาสาสมัค ร
หมูบาน (อสม.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษยฯลฯ ในการสรางความตระหนักใหพอแม ผูดูแลเด็กเห็น
ความสําคัญของการดูแลเด็กโดยเฉพาะชวงปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสมการ โดย อสม.หรือเจาหนาที่ทองถิ่นรวมกับเจาหนาที่
รพสต. อาจมีการออกเยี่ยมบาน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อประเมินปญหาและหาทางแกไข
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เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร
จึงจะถึงพรอมซึ่งความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0
How can we conduct the King Bhumibol’s Philosophy of Sufficiency Economy
on health systems to Lead Sustainable Development on Thailand 4.0
เสาวรี เอี่ยมละออ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
a.saowareewriter@gmail.com
บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่อง เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความยั่งยื น
ในยุคไทยแลนด 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชากรไทย และวิเคราะหการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการแกปญหาสุขภาวะในประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน โดยแนวคิดการดูแล
สุขภาพอยางยั่งยื น เปนแนวคิดที่ท าทายเป นอยางมากภายใตสถานการณของสังคมป จจุบันที่ป ระกอบด วยปญหามากมาย
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และปญหาดานทุนมนุษย เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อที่จะไดมีความรู มีปญญา
ในการแกไขปญหาสุขภาพทั้งระบบ โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยไดรับการสงเสริมสนั บสนุน
จากภาครัฐดานการจัดการระบบสุขภาพ การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะปญหาสุขภาพสวนหนึ่งมาจากการ
ดําเนินชีวิตประจําวันที่มีความเสี่ยง เชนการรับประทานอาหารที่เสี่ยงตอการเกิดโรคภัย สารพิษในผักและผลไมทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ มีการตรวจพบสารพิษเกินมาตรฐาน นอกจากนั้นผัก ผลไมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัย กลับตรวจพบวามีคาสารพิษเกินมาตรฐาน ดังนั้น ภายใตการนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพภายใต
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหง ชาติฉ บับที่ 12 เราจะตองดําเนิ นการอยางครอบคลุ มในทุก ๆ ดานเพื่ อนอมนําศาสตร
พระราชามาใชในระบบสุขภาพใหยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ: ศาสตรพระราชา ระบบสุขภาพ ความยั่งยืน
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Abstract
This article “How can we conduct the King Bhumibol’s Philosophy of Sufficiency Economy on
health systems to lead sustainable development on Thailand 4.0”. It aimed to analyze the health
problems of the Thai people, and analyze how to conduct the sufficiency economy Philosophy and
solving health problems in Thailand according to the current National Economic and Social Development
Plan. The sustainable health care is a very challenging concept under the current social situation, which
consists of many social, economic, environmental, and human capital problems. It is essential to develop
people for quality to gain knowledge and intelligence to solve health problems, focusing on self-care for
individuals, family and communities. It should include the government support in health system management
and enforcement of the law on health issues. Because some health problems are caused by risky behavior
in daily life, such as eating some foods that leads to disease easily. Sometimes we found that toxins in
fruits and vegetables, both domestically produced and imported from abroad was detected to exceed
the standard toxic substances. Under the guidance of the King’s Philosophy in the health system according
to the 12th National Economic and Social Development Plan, we need to do all covers to conduct the
king’s philosophy to sustainable the health care system.
Keywords: The King’s Philosophy, health system, sustainability
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1. บทนํา
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดใหความสําคัญกับระบบสุขภาพแนว
ใหม นั่นคือแนวคิด การดูแ ลสุ ขภาพอยางยั่ งยื น เปนการเตรีย มความพร อมด านกําลัง คนและการเสริม สร างศั กยภาพของ
ประชากรในทุกชวงวัย เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาดังกลาว จําเปนตองพัฒนาระบบอื่นที่เกี่ยวของไปพรอม ๆ กัน ไดแก การพัฒนาระบบการผลิต การเกษตร
เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร
ชีวภาพ (Bio Based) ในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย ไมสงผลเสียตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ และที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความรู ซึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน 1 ใน 4 ขอนั้น คือ การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยแนวทางการพัฒนาที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาพไดกําหนดวา จะตองลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและ
ใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกจิ กรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุง
มาตรฐานทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุก
สังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให มีกฎหมาย
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว เป นตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานั กนายกรัฐมนตรี
หนา 4-12)
สาระสําคัญดังกลาว เปนเรื่องที่นายินดีเพราะเปนการแกปญหาจากสาเหตุรากเหงา (Root cause) ที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพในเกือบทุก ๆ ดาน สาเหตุรากเหงาที่สําคัญประการหนึ่งคือ “มนุษย” ซึ่งพบวา ในประเทศไทยนั้น ยังมีปญหาใน
ดานคุณภาพคนในแต ละชวงวัย โดยผลลั พธทางการศึกษาของเด็กวั ยเรียนคอนข างต่ํา จึ งตองวางแผนพัฒนาคนให มีความ
สมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี หนา 11) ดวยเชื่อวา ถามนุษยมีศักยภาพสูงขึ้น มีความรู ความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม จะเปนรากฐาน
ในการนอมนําศาสตรพระราชามาใชอยางมีปญญา และจะสงผลสําเร็จสูง นอกจากนั้น ยังแกไขปญหาเชิงระบบทุกภาคสวน
ไดแก การพัฒนาระบบสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอระบบสุขภาพ พัฒนาระบบผลิตการเกษตร ซึ่งกอนหนานี้จนถึงปจจุบัน
ยังพบวา ผลิตผลทางการเกษตรมีปญหาในเรื่องสารเคมี ยาฆาแมลงตาง ๆ สงผลตอระบบสุขภาพของประชากรตามมาเปน
ระยะเวลานาน จะเห็นไดจากการตรวจสอบพบวามีสารพิษตกคางในผักสดและผลไมสดเกินมาตรฐานทั้งจากผัก ผลไมที่นําเขา
จากต างประเทศ และผัก ผลไมที่ผ ลิ ตในประเทศไทย โดยสารพิ ษดัง กลาวประกอบด วยสารพิษกลุม ที่เปนยาฆ าแมลงกลุ ม
ออรแกนโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต ซึ่งมีกลไกในการยับยั้บการทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส สารกลุมนี้มีพิษตอ
ระบบประสาทโดยไปยับยั้งการทํางานของอะเซติลโคลิน (acetylcholine) เกิดผลกระทบกับกลามเนื้อหัวใจและตอมไรทอทํา
ใหเกิดอาการแนนหนาอก เหงื่อแตก คลื่นไส อาเจียน ตะคริว และกลั้นปสสาวะไมอยู สวนสารกลุมคารบาเมตจะยับยั้งการ
ทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส จะเกิดอาการตาง ๆ เช นเดียวกับกลุม ออรแกนโนฟอสเฟส (จิราพร ใจเกลี้ยง, ศิริพ ร
จันทรมณี และอรพรรณ หนูแกว, มปป.) นอกจากเกิดอาการเฉียบพลันดังกลาวแลว ยังพบวาการเกิดโรคจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชนั้นจะสงผลกระทบตอเกษตรกรผูใชยาโดยตรงและผูบริโภคในระยะยาวดวยเชนกัน
สุขภาพของประชาชนจะดีไมได ถาประชาชนยังขาดความรู ขาดคุณธรรม เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแกประโยชน
สวนตน เนื่องจากทุกอยางมีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนลูกโซ แมกระทั่งการบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตใหมีความ
ปลอดภัย
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จึง เป นที่ นายิ นดี ที่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติฉ บั บ ล าสุ ด ไดนอมนํ าแนวคิ ดหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในสวนของภาวะสุขภาพนั้น กระทรวง
สาธารณสุขไดมีการวางแผนที่จะพัฒ นาภาวะสุขภาพของประชาชนอย างเปนระบบ แตอยางไรก็ ตาม ภายใตสภาพการณ
ปจจุบัน ทั้งดานสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษ อาหารที่ไมปลอดภัย ทั้งอาหารที่นําเขา อาหารที่ผลิตในประเทศ แมจะผาน
การไดรั บตรามาตรฐานมาแลวก็ ตาม แต ผลการตรวจยัง พบว า ไมมีคุ ณภาพ มีความเสี่ยงสูงต อสุ ขภาวะ ทั้งค านิย มในการ
รับประทานอาหารของเด็กไทยที่เปลี่ยนไป จึงเปนประเด็นที่คอนขางจะทาทายวา เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบ
สุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชากรไทย
2.2 เพื่อวิเคราะหการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกปญหาสุขภาวะในประเทศไทยตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน
3. เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0
ความพรอม ความยั่งยืน ในยุคไทยแลนด 4.0 ในระบบสุขภาพนั้น หมายถึง การดูแลสุขภาพในระดับตนเอง และใน
ระดับองคกร ซึ่งองคกรที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแกกระทรวงสาธารณสุข ตองทํางานเปนระบบและเชื่อมโยงกับหน วยสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ โดยอาศัยความรูความเขาใจในการนอมนําศาสตรพระราชามาใช ในที่นี้จะกลาวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชไดเปนอยางดีในระบบสุขภาพ นั่นคือหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข
การที่จะมีค วามพร อม ความยั่ งยืน ในระบบสุขภาพไดนั้น จํ าเปนต องวิเคราะหป ญหาที่เ กี่ยวของกับ สุข ภาพ ใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 ปญหาสุขภาพของประชากรไทย
สุขภาพหมายถึง สุขภาวะทีส่ มบูรณทั้งกาย จิตและสังคม โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติป 2550 ไดให
ความหมายของสุขภาพไววา “คือภาวะที่มีความพรอมสมบูรณทั่วรางกาย คือ รางกายสมบูรณแข็งแรงคลองแคลว มีกําลังไม
เปนโรค ไมพิการ ไมมีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมตอสุขภาพ
จากความหมายของสุขภาพดังกลาว ถาจะมาวิเคราะหภาวะสุขภาพของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จะพบวา เรามีแนวโนมที่จะมีภาวะสุขภาพที่มีปญหามากขึ้น เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายเกือบทุกดาน จะเห็นไดจาก
สถิติโรคตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และเปนสาเหตุที่ทําคนไทยเสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ลวนเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตที่ไม
เหมาะสม โดยพบวา โรคที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตเปนอันดับ 1 ไดแกโรคมะเร็ง อันดับ 2 โรคหลอดเลือดสมอง อันดับ 3 โรค
ปอดอักเสบ อันดับ 4 โรคหัวใจขาดเลือด และอันดับ 5 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงทางบก (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซึ่งปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งนั้น ไดแก ปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกาย เชนสารกอ
มะเร็งที่ปนเปอนมากับอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งการไดรับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคที เรียตาง ๆ ปจจัยจาก
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุราเปนประจํา การับประทานอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ เปนตน
3.2 สาเหตุที่สําคัญของการเกิดปญหาสุขภาพของประชากรไทย
สาเหตุที่สําคัญของการเกิดปญหาสุขภาพของประชากรไทยมีหลายอยางที่สําคัญ มีดังนี้
3.2.1 อาหาร โดยสาเหตุหลักที่ทําใหภาวะสุขภาพของประชากรไทยไดรับผลกระทบ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากสังคมดั้งเดิมที่เปนเกษตรกรรมพอเพียง ดํารงชีวิตอยางผสมผสาน สมดุล เปลี่ยนมาเปนสังคมที่
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เรียกวา มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด การทําเกษตรกรรมเปนการทําเพื่อธุรกิจเปนประการสําคัญ เชน ถาจะปลูกพืชชนิดใดก็
ปลูกชนิดนัน้ เพียงอยางเดียว แตเพิ่มปริมาณใหมาก ทําใหขาดความสมดุลในระบบนิเวศน และงายตอการเกิดผลกระทบเมื่อ
ราคาพืชผลผันแปรในทองตลาด กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพกายและใจตามมา นอกจากนั้น การเพาะปลูกพืชเกือบทุกชนิด
เกษตรกรนิยมใชยาฆาแมลงที่เปนสารเคมีและสงผลกระทบตอตัวเกษตรกรผูบริโภค เนื่องจากปริมาณสารพิษตกคางในพืชผักมี
ปริมาณมากเกินกําหนด แมกระทั่งผักพื้นบานเชนใบกระเพรา โหระพา ชะอม หรือผักที่ไดการประทับตราวาเปนผักปลอดภัยก็
ยังมีสารพิษตกคางเกินปริมาณที่กําหนด โดยจากการตรวจหาสารพิษจากผัก ผลไมของ Thai-pan ซึ่งเปนองคกรอิสระ เปน
เครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแถลงผลการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักและผลไม ประจําป 2559
โดยสุม เก็บ จํานวน 138 ตั วอยาง ในผัก 10 ชนิด ไดแ ก กะหล่ําปลี แตงกวา ผั กบุ งจีน มะเขื อเทศ ผักกาดขาวปลี คะน า
ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ กะเพราและพริกแดง แตงโม มะมวงน้ําดอกไม มะละกอ แกวมังกร ฝรั่ง และสมสายน้ําผึ้ง จํานวน
138 ตัวอยาง และสงไปวิเคราะหหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางแบบ Multi Residue Screen (MRPS) ณ หองปฏิบัติการที่
ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถวิเคราะหหาสารพิษตกคางไดกวา 450 ชนิด ซึ่งแหลง
จําหนายที่พบไดแก หางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งกลุมสินคาที่ไดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q และ
Organic Thailand สรุปในภาพรวมพบวา มีสารตกคางเกินมาตรฐานสูงถึง 46.4% (http://thaipublica.org/2016/05/thaipan-4-5-2559) สอดคลองกับการตรวจสอบสารเคมีฆาแมลงตกคางของสารกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในผักใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (พัชรี ภคกษมา, สุวรรณี สายสิน และสรมน สุทิน, 2559) ที่พบวา มีการตกคางของสารเคมีกลุม
ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในผักตัวอยางจากตลาดสด และหางสรรพสินคาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งผักที่ไดรับ
การรับรองวาปลอดสารพิษ และผักทั่วไป โดยอยูระดับที่ไมปลอดภัยคิดเปนรอยละ 86.22 โดยเปนผักจากตลาดสด 173 ตัวอยาง
และจากผักปลอดสารพิษจากหางสรรพสินคาจํานวน 21 ตัวอยาง นอกจากนัน้ ยังพบวา แตงกวาและมะเขือเปราะมีระดับสารพิษ
ในระดับที่ไมปลอดภัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.56 ของจํานวนตัวอยางแตงกวาและมะเขือเปราะที่นํามาตรวจสอบ เชนเดียวกับ
การตรวจหายาฆาแมลงตกคางในผักจากตลาดในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี (จิราพร ใจเกลี้ยง, ศิริพร จันทรมณี และ
อรพรรณ หนูแกว มปป.) ที่เก็บตัวอยางผักจากตลาด 5 แหง พบวาตนหอมและผักคะนา มีสารพิษอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ
39.4 และรอยละ 6.06 ตามลําดับ นอกจากสารพิษตกคางเหลานี้จะพบในผัก ผลไมที่ผลิตในประเทศไทยแลว ยังพบสารพิษ
ตกคางในผักสดและผลไมสดทีน่ ําเขาจากตางประเทศดวยเชนกัน จากการศึกษาสถานการณ กฎหมายและการควบคุมสารพิษ
ตกคางในผักสดและผลไมสดนําเขาจากตางประเทศ (อมรินทร นันทวิทยาภรณ, 2012) ในชวงปงบประมาณ 2551-2555
พบวา มีสารพิษตกคางในผั กสดและผลไมส ดนําเขาจากตางประเทศ โดยเปนผักสดทั้งสิ้น 35 ชนิด นํ าเขาจากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุน ออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด แคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยพบวามีสารพิษตกคา งมากที่สุด
คือ สมจากพมา ทับทิมจากอินเดีย แอปเปลจากสหรัฐอเมริกา สตอเบอรี่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สารพิษตกคางจําแนก
ไดเปน 4 กลุม ไดแก กลุมออณกาโนฟอสฟอรัส คารบาเมต ออรกาโนคลอรียน และกลุมไพรีทรอยด และยังพบผักสดที่ มี
สารพิษตกคางจํานวน 9 ชนิด คือ กระหล่ําดอก คี่นชาย แครอท คะนา ผักกาดขาว ถั่วลันเตา บรอกโคลี่ ปวดเลง และพริกแหง
สวนผลไมสดที่พบมี 9 ชนิด เชนกัน ไดแก แกวมังกร ทับทิม พลับ แพร สม สาลี่ สตอเบอรี่ องุน และแอปเปล
สิ่งที่ตรวจพบนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาของเกษตรกรที่ขาดความเขาใจหรือขาดความตระหนักในการประกอบอาชีพ
ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งในการทําใหเกิดสารกอมะเร็งตามมาทั้งเกษตรกรและผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับความ
คิ ด เห็ นของรั ฐ มนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุ ข ศ.คลิ นิกเกี ย รติ คุ ณ นพ.ป ย สกล สกุ ล สั ต ยากร ซึ่ ง กล าวว า กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรที่มีถึง 11.9 ลานคน มีปญหาที่นาเปนหวงคือ อันตราย
จากการใช สารเคมีใ นการเกษตรเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิตหรือการใช ยาปราบศัต รูพืช โดยผลการตรวจคัด กรองความเสี่ ยงของกลุ ม
เกษตรกรในป 2558 จํานวน 341,039 คน พบวา มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงรอยละ 32 และ
ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พบวารอบ 5 ป มีผูปวยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงถึง
4 เทาตัว (http://news.sanook.com)
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นอกจากนั้นยังรวมถึงการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบสมัยใหม นั่นคืออาหารที่นิยมใสผงปรุงรส
อาหาร fast food อาหารทอด ซึ่งมีทั้งในหางใหญและตามตลาดนัดในชนบท ที่พบบอยไดแกอาหารประเภทไสกรอกใสสีและ
สารบอแร็ กซ ลู กชิ้ น กุ งแห งที่ ใ สสี ย อมเสื่อแทนสีผ สมอาหาร และการใชวัส ดุใ ส อาหารเช นกล องโฟม ซึ่ง ล วนแลวแตเ ป น
อันตรายตอสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะเด็กที่นิยมรับประทานอาหารดังกลาว จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ
ชาติเปนอยางมาก
3.2.2 สิ่งแวดลอมจะเห็นวาการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม การทํากิจการปศุสัตวฯ สงผลตอ
ระบบของสิ่งแวดลอม เชน การที่โรงงานหลายแหงปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา จนทําใหเกิดผลกระทบตามมาตอสัตวน้ําและประชาชน
ที่อาศัยอยูริมแมน้ํา
3.2.3 อุบัติเหตุจากสถิติพบวา การเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงขึ้นอยางนาตกใจ โดยในป 2558 และ
2559 จากสถิติขององคการอนามัยโลกพบวา ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุจราจรเปนอันดับ 2 ของโลกและยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ (ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/local-economy/news-74655) สวนหนึ่งก็เกิดจากการขาดวินัย
ในการจราจร ขับรถเร็ว ดื่มสุราแลวขับรถ การไมตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการขาดความ
พอประมาณ ขาดความมีเหตุผล ขาดภูมิคุมกัน อันนําไปสูความสูญเสียตามมา
3.3 วิเคราะหการนอมนําศาสตรพระราชาหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกปญหาสุขภาพใน
ประเทศไทย
การนอมนําศาสตรพระราชา หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกปญหาสุขภาพในประเทศ
ไทยจะทําได ตองเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหดีเสียกอน โดยมีสิ่งที่ตองทําความเขาใจ ดังนี้
3.3.1 ความเปนมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2517 ดวยระหวางนั้น เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก โดยมีพระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
ความตอนหนึ่งวา
“การพัฒ นาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้ น ตองสร างพื้ นฐาน คือ ความพอมี พอกิน ...
ไดพอใช ของประชาชนสวนใหญเ ปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุป กรณ ที่ประหยัด แตถู กตองตามหลักวิ ชาการ เมื่ อ
พื้นฐานมั่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปโดยลําดับตอไป
หากมุงเนนแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะ
ของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยาก
ลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในเวลานี้ ” (โสวัฒน
โลสูงเนิน, 2558 อางใน http://www.stou.ac.th/cdlearmse/main/speech/royal2.asp)
ตอมา ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นอีกครั้งในป 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดมี
พระราชดํารัสเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 อีกครั้งวา (โสวัฒน โลสูงเนิน อางใน ณัฏฐพงศ ทองภักดี,
2551: 8-10)
“การเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน หมายความวาอุมชูตัวเอง
ไดใหมี พอเพี ยงกับ ตัวเอง อันนี้เคยบอกว า ความพอเพียงนี้ไมได หมายความวา ทุ กครอบครัวจะตองผลิต อาหารของตัวเอง
จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิต
ไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก
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ทั้งหมดที่กลาวมานั้น แสดงใหเห็นถึงความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พรเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทานไดทรงมีพระราชดํารัสใหแกพสกนิกรไดใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตอยางไมประมาท
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
3.3.2 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ (สมศักดิ์ รัตนมุง 2550: 10-11)
หลัก 3 หวง ประกอบดวย
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลีย่ นแปลงดานตาง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข ประกอบดวย
1. เงื่ อนไข ความรู ประกอบด วย ความรอบรู เกี่ย วกับวิ ชาการตาง ที่ เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตยสุจริต
และมีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
3.3.3 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสุขภาพ
ในระบบสุข ภาพนั้ น สามารถนําหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมาปรับ ใช เป นระบบสุ ขภาพ
พอเพียง โดยใชหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาระบบสุขภาพ หมายถึงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทั้งมิติกาย จิต สังคม
และจิตวิญญาณ โดยอยูบนพื้นฐานปญหาความเปนจริงของชุมชน มีการประเมินปญหาสุ ขภาพที่พบในชุมชน กําหนดปญหา
และศักยภาพชุมชนและระบบบริการสุขภาพในการจัดการกับปญหา นอกจากนั้นยังตองมีเหตุผลตามหลักวิชาการในการพัฒนา
ระบบสุขภาพของประชาชน เนนการปองกันโรคที่สามารถปองกันได รักษาโรคที่สามารถรักษาได และดูแลโรคที่สิ้นหวัง การตาย
อยางมีคุณภาพ และเปนธรรม ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็ง เนนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ,
2549) ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหรว มกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังนี้
หวงที่ 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ถามองในภาพของการดูแลตนเอง ประชาชนควรมีความพอดี ไมใชจายเกินตัว ก็จะทําใหไมเปนปญหาหนี้สิน
ลดความเครียด และจะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น การไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ถาจะประยุกตใชดานการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมก็จะพบวา การไมใชยาฆาแมลงและสารเคมีที่อันตราย หรือใชตามมาตรฐานกําหนด ก็จะเปนการไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น สงผลดีตอภาวะสุขภาพของประชาชนทั่วไป เพราะปจจุบันปญหาสารพิษตกคางในผักสดและผลไมเกินเกณฑ
มาตรฐาน และชีวิตของประชาชนคนไทยก็ตกอยูในสภาวการณที่ อันตรายจากโรคภัยไขเจ็บดังไดกลาวมาแลว แตในสภาพ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้น เราจะทําอยางไร หรือควรมีมาตรการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางเป นรูปธรรมขึ้นได
เพราะเกษตรกรสวนใหญยังไมมีความเชื่อมั่นในหลักการดังกลาว และกฎหมายก็ยังไมมีความเขมแข็งพอที่จะนํามาใชในการ
จัดการเพื่อใหเกิดมาตรฐานที่ดีในการใชยาฆาแมลงหรือสารเคมีใหอยูในปริมาณที่ปลอดภัย
หวงที่ 2 ความมีเหตุผล ถาทุนมนุษยไดรับการพัฒนา คนมีประสิทธิภาพและศักยภาพ มีความรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ก็จะทําใหประชาชนรูที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสี่ยงตาง ๆ ตลอดจนอาจจะทําให
เกิดมาตรการทางสังคมดานสุขภาพที่มีประสิทธิผลตามมา โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดให
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 539
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ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพที่ดี ที่เนนการปรับเปลี่ย นพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ แตจะพัฒนาทุนมนุษยไดอยางไร เปนเรื่องที่มีความทา
ทายตอสังคมไทยเปนอยางมาก เนื่องจากปจจุบันจะเห็นวา วิถีชีวิต ตลอดจนวิธีคิดของคนรุนใหมหางไกลออกไปจากธรรมชาติ
มากขึ้น ประชากรไทยหรือเด็กไทยแสวงหาความรูนอยลง มี ปญหาดานจิตใจมากขึ้น แตก็ยังมีความหวัง ถาหากลวิธีในการ
พัฒนาทุนมนุษยได ทุกอยางจะพัฒนาดีขึ้นเปนลูกโซ และสงผลตอประสิทธิภาพการดูแลตนเองดานของสุขภาพตามมาในที่สุด
หวงที่ 3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ถาทุนมนุษยมีศักยภาพสูง ภูมิคุมกันที่ดีก็จะตามมา ประชาชน
จะมีความเขาใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีสติ สามารถคาดการณความเสี่ยงตาง ๆ ได ทําใหมีโอกาสที่จะ
หาทางปองกันภาวะเสี่ยงตาง ๆ ไดมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ถารูวาการดําเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคนั้ นเปนอยางไร
ก็จะหาวิธีหรือแนวทางปองกันการเกิดโรคนั้นได เปนตน
ในสวนเงื่อนไขทั้งสองนั้น คือความรูคูคุณธรรม นับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ทุกสิ่งทุก
อยางจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมไมได ถาขาดความรูและคุณธรรม ดังนั้นในการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพตองคํานึงถึ งสองประการนี้เ ปนอยางมาก เป นการปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะตามมาได ทั้งการใหบริการสุขภาพที่ มี
สุขภาพ ตลอดจนปองกันปญหาฟองรองจากการบริการที่ไมเปนธรรมหรือขาดประสิทธิภาพ
ในการใชศ าสตรพ ระราชามาประยุกตใช ในระบบสุ ขภาพนั้ นจําเป นตองพัฒ นาระบบบริการสุ ขภาพให
เขมแข็ง โดยการทบทวนและพัฒนาแผนกําลังคนใหพอเพียงกับความตองการและมีการกระจายตัวที่เหมาะสม การพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน ควรทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ระบบการจายรวม (copayment)
รวมทั้งการเก็บภาษีสุขภาพหรือเบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อใหมีกองทุนมากพอที่จะจัดบริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ (โรงพยาบาลชุมชนและเครือขายบริการปฐมภูมิ) ใหเขมแข็งโดยการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ การพัฒนา
เครือขายความเชื่อมโยงภายในระบบบริการสุขภาพ (ระหวางสถานบริการระดับตาง ๆ) ระบบบริการสุขภาพกับภาคสวนอื่น ๆ
การนําภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น และระบบการแพทยทางเลือก มาประยุกตในการดูแลสุขภาพ การสงเสริมการมี
สวนรวมของภาคีภาคสวนตาง ๆ และชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนและ การจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค
(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2549)
4. บทสรุป
การที่จะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดนั้น จําเปนตองมี ความรวมมือรวมใจกันทุกภาคสวน ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน จึงจะสามารถขับเคลื่อนแนวคิดนี้จากนามธรรมสูรูปธรรมได ซึ่งเปนนิมิตรหมายอันดีที่รัฐบาลใหความสําคัญ
กับศาสตรของพระราชาจนนํามาบรรจุไ วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 8 และพัฒนามาเรื่อย ๆ
กระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน โดยเนนดานสุขภาพเพื่อใหประชาชนไทยทุก
คนมี สุข ภาพที่ดี มี ความรู ในการดูแ ลสุ ขภาพตนเอง อยางไรก็ต าม เราจะรวมกั นจั ดการป ญหาด านต างๆที่ มีผลกระทบต อ
สุขภาพไดอยางไรบาง เชนประเด็นดานอาหาร ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลผลิตจากเกษตรกรที่ใชสารพิษและยาเคมีจนเกินมาตรฐาน
สงผลกระทบโดยตรงตอตนเองและผูบริโภค จะบังคับใชกฎหมายอยางไรจึงจะสามารถชวยใหเกิดการผลิตที่มีมาตรฐานทั้งผัก
ผลไมในประเทศ และการตรวจสอบควบคุมผลไมที่นําเขา การพัฒนาทุนมนุษยเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาในทุกดาน ถา
คนมีความซื่อสัตย ไมทุจริต คอรัปชั่น การทํางานในทุก ๆ ดานมีความโปรงใส ก็จะทําใหการขับเคลื่อนภาวะสุขภาพโดยนํ า
ศาสตรพระราชามาประยุกตใช ประสบความสําเร็จในวันหนึ่ง แตถึงแมจะดูไมงายนักที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แตก็เปน
นิมิตรหมายอันดี วา การพัฒนาด านสุขภาพนั้น ไดมาถูกทางแล ว แมวา จะยัง เปนความทาทายอยูวา เราจะนอ มนํ าศาสตร
พระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0 ก็ตาม
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ผลของการใช Padlet เพือ่ สงเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล
ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรบั บาดเจ็บ
The Effect of Using Padlet to Develop the Interaction Skill of Nursing Student
of Adult Nursing 2 in the Topic of Trauma Nursing
ปติณัช ราชภักดี
ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
pitinutfhon@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใช padlet ในการจัด
การเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 2) เพื่อศึกษาทักษะการมีปฏิสัมพันธ
ของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชโดยใช padlet 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช Padlet การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง (One group pre-posttest) กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 จํานวน 86 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช padlet ในการจัดการเรียนการสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการมีปฏิสั มพันธของ
นักศึกษา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของในการใช Padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน หลังจากไดเรียนโดยใช padlet สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาหลังเรียน สูงกวา กอนเรียนโดยใช
padlet ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
โดยใช padlet ในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 0.76)
คําสําคัญ: แพตเล็ต ทักษะการมีปฏิสัมพันธ นักศึกษาพยาบาล ความพึงพอใจ
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Abstract
The purposes of the research were 1) To study the effects of achievement before and after using
the padlet. 2) to study the interaction skills of the nursing students before and after using padlet. 3) to
study the nursing students’ satisfaction towards the padlet. This research was a quasi-experiment design.
(single group pretest-posttest). The subjects in this study were composed of 86 nursing students, selected
by simple random sampling. The instruments consisted of 1) Learning Plan of the padlet 2) pre-post learning
achievement tests 3) Interaction skills test and 5) a questionnaire for studying the nursing students’ satisfaction
towards the padlet.
The results of the research were as follows: 1) the nursing students’ learning achievement after
using the padlet was significantly higher than that before using at 0.01 level, 3) the nursing students’ interaction
skills after using padlet was higher than before learning, and 4) the nursing students’ satisfaction was found
at a high level ( X = 3.81, S.D. = 0.76).
Keywords: padlet, satisfaction, interaction skills, nursing student
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1. บทนํา
ในปจจุบันการศึกษาในยุค ศตวรรษที่ 21 เนนการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนตองมีการเรียนรูจาก
การลงมือทํา ฝกฝนและแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองนอกเหนือจากตําราเรียน ผูสอนมีบทบาท อํานวยความสะดวก ให
คําแนะนํา ชี้ชองทางการแสวงหาความรูและหาเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของผูเรียนที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ซึ่งทักษะที่ควรไดรับการพัฒนา ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ โดยที่แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก การเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหม และสิ่งประดิษฐใหมโดยการใช
กระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวน
รวมในการเรียน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เนน การสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิด การที่จะใหเกิดความสัมพันธที่ดี ตองอาศัย
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ คือ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม นิยมสรางความสัมพันธในหองเรียนดวยการ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กิจกรรมประเภทตาง ๆ ที่จะใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน เชน ใหผูเรียนอธิบาย
หรือออกมาแกปญหาบนกระดาน การแกปญหานั้นอาจจะเปนงานเดี่ยว หรืองานกลุมก็ได ใหโอกาสถามตอบขอสงสัย หรื อ
แสดงความคิ ดเห็ นขณะเรีย น ถามปญ หาใหผู เรี ย นตอบ ให ผูเ รีย นจับ กลุ ม ทํางานที่ผู เรี ย นมอบหมายในขณะสอน เช น ทํ า
แบบฝกหัด, อภิปรายเพื่อหาคําตอบ หรือ โดยผูสอนอธิบายขณะผูเรียนทํางาน ใหผูเรียนคนควาหาความรูมารายงานตอเพื่อน
เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆที่กลาวมา มีลักษณะของปฏิสัมพันธที่ใชมี 2 แบบ คือ ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผู เรี ยน ซึ่ง สิ่ง สําคัญที่ จะทําให เกิด ปฏิ สัม พันธ ในกลุ มผูเ รีย นคื อ จํานวนผูเ รียนในกลุ ม ความสามารถของผู เรีย น สําหรั บ
ปฏิ สัม พันธ ระหว างผู สอนกั บผู เ รีย นนั้ น ปฏิสั มพั นธใ นทางตรงที่ผู ส อนใช ได แก การพู ดติ ดต อกับ ผูเ รีย น หรือใช ตํ าราหรื อ
อุปกรณการสอน หรือเครื่องมือ หรือวิธีการใหทํางานหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนสื่อในทางออม ผูสอนอาจใชทาทางการ
แสดงออก เชน สั่นศี รษะ ยิ้ม พยักหนา ซึ่ งผูเรียนก็อาจใชปฏิ สัมพันธตาง ๆ เหลานี้กับผูสอนไดเชนกัน (วิชิต เทพประสิทธิ์ ,
2555)
การเรียนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 เปนรายวิชาทฤษฎีที่วาดวย การพยาบาลแบบองครวม ในผูใหญที่มีปญหา
สุขภาพ ในระยะ เฉียบพลัน วิกฤต ฉุกเฉินและเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาดวยยาและ/หรือผาตัด โดยครอบคลุมบทบาทในการ
สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและ การฟนฟูสภาพ ที่มีปญหาในระบบตาง ๆ เปนรายวิชาที่เนื้อหาคอนขางเยอะและยากตอ
การจําและทําความเขาใจเนื้อหา ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมคือการสอนแบบบรรยาย และสอบวัดผลการเรี ยนรู
พบวา นักศึกษาสอบไดคะแนนนอย และไมผานเกณฑ เนื่องจากไมเขาใจและไมสามารถจับประเด็ นของเนื้อหาในแตละบทได
และจากการสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนนักศึกษาไมกลายกมือถามและเวลาอาจารยผูสอนถาม นักศึกษาไม
กลาแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม ทําใหผูสอนไมทราบวานักศึกษาเขาใจในเนื้อหาหรือไม ซึ่งจากปญหาดังกลาวผูสอนได
กลับมาคิดทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเอง หาวิ ธีที่จะใหนักศึกษาเปดประเด็นในสิ่งที่ไมเขาใจ และกลาแสดง
ความคิดเห็นกลาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู และหาวิธีการประเมินการเรียนรูในหองเรียนวานักศึกษาเขาใจในเนื้อหาที่สอนหรือไม
พรอมทั้งหาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงสนใจ
เลือกใช Padlet
Padlet คือ เว็บเครือขายที่มีทั้งแบบใชฟรีและเสียคาบริการ มีรูปแบบเปนกระดานถาม-ตอบ ซึ่งผูสอนเปนผูกําหนด
และแบงแยกบทเรียนตาง ๆ โดยผูสอนและผูเรี ยนสามารถนําข อมูล ซึ่ งเปนแฟมข อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว มาใส ไวใ น
Padlet และสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกันเอง ระหวางผูเรียนและผูสอนไดตลอดเวลา ผูเรียนคน
อื่น ๆ สามารถเห็นขอความของเพื่อนรวมชั้นไดในเวลาเดียวกัน และเปนเรียลไทม (Real time) ซึ่งเหมาะสําหรับผูเรียนที่ไม
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กลาถามในชั้ นเรีย น padlet เปนอีกหนึ่ งช องทางในการสอบถามผูส อน ทํ าใหผู เรี ยนได มีการปฏิ สัม พันธใ นห องเรี ยนและ
สามารถใชเพื่อชวยกันระดมสมองในเรื่องตางๆโดยผูเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและศึกษาสิ่งที่เพื่อนไดแสดง
ความคิดเห็นได ในเวลาเดียวกัน Padlet สามารถแยกกระดานสนทนาออกเปนบทเรียนตาง ๆ ตามแผนการสอนที่ไดวางไว โดย
ขอมูล ต าง ๆ ที่ใ สไ ว ในกระดานสนทนาจะยัง คงอยูแ มวาจะมีการสรางกระดานสนทนาอื่ น ๆ เพิ่ม ขึ้ น ผูเ รี ยนสามารถที่ จะ
ยอนกลับมาดูขอมูลที่มีอยูในกระดานสนทนาทั้งหมดภายหลังได นักเรียนสามารถเรียนรูผาน Padlet ไดทุกที่ดวยอุปกรณที่เปด
ใชงานทางอินเทอรเน็ต เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต ไมมีซอฟตแวร ที่จําเปนตองดาวน
โหลดเพื่ อใชง าน Padlet สามารถชวยใหผู เรี ยนเกิ ดการเรีย นรู แนวคิ ดและหลักการ และเปนการสร างความรูใ นขณะที่ มี
ปฏิสัมพันธทางสังคม การมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียนในกิจกรรมการเรียนรู มีการศึกษาที่ใช padle ในกิจกรรมการเรียนรู
ในหองเรียน ไดแก ดาวิด อาเรียส สิราช และซากาเรีย (DeWitt, D., Alias, A., & Siraj, S., & Zakaria, A. R., 2014) ที่ศึกษา
การใช padlet ในนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ชั้นป 1 จํานวน 30 คน พบว า นั กศึกษาเกิด ความรูค วามเข าใจและทํ าให มี
ปฏิสัมพันธกันในการทํางานกลุม รอยละ 46 และจากการศึกษาของ สุนิพันธ ศรีสุพจนานนท, ยุทธนัทธี โตะเระ และ ตรีพล
เตชอิทธิ (2559) ศึกษาความพึงพอใจของการใช padlet พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมากและสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษาใหมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล
ผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการมีปฏิสัมพันธที่ดีขึ้น
ซึ่งคาดวาผลการศึกษาครั้งนี้นาจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เสริมสรางทักษะการมี
ปฏิสัมพันธและการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล
ผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชโดย
ใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช Padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ
2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experiment design) แบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง (One
group pretest posttest design)
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2
ในภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 200 คน
กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 จํานวน 86 คน
3.2 ขอบเขตในการวิจัย
3.2.1.ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
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ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนรูโดยใช padlet ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล และ
ความพึงพอใจในการใชpadlet
3.2.2 เนื้อหาวิชาที่ใช ไดแก วิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
3.3.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใช padlet 1 แผน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูฉบับนี้มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เทากับ 1
3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บกอนเรียนและหลังเรียน
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 24 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) โดยแบบทดสอบที่นํามาใชผาน
การวิเคราะหขอสอบหาคาความยาก (p) 0.25 - 0.75 ขอสอบอยูในระดับคอนขางงาย 6 ขอ ยากพอเหมาะ 11 ขอ และ
คอนขางยาก 7 ขอ สวนค าอํานาจจําแนก (r) 0.25 - 0.59 ขอสอบอยูในจํ าแนกไดดีมากที่สุด ข อสอบทุกขอไดผานการ
พิจารณาคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนผูเชียวชาญสาขาการพยาบาลผูใหญ
3.3.4. แบบทดสอบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีประสบการณดานการสอนการพยาบาลผูใหญ และการวัดประเมินผล เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 และ
หาคาความเที่ยงโดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมีคาความเที่ยงที่ 0.84
3.3.5. แบบสอบถามความพึ งพอใจของในการใช Padlet ในการจัด การเรี ย นการสอนรายวิช าการ
พยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 3 ดาน ไดแก ดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหาบทเรียน และ
ดานความพึงพอใจตอบทเรียน เปนคาคะแนน มีลักษณะการวัดเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ
คือ
5 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจนอย และ
1 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจนอยที่สุด
และเกณฑการแปลผลคะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ (เติมศักดิ์ สุขวิบูรณ, 2552)
คาเฉลี่ยคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
นําแบบทดสอบคํานวณคาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคา ความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจเทากับ 0.72
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

546 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล ชุดกอนเรียนไป
ทดสอบกับนักศึกษากลุมตัวอยาง กอนการทดลองสอน แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบกอนเรียนไวเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป
2. ดําเนินการสอนนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยใช padlet เพื่อพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล
จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู
3. เมื่อทําการสอนเสร็จเรียบรอยแลว จึงทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจ
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
1. ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล โดย
คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอนเรียนและหลังเรียนเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบที (paired ttest)
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และแปลความหมายตามเกณฑของลิเคอรท (Likert)
6. ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร พบวาผลการทดสอบความรูกอนการจัดการเรียนรูโดยใช
padlet มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 9.03 และผลการทดสอบความรูหลังการจัดการเรียนรูโดยใช padlet มีคาเฉลี่ยคะแนน
เทากับ 16.62 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังจากไดเรียนโดยใช padlet สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่เรียนโดยใช padletเพื่อพัฒนาทักษะ
การมีปฎิสัมพันธ (n = 86)
ผลการทดสอบ
จํานวนนักศึกษา
S.D.
Paired t-test P. Value
X
กอนเรียน
86
9.03
3.84
-16.61
.000
หลังเรียน
86
16.62
3.13
**p < .01
2. ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาลหลังจากไดเรียนโดยใช padlet สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่เรียนโดยใช padletเพื่อพัฒนาทักษะ
การมีปฎิสัมพันธ (n = 86)
ทักษะการปฏิสัมพันธ
จํานวนนักศึกษา
S.D.
Paired t-test
P. Value
X
กอนเรียน
86
7.88
2.41
-21.33
.000
หลังเรียน
86
15.74
2.58
**p < .01
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3. ความพึงพอใจตอการใช padlet ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และเมื่อแยกตาม
รายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนดานความรูความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานความสะดวกตอการใชสื่ อ อยูในระดับ
มากตามลําดับ
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใช Padlet ในการเรียนการสอน (n = 86)
รายดาน
ความพึงพอใจของผูเรียน
X
1
ดานความรูความเขาใจ
3.97
2
ดานการนําไปใช
3.82
3
ดานความสะดวกตอการใชสื่อ
3.66
คาเฉลี่ยรวมทุกดาน
3.81

S.D.
0.73
0.80
0.77
0.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

7. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลผูใหญ 2 หัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตรที่เรียนโดยใช padlet เพื่อพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากอนการใช padlet ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการเรียนการสอนในหองเรียนแบบเดิม อาจารยถามนักศึกษาโดยให
นักศึกษาตอบ นักศึกษาบางคนเกิดความไมมั่นใจและความอายในคําตอบกลัวผิด จึงไมมีการตอบคําถาม อาจารยบรรยายเพียง
อยางเดียว ทําใหนักศึกษาบางคนเกิดความไมเขาใจอยากถาม แตไมกลาถาม ซึ่งแตกตางจากการใช padlet ซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุน ความอยากรูอยากเห็นสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นโตตอบไดทันทีเมื่อเกิดความสงสัย และยัง
กระตุนใหผูเรียนไดแสดงบทบาทในการแสวงหาความรูและกระตุนใหผูเรียนคนหาคาตอบในประเด็นที่กําหนด เนนการให
ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา และกระตุน
การเรียนรูตลอดเวลา และเปนกระบวนการใชคําถามที่มีความหมาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนสื บสวนหรือ คนหาคําตอบใน
ประเด็นที่กําหนด เนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบการสอนแบบเดิมกับการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ พบวา 1) padlet ทําใหผูสอนทราบวาในแตละ
หัวขอหรือประเด็นคําถามที่สอนไปนั้นนักศึกษาเขาใจหรือไมจากการตอบคําถามของผูเรียนบนกระดาน padlet ผูสอนจะอาน
คําตอบ สรุปเนื้อหาและประเด็นจากสิ่งที่นักศึกษารวมกันตอบและอภิปรายเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับการสอนแบบเดิมนั้น ผูสอนไมสามารถทราบไดเลยวานักศึกษาคนใดที่ไมเขาใจในเนื้อหา เนื่องจากนักศึกษาเงียบ ไมตอบ
คําถามและแสดงความคิดเห็น 2) เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใช padlet นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนคําตอบหรือประเด็น
อภิปราย และการสรุปเนื้อหาหัวขอนีไ้ ดตลอดเวลา อีกทั้งมีการแชรไฟลคลิปและเนื้อหาความรูตางๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาเปด
ทบทวนในสิ่ง ที่ยั งสงสั ย หรื อแสวงหาความรูที่ มีนักศึ กษาคนอื่ นได แชรไ ว และยั งสามารถตั้ งคําถามในสิ่ งที ่ ตนเองสงสั ยได
ตลอดเวลา ซึ่ ง เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บการเรี ยนแบบเดิ มที่ เมื่ อจบการบรรยาย นั กศึ กษากลับ ไปทบทวนเนื้ อหาแต จําไม ได วา
ประเด็นไหนที่ผูสอนไดย้ําและเปนประเด็นที่สําคัญ ทําใหเกิดความสงสัย ไมเขาใจ และไมสามารถหาคําตอบได ซึ่งอาจเปนผล
ที่ทําใหผลการทดสอบหลังเรียนไดนอยหรือไมผานเกณฑ
การจัดการเรียการสอนโดยใช padlet ครั้งนี้ จึงสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กอนใช padlet
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ฟารา อัลกรานิ (Farah Algraini, 2014) ที่ศึกษาผลของการใช Padlet ในการเสริมสราง
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สมรรถนะการเขียน พบวาการสอนโดยใช padlet ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นทําใหสามารถเขียนและสอบผาน
ผานตามเกณฑที่กําหนด
2. เปรียบเทียบทักษะการมีปฏิสัมพัน ธ กอนและหลังการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลผูใหญ 2 หัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่เรียนโดยใช padlet เพื่อพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ยคะแนน
ทักษะการมี ปฏิ สั ม พันธ ห ลัง เรี ยนสู ง กว า ก อนการใช padlet ในการจั ด การเรี ยนการสอน ซึ่ ง จากการศึ กษาครั้ ง นี้ พบว า
padlet สามารถชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูแนวคิดและหลักการ นักศึกษาสรางความรูในขณะที่มีปฏิสัมพันธทางสังคม
สง เสริม การมี สวนร วมและกระตุ นใหนักศึ กษาร วมกิจกรรมการเรี ยนรู นักศึกษาสามารถบรรลุจุดประสงคการเรี ยนรูข อง
รายวิชาที่ตั้งไวได ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เปนการนําแนวคิดของการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนจากที่ผูสอนเปนผูคิดและถายทอด
แตเพียงผูเดียว ซึ่งเปนการสอนแบบเดิม นักศึกษาไมกลาตอบคําถาม ไมกลาถามผูสอน ไมมีปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน
ซึ่งการนํา padlet มาใชในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ ในขณะที่เรียนผูสอนจะตั้งคําถามและประเด็นสําหรับอภิปรายลงใน
padlet มีทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม ซึ่งนักศึกษาจะตองแสดงความคิดเห็นและมีการอภิปรายรวมกัน โดยใชสมารทโฟน
(smart phone) ของนักศึกษาแตละคน ตอบแสดงความคิดเห็นลงใน padlet ใหตรงกับคอลัมภ (column) ของคําถามหรือ
ประเด็นอภิปรายนั้น ซึ่งในขั้นตอนการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นผูสอนจะใหเวลาในการตอบ นักศึกษาจะแขง ขันกัน
ตอบคําถามและมองคําตอบของตนเองบนกระดานว าตนเองตอบเปนอันดับที่ เทาไหร ซึ่ งในการตอบและความคิ ดเห็ นบน
กระดาน padlet จะตั้งปดชื่อของนักศึกษาไว ทําใหไมทราบวาใครตอบอะไรบาง จึงทําให นักศึกษาตอบและกลาแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มที่ ซึ่งในการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น จะเปนประโยคขอความ หรือจะแนบไฟล รูปภาพ คลิป
ตางๆได ซึ่ งคําตอบจะแสดงผลทันทีบนกระดาน padlet จึ งทํ านักศึกษาทุ กคนจะไดเ ห็นคํ าตอบของตนเองและผูอื่นและ
ตรวจสอบคําตอบของตนเองไดทันที จากนั้นผูสอนจะสรุปเนื้อหาและประเด็นจากสิ่งที่นักศึกษารวมกันอภิปราย ซึ่งนักศึกษา
สามารถกลับไปทบทวนคําตอบหรือประเด็นอภิปรายนี้ไดตลอดเวลา ซึ่งจะมีการแชรไฟลคลิปและเนื้อหาความรูตางๆ และหาก
นักศึกษามีขอสงสัยสามารถตั้งคําถามในประเด็นที่สงสัยลงบนกระดาน padlet ได
Padlet ถือเปนสื่อกลางที่ สามารถชวยถายทอด และนําความรูจากผูสอนหรือแหลงความรู สง ไปยังผูเรียนพื่อให
ผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาที่ตั้งไวได และถือเปนความรวมมือระหวางผูเรียนและผูสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเขารวมในกระบวนการเรียนการ
สอน ไดตลอดเวลาไมวาจะอยูทีไหน ทําใหผูเรีย นมีความรู พัฒ นาทักษะการคิ ด ทักษะการค นควา และพัฒ นาทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ ทักษะกระบวนการกลุม การทํางานอยางมีระบบ ทักษะทางสังคม กับผูสอนและผูเรียนคนอื่นโดยการโตตอบผาน
กระดาน padlet ซึ่งสอดคลองกับ ดาวิด อาเรียส สิราช และซากาเรีย (DeWitt, D., Alias, A., & Siraj, S., & Zakaria, A.
R., 2014) ที่ศึกษาการใช padlet ในนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป 1 จํานวน 30 คน พบวา นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ
และทําใหมีปฏิสัมพันธกันในการทํางานกลุม รอยละ 46 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือโดยการโตตอบผาน padlet และสอดลองกับ สุนิพันธ ศรีสุพจนานนท ยุทธนัทธี โตะเระ และ ตรีพล เตช
อิทธิ (2559) พบวาในขณะที่เรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่มีความสนใจ ที่จะตอบและใช padlet ในการถามและตอบ
คําถาม ใหความรวมมือในการตอบและแสดงความคิดเห็น
3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใช Padlet ในการเรียนการสอน
ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจตอการใช padlet โดยรวมทั้งหมด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมาก
( X =3.81, S.D.=0.76) แสดงใหเห็นวา Padlet สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนได และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานความรูความเขาใจมีคาเฉลี่ยรายดานสูงสุด ( X =3.97, S.D.=0.73) รองลงมาเปน ดานการนําไปใช ( X =3.82,
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S.D.=0.88) และดานความสะดวกตอการใชสื่อ ( X =3.66, S.D.=0.77) ตามลําดับ และหากพิจารณารายขอพบวาความพึง
พอใจสูงสุด คือ ผูเรียนสามารถระดมความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนผาน Padlet
( X =3.93, S.D.=0.75) รองลงมาไดแก ผูเรียนสามารถใช padlet เปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม ( X =3.82, S.D.=
0.76) และผูเรียนรับรูวา Padlet มีวิธีการใชงานที่เหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียนตามลําดับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
( X =3.75, S.D.=0.79) ซึ่งสอดคลองกับสุนิพันธ ศรีสุพจนานนท, ยุทธนัทธี โตะเระ และ ตรีพล เตชอิทธิ (2559 )ที่ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่มีตอการใชเว็บเครือขาย Padlet ในดานการเรียนการสอน โดยภาพรวมแลว
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และพบวานักศึกษามีการระดมความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกั บเนื้อหาของ
บทเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.90 ซึ่งในยุคที่ผูเรียนศวรรษที่ 21 แลว มักสนใจการใชสื่อและเทคโนโลยีใหมๆ
มากกวาการใชการสอนจากตําราหรือการใชเครื่องฉายหรือ power point และสอดคลองกับการศึกษาของ ดาวิด อาเรียส
และ สิราช (DeWitt, D., Alias, A., & Siraj, S., 2015) ที่ศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช
padlet ในการอภิปรายโตตอบ พบวา นั กศึกษา มี ความพึงพอใจในการใช padlet อยูในระดับ มาก นักศึ กษา ไดเ รียนรู
แนวคิดใหมจากโพสตอื่นๆ บน Padlet และไดเรียนรูผานการเรียนรูการทํางานรวมกัน
สวนความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยนอยที่ สุด ไดแก ความพรอมของอุปกรณใ นการเขาถึง Padlet ( X =3.40, S.D.=
0.66) และ ระยะเวลาของการนํา Padlet มาสนับสนุนในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ( X =3.30, S.D.=0.70) ซึ่งเปน
ขอจํากัด ในการจัด การเรีย นการสอนโดยใช เทคโนโลยีส ารสนเทศเข ามาเกี่ย วข อง คือ ไมส ามารถควบคุ ม การส งสั ญญาณ
อินเตอรเน็ตใหเสถียรได และขณะจัด การเรียนการสอน จํานวนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําให
สัญญาณไมเสถียร สวนความพึงพอใจของระยะเวลาในการนํา padlet เขามาใชในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
นอยที่สุด อาจเนื่องมาจาก ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับการใชเวลาในการใช
อุปกรณมือถือผานสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ไมเสถียร ซึ่งตองใชเวลามากขึ้นกวาเดิม
8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ควรมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมตอการ
ใชเว็บเครือขาย padlet สงเสริมหรือสนับสนุนสําหรับการสอน โดยเนนเรื่องของการระดมความคิด การแบงปน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน รวมไปถึงทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนที่สูงขึ้น
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ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกไดเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่รุนแรงสูงมากขึ้น พบวาผูปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูงมีอัตราความชุกมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด และพบวา จังหวัดราชบุรีที่อยูใน
ประเทศภาคกลางตอนลางมีอัตราปวยอยูในอันดับแรก ๆ ของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปนแนวคิดที่อยูบนรากฐานของบริบทและวัฒนธรรมไทย ที่ใชหลักสายกลาง ความไมประมาท
มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกสถานการณรวมถึงการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชน แตอยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยที่นําแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการสรางเสริมสุขภาพชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพในโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานยังคงมีนอยมากและยังไม
ชัดเจนในผลการศึกษา
วัตถุประสงค:
1. เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการและปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อสังเคราะหชุดความรูในการพัฒนาสุขภาวะของผูปวยเรื้อรังในชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการศึกษา: คัดเลือกหมูบานที่ไดรับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับ “มั่งมีศรีสุข” จากกระทรวงมหาดไทย
ป พ.ศ. 2556 จํานวน 1 หมูบาน จากจังหวัดราชบุรี เก็บขอมูลจากกลุมตั วอยาง 4 กลุม จํานวน 32 คนไดแก กลุมผูนําซึ่ ง
ประกอบดวยผูใหญบาน กรรมการหมูบานและผูนํากลุมในชุมชน จํานวน 12 คน กลุมเจาหนาที่ประกอบดวยบุคลากรสุขภาพ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และพัฒนากร จํานวน 4 คน กลุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จํานวน 8 คน และกลุมประชาชน จํานวน 8 คน โดยใชการสนทนากลุมและการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา: พบวากระบวนการและปจจัยความสําเร็จในพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวย บทบาทผูนําชุมชน ประชาชน เจาหนาที่รพ.สต. พัฒนากร ความเขมแข็งหรือพลังอํานาจของชุมชน การใชกลวิธี
เพื่อสรางการมีสวนรวมและเสริมพลัง สําหรับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในผูปวยโรคเรื้อรังนั้นประกอบดวย
หลักความพอประมาณ คือกินและออกกําลังกายใหเหมาะสมกับโรค หลักของความมีเหตุผล คือ กินตามความจําเปนเทาที่
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รางกายตองการและไมขัดกับโรค ดูแลตนเองตามแผนการรักษาและคําแนะนําของบุคลากรสุขภาพ ใชสมุนไพรที่มีในพื้นที่
รักษาอารมณไมใหโกรธหรือเครียดดวยการนั่งสมาธิและปฏิบัติตามหลักศาสนาและในหลักการมีภูมิคุมกันคือ การออกกําลัง
กายอยางเพียงพอ รับประทานอาหารปลอดสารพิษ รูจักพอเพียง พักผอนและทํางานอยางพอดี และมีความสุขกับสิ่งที่ทําและ
มีอยู
ขอเสนอแนะ: นําผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสุขภาวะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเจาหนาที่ของรพ.สต. อสม. พัฒนากรและผูนําชุมชนใหมีความรูและทักษะ ในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังและสรางเสริม
สุขภาพประชาชน โดยการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําสําคัญ: การดูแลตนเอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
Background
Thailand and many countries in the world had the same problems of higher trend of severe
chronic diseases. According to the Ministry of Public Health, hypertension is the highest prevalence,
follow by diabetes and ischemic heart disease. It was found that the top 5 chronic diseases rate in the
south central part of the country was Ratchaburi. The Sufficiency Economy Philosophy (SEP) offered by
His Majesty King Bhumibol Adulyadej has three pillars namely moderation, reasonableness, and selfimmunity which can be applied to multilevel as well as multidiscipline implementations. However, there
was a few of research and not clear how to apply SEP to improve health promotion and prevention
diabetes and hypertension in community.
Objectives
1. To lessons learned the process and success factors of community health improving by using SEP
2. To synthesize community knowledge set for health improvement of chronic disease based on SEP
Method
The selected village in Ratchaburi received the Best Model Villages applying SEP award from the
Ministry of Interior in 2013. Focus group discussions were employed to collect data from 12 community
leaders, four government officers, eight patients with diabetes and/or hypertension, and eight people in
community. The content analysis was used to analyze the data.
Results
The study showed that the process and success factors of community health improving by using
SEP were community leaders’ leadership, community participation, awareness of health care providers
and community development officers, and community empowerment. Community stakeholders and
chronic disease patients applied the philosophy to their daily life. For the moderation, they applied to
eating behaviors such as not too much and not too sweet and salty, and performed moderate-intensity
physical activity. For the reasonableness, they followed self-care and medical plan, ate and behaved by
considering consequences, and kept a peaceful mood by using doctrine of Buddha. For the self-immunity,
they stated that physically active help them to be strong and relax. Meditation was not only reduce
their blood pressure, but also benefit them to relax.
Recommendation
The study results were guided to develop health improving curriculum for health care providers,
village health volunteers, community development officers, and community leaders to enhance chronic
illness patients to take care of themselves as well as to promote health of people by using SEP.
Keywords: diabetes, hypertension, self-care, sufficiency economy philosophy
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1. บทนํา
สถานการณของประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่ วโลกเผชิญกับปญ หาโรคไมติดตอเรื้อรังที่ส ามารถป องกันได
ซึ่งเปนปญหาสุขภาพที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนมากที่สุด ซึ่งสาเหตุสําคัญอันเนื่องมาจากวิถีชีวิต สิ่งแวดลอมและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ขาดความสมดุลทําใหเกิดความเจ็บปวยและมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงจากภาวะแทรกซอนตางๆ เชน
โรคไตวาย และอัมพฤกษ อัมพาต พิการจากการถูกตัดอวัยวะสวนปลาย เชน เทา มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากรายงานการเฝา
ระวังทางระบาดวิทยา ของ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2559) มีจํานวนผูปวยดวยโรคเรื้อรัง
เพิ่มขึ้น โดยผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราความชุกสูงสุด (1710.89 ตอประชากรแสนคน) เปนจํานวน 1,208,390 คน
จากจํานวนประชากรในประเทศ 65 ลานคน หมายถึง ในประชาชน 6 คนจะมีผูเปนโรคความดันโลหิตสูง 1 คน รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน (1,081.25 ตอประชากรแสนคน) เปนจํานวน 728,252 คน เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดที่อยูในภาค
กลางตอนลาง เชน จังหวัด ราชบุรี มี อัตราปวยอยูในอันดับตนๆ ของภาค และมีอัตราการปวยสูงกวาในระดับประเทศ คื อ
1,839.89 ตอประชากรแสนคน ขณะที่หนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบในดานสุขภาพของประชาชนไดพยายามแกไขปญหาทั้ง
ดานเชิ งรับเพื่อการรักษาอยางต อเนื่องตลอดชีวิตในโรงพยาบาลที่ตองใชงบประมาณและทรัพยากรที่สู งและด านเชิ งรุกใน
ชุมชนในการสร างเสริม สุขภาพปองกันซึ่งใชเวลายาวนานอย างตอเนื่ อง แต เปนสิ่งที่ ยากมากในการปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิตซึ่ง มี
ปจจัยตางๆ มาเกี่ยวของ ดังนั้นในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2555-2565) และแผนยุทธศาสตรสุขภาพดี
วิถีไทย ที่เนนการพัฒนาสุขภาพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานตอแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติและสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งใหกับคน
ไทยและประเทศแบบบูรณาการเปนองครวม เพื่อสรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม เพื่อการพัฒ นาที่
มุงสรางวิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยดวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ใหกาวไปสูระบบสุ ขภาพพอเพียง การสรางเสริ ม
สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยการนอมนํ าแนวคิดปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงจึ งสามารถนํ ามาประยุกต ใชไ ดอยาง
เหมาะสมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน (รุจา ภูไพบูลยและคณะ, 2555) เชน การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการ
สงเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ และคณะ (2554);
Auemaneekul, Chandanasotthi, Rawiworrakul, Sowattanangoon, & Boonsatea (2016) ซึ่ งเป นการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการทรงงานทั้ง 8 หมวด ตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชเปนแนวทางการพัฒนา มาประยุกต
รวมกับ ICCC (Innovative Care for Chronic Condition) (World Health Organization, 2007) เพื่อพัฒนาสุขภาพผูปวย
เบาหวานในชุมชน ผานกระบวนการ A-I-C (Appreciation Influence Control) ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาล
ในเลือด (HbA1c) ลดลง หลังเขารวมโครงการในทุกตําบล ดังนั้นการประยุกตแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ICCC และการสนับสนุนจากสังคม ช วยทําให ผูเปนเบาหวานและกลุมเสี่ย งสามารถควบคุมและลดน้ําตาลในเลือดได และ
กระบวนการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากภาคีเครือขายของชุมชน เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความรวมมือในการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อปองกันเบาหวานของชุมชนโดยภาคีเครือขาย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดมีการสงเสริมและพัฒนา
“หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปน
แนวทางปฏิบัตโิ ดยในป 2552 และ 2553 ไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ใน 3 ระดับ
คือ พออยูพอกิน อยูดีกินดี และมั่งมีศรีสุข เพื่อใหเปนตนแบบใน 3 ระดับ คือพออยูพอกัน อยูดีกินดี และมั่งมีศรีสุข มีหลักเกณฑ
ในการประเมิ นความสําเร็ จผานตั วชี้ วัด ต าง ๆ จํ านวน 23 ตั วชี้ วัด ซึ่ง เน นในด านประกอบอาชีพ ของประชาชนที่ สามารถ
พึ่งตนเองไดในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559) ขณะเดียวกัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดใหมีการพัฒนา “ตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย” ซึ่งหมายถึง ตําบลที่มีกระบวนการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
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โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกตําบลเปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เนนความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาค
ประชาชน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2550) และอีกทั้งสํานักงานการสรางเสริมสุขภาพ
แหงชาติ (สสส.) ก็ไดรวมสนับสนุนพัฒนาตําบลสุขภาวะในหลายพื้นที่ จากยุทธศาสตรประเทศของแผนพัฒนากลุมจังหวั ด
ภูมิภาคตะวั นตกพบวาจั งหวัดราชบุรี มีเปาหมายดานสุ ขภาพ แตอาจยังขาดการพัฒนาที่ ตอเนื่องและยั่งยืน การแกปญหา
สุขภาวะของประชาชนที่ยั่งยืนจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวม ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเสริมพลังอํานาจของชุมชน Laverack (2005) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ
1. เพื่อวิเคราะหปจจัยและกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสังเคราะหชุดความรูในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขอบเขตของการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ดําเนินการเฉพาะในภาคกลางตอนใตของประเทศ คือ หมูบานที่ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ในระดับ “มั่งมีศรีสุข” ของจังหวัดราชบุรี จากกระทรวงมหาดไทย ประจําป พ.ศ. 2556 โดยเก็บขอมูลในพื้นที่วิจัย
ชวงระยะเวลาตั้งแต เดือนธันวาคม 2557 – เมษายน 2558
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะหชุดความรูเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ภายใตปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษาแบบสามเสา (Triangulation) คือ ใชการเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การใช
เครื่องมือ และการใชขอมูลจากเอกสาร
ชุมชนตัวอยาง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและไดรับการคัดเลือกของจังหวัดราชบุรี คือ หมูบานหนองน้ําใส หมู 14
ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประชากรแบงเปน 4 กลุมคือ
1. กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนํากลุม/ชมรม พระสงฆ
2. กลุมนักวิชาการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูอํานวยการและเจาหนาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สาธารณสุขอําเภอ
3. กลุมประชาชนทั่วไป ไดแกเด็กวัยรุน วัยผูใหญและผูสูงอายุ
4. กลุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ โดยใชการสนทนากลุม ตามลักษณะที่คลายคลึงกัน ใชวิธีกําหนดจํานวน
ตัวอยางในแตละกลุม ระหวาง 3 คน คํานึงถึงคุณภาพและความครบถวนของขอมูลเปนหลัก โดยกลุมตัวอยางจํานวน 12-62 คน
ไดรับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑการคัดเลือก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 เครื่องมือประกอบไปดวยแบบวัดพลังอํานาจในชุมชน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็ง
ของชุมชน และแนวคําถามในการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. แบบวัดพลังอํานาจในชุมชน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยแปลและเรียบเรียงจาก Laverack (2005) โดยใชเทคนิคBack
translation นําไปทดสอบความตรง (face validity) ในชุมชนที่มีลั กษณะคลายชุมชนตัวอย าง โครงสรางของเครื่องมื อ
ดังกลาวประกอบดวย 9 หมวดหรือประเด็นหลัก (domain) คือ การมีสวนรวมของชุมชน ความสามารถในการประเมินปญหา
ของชุมชน ผูนําชุมชน โครงสร างของกลุมในชุมชน การจัดการทรัพยากรในชุมชนความสัม พันธและเครือข ายภายในชุมชน
ความใสใจในปญหาของชุมชน การบริหารจัดการโครงการในชุมชน ความสัมพันธกับองคกรภายนอกชุมชน
2. แนวคํ าถามในการสนทนากลุ มและสั ม ภาษณเ จาะลึ ก ผูวิจัยสร างแนวทางการสนทนากลุ มและสั ม ภาษณ
เจาะลึกในกลุมตางๆ โดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่เชี่ยวชาญดานปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ด านการพั ฒนาชุม ชนและด านการสร างเสริ ม สุข ภาพ ตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุ ม
หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมคนที่มีลักษณะคลายกับกลุม ตัวอยาง
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากมหาวิทยาลัย มหิดลเรียบรอยแลว ผู วิจัยประสานงานทั้งทางวาจาและ
เอกสารกับนักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการรพ.สต. หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
และคัดเลือกผูใหขอมูลที่สามารถใหขอมูลไดตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยขอใหเจาของพื้นที่เปนผู
เลือกสถานที่เก็บขอมูล ผูวิจัยแนะนําตนเองและวัตถุประสงคของการวิจัย และขอเชิญใหเขารวมการวิจัย หากผูใหขอมูลสมัคร
ใจเขารวมโครงการใหลงลายมือชื่อในเอกสารคํายินยอม (Consent form)
วิธีวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บขอมูลแตละกลุม ผูวิจัยทําการถอดเทปคําสนทนาทุกคําพูดแลวรวมกันสกัดประเด็น ตามหลักของ
content analysis และ thematic analysis
5. ผลการสังเคราะหชุดความรูชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาวะภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาวะของประชาชน
ในชุมชนตนแบบ
จากการศึกษาขอมูลไดพบวา ประชาชนใหความสนใจในการดูแลสุขภาพเปนอยางดี รูจักประมาณในการบริโภคที่
เหมาะสมกับตนเองและโรคที่เปน มีภูมิคุมกันโรคตางๆเชนโรคมะเร็ง จากการรับประทานอาหารจากพืชผักสมุนไพรที่ปลูกเอง
โดยไมใชสารเคมีสะอาดปราศจากสารพิษ การออกกําลังกายจากการทํางานในอาชีพเกษตรกร และการมีความเครียดนอยจาก
การไมมีหนี้สิน สามารถไปทําบุญที่วัด สวดมนตนั่งสมาธิ มีเพื่อนบานและสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ปจจัยและกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน มั่งมีศรีสุข ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
บทบาทของภาคีเครือขายในชุมชน คือ โครงสรางของกลุมชุมชน บทบาทของผูนําชุมชน บทบาทของประชาชน บทบาทของ
เจาหนาที่ รพ.สต. บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.) บทบาทของพัฒนากร บทบาทของพระสงฆ การมีสวนรวม
ภาคี เครือข าย การประเมิ นปญ หาชุม ชน ความสนใจของชุมชน การบริ หารจั ดการ การเสริม พลั งชุ มชน และการจัด สรร
ทรัพยากรชุมชน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
ความเขมแข็งหรือพลังอํานาจของชุมชน (Community Empowerment)
จากการใชเครื่องมือวัดพลังอํานาจในชุมชน (Laverack, 2005) พบวาชุมชนตัวอยางมีความเขมแข็งในระดับสูงสุดใน
ระดั บ 5 เกื อ บทุ กด าน แต พ บว า ในหมวดของโครงสร า งของกลุ ม ในชุ ม ชน การบริ ห ารจั ด การโครงการในชุ ม ชนและ
ความสัมพันธกับองคกรภายนอกชุมชน มีระดับคะแนนอยูในระดับ 4 ที่นอยกวาในหมวดอื่นๆ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 557

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การมีสวนรวมภาคีเครือขาย

การประเมินปญหาของชุมชน
ความพอประมาณ

โครงสรางกลุมชุมชน

การบริหารจัดการโครงการ

ความสนใจของชุมชน

ความมีเหตุผล

การเสริมพลังชุมชน
มีภูมคิ ุมกัน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง

การจัดทรัพยากรชุมชน
ความรู

คุณธรรม

ภาพที่ 1 ชุมชนมั่งมีศรีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. สรุปชุดความรูการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูปวยโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรค
และปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนีค้ ือ
หลักความพอประมาณ กินแบบพอประมาณ คือ กินพออิ่มเทาที่รางกายตองการ ออกกําลังกายพอประมาณ คือ มี
การทํางานที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายอยูเสมอ เชน ทําสวน ปลูกผัก ผลไม
หลักความมีเหตุผล กินแบบมีเหตุผล คือ กินแบบมีสติ รูคุณรูโทษ คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยปลูกผัก ผลไม
เลี้ยงสัตวกินเอง และใชสมุนไพรแทนยาฆาแมลง ปรุงอาหาร กินผักและปลา กินอาหารสมุนไพร เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับ
โรค ดูแลตนเองตามคําแนะนําของบุคลากรสุขภาพ เขารวมกิจกรรมของ รพ.สต. และใชสมุนไพรเปนอาหารและยา รักษาอารมณ
คลายเครียดดวยการนั่งสมาธิและปฏิบัติตามศาสนา
หลักการมีภูมิคุมกัน ผูปวยปฏิบัติตนเพื่อปองกันไมใหเจ็บปวยรุนแรงหรือมีโรคแทรกซอน ออกกําลังกายอยางเพียงพอ
กินอาหารปลอดสารพิษ รูจักพอเพียง ไมดิ้นรน ทําใหมีอารมณดี สุขภาพจิตดี พักผอนอยางเพียงพอ ทํางานแตพอดี ไมหักโหม
จนเกินไป ทําบุญ นั่งสมาธิ และปลูกผัก ปลูกตนไม เพื่อคลายเครียด ลดความดันโลหิต จิตใจสงบ ไมฟุงซาน สูดอากาศบริสุทธิ์
ออกกําลังกาย และทําสวน ปลูกผัก กินรอน ชอนกลาง ลางมือ รักษาสุขอนามัย มีความสุขกับสิ่งที่ทําและมีอยู ภูมิใจที่ไดเห็น
ผลงานที่ทําเองเชน การปลูกผัก ทําสวน มีความสุขกับการแบงปนผักผลไม มีความสุขกับการทํางานอยูบานไมตองไปทํางานไกล
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในชุมชน การรักษาดวยการใชสมุนไพร ในการกิน ทา หามเลือด สวนใหญใชรวมกับ
การกินยาตามแผนปจจุบัน การรักษาดวยการนวดแผนโบราณ ซึ่งใชในการแกอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก การไลหรือกําจัด
แมลงศัตรูพืชดวยสมุนไพร รวมทั้งใชวิธีการที่เปนภูมิปญญา ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ
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7. ขอเสนอแนะจากชุมชนจากปจจัยความสําเร็จของการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
หากหมู บ านอื่ นๆ จะนํ าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปประยุกต ใ ชซึ่ง อาจจะมีบ ริ บ ทของชุม ชนที่แ ตกตางกั น
นอกจากชุ มชนตองมี คุณสมบัติขั้ นพื้นฐานของผูนําและสมาชิกในชุมชนที่ มีคุณธรรม ความรูเ ปนพื้นฐานแลว ควรตองมีการ
ปฏิบัติของผูนําและสมาชิก เพื่อใหเกิดความสําเร็จ อยางนอย 9 องคประกอบที่สําคัญ คือ ผูนําตองเปนตัวอยางที่ดี มีคุณธรรม
มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ มีความรวมมือ ความสามัคคี ผูนําและผูตามตองมีความปรองดองกัน มีการสื่อสาร
หลายชองทาง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันทุกคน มีขั้นตอนการทํางาน การพัฒนาที่ชัดเจน มีการใหความรวมมือกับผูนํา มี
ความเสียสละเพื่อสวนรวมของทุกคนในชุมชน มีความเพียร ความตอเนื่องในการทําอาชีพอยางไมยอทอ แตไมทําเกินตัว มี
ภูมิคุมกัน ใชหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวัน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานสาธารณสุ ข การนํ าแนวคิ ดของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุ กตใ นการสรางเสริ ม สุข ภาพผู ป วย
เบาหวานและกลุมเสี่ยงในชุมชน ควรพิจารณานํากระบวนการมีสวนรวม และนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไข
ภาวะโรคเรื้ อรังในชุมชน เพื่อใหแกไ ขปญหาไดเหมาะสมกับบริ บททางสังคมและวั ฒนธรรมของแตละพื้นที่ และควรมีการ
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข ใหมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานองคการบริหารสวนตําบล ควรนําองคความรูที่ไดไปผลักดันเปนนโยบายเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดหมูบานมั่งมี ศรีสุข
เพิ่มขึ้น ควรนําโครงการที่ไดจากการมีสวนรวมของชุมชนดานสุขภาพ เสนอเขากับแผนกองทุนสุขภาพตําบลทุกตําบล
8. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมระหวางกอนและหลังการให
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน จ.นครปฐม
Comparison of Level of Breastfeeding Awareness between Pre and PostBreastfeeding Education in Pregnant Women at a Hospital
in Nakhon Pathom Province
ภัสสรา แกวถาวร1 และดวงพร ผาสุวรรณ2
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
teen5395@gmail.com and 2duangporn@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการตระหนักรูในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ
กอนและหลังการใหความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ทดสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือดวยสัมประสิทธิ
แอลฟา ครอนบารคได 0.8 เก็บ ขอมูลจากหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ ณ คลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวั ด
นครปฐม จํานวน 34 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาสรุปไดวา
ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมคาเฉลี่ยกอนใหความรูอยูในระดับปานกลางและคาเฉลี่ยหลังใหความรูอยูในระดับมาก วิธีการ
เลี้ ยงลูกดวยนมแมข องหญิง ตั้ง ครรภ คาเฉลี่ย กอนให ความรูอยูใ นระดั บปานกลางและคาเฉลี่ย หลั ง ให ความรู ใ นระดั บมาก
การตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภคาเฉลี่ยกอนใหความรูอยู ในระดับนอยและ
คาเฉลี่ยหลังใหความรูอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการวางแผนเสริมสรางความรูความเข าใจเพื่อใหมีการปรับเปลี่ย น
ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมเชน การจัดทําสื่อหรือเอกสารเกี่ยวกับประโยชนของนมแม
คําสําคัญ: เลี้ยงลูกดวยนมแม การตระหนักรู หญิงตั้งครรภ
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Abstract
The purpose of this study was to study the promotion of breastfeeding for pregnant women and
to compare the level of breastfeeding awareness among pregnant women between before and after
breast feeding education. This study was carried out by using quantitative methods. Reliability analysis
of questionnaires using Cronbach’s alpha result is 0.8. The data was collected from 34 pregnant women
attending antenatal clinic. The data were analyzed by using T-test statistic at a significant level 0.05.
The results can be concluded that knowledge of breastfeeding prior breastfeeding education was at
moderate level, while after breastfeeding education, knowledge was very high. Prior breastfeeding education,
breastfeeding practice was at moderate level, while after breastfeeding education, the level was high.
The awareness of 6 month breastfeeding was low, prior to breastfeeding education, while after breastfeeding
education, the level was moderate. To create the awareness of breastfeeding, the promotion, education
activities, and media creation should be increased.
Keywords: breastfeeding, awareness, pregnant women
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1. บทนํา
แมวาในปจจุบันนี้มีการรณรงคในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมเริ่มมีมากขึ้น แมและสมาชิกในครอบครัวตางก็เห็นดวย
กับการเลี้ยงลูกดวยนมแม แตถึงอยางนั้นองคการณอนามัยโลกสงเสริมใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ
6 เดือน และใหนมแมตอเนื่องรวมกับอาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ป สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว
ในชวง 6 เดือนแรกประเทศไทยต่ําที่สุดในทวีปเอเชีย จากรายงานการสํารวจสถานะสุขภาพเด็กไทย (Multiple Indicator
Cluster Surveys: MICS) ในป 2559 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ดวยการสนับสนุนขององคการ UNICEF เด็กแรกเกิดเกือบ
ทั้งหมด (รอยละ 97.4) เคยกินนมแม แตมีเพียงรอยละ 39.9 ที่ไดดูดนมแมในเวลาที่เหมาะสม (ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด)
ทารกอายุ 0-5 เดือนรอยละ 23.1 กินนมแมอยางเดียว เด็กอํายุต่ํากว่ํา 6 เดือนในภําคเหนือกินนมแมอยางเดียวในสัดสวนที่สูง
กวาภาคอื่น เด็กในประเทศไทยรอยละ 15.6 กินนมแม ตอเนื่องเปนระยะเวลา 2 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559: 29) แตยัง
ไมบรรลุเปาหมายอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในทารกอายุนอยกวา 6 เดือนของกรมอนามัย ในป 2556 ไมนอยกวา
รอยละ 50 องคการอนามัยโลกกําหนดไวที่รอยละ 35 ป (มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2558)
น้ํานมแมเปนอาหารจากธรรมชาติที่ดที ี่สุดสําหรับทารก ประกอบดวยสารอาหารและพลังงานที่มีคุณภาพ เหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโตของทารกชวยสงเสริมพัฒนาการ ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อและการเกิดโรคไมติดตอในทารกและเด็ก
อีกทั้งยังชวยลดอัตราเสี่ยงตอการ เกิดโรคตางๆ ของแม เชน มะเร็งเตานม มะเร็งรังไข และโรคกระดูกพรุน เปนตน นอกจากนี้
ยังสงเสริมความผูกพันระหวางแมและทารก อันจะเปนพื้นฐานสรางความแข็งแรงของสายสัมพันธในครอบครัวองคการอนามัยโลก
(WHO) และองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) จึงไดแนะนําวาควรใหทารกกินนมแมอยางเดียว เปนระยะเวลา
6 เดือน และใหนมแมตอเนื่องรวมกับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปหรือนานกวานั้น จากการรณรงคและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม อยางจริงจังในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น โดยจากรายงานประจําปของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน ในป พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ 58.86 และจากการสํารวจอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแม ของประเทศไทย
โดยองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติป พ.ศ. 2555 กลับพบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนของประเทศ
ไทยมีเพียงรอยละ 12.3
จะเห็นไดวาในปจจุบันแมมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมลดลง โดยจะใหทารกดื่มนมผสมแทนเนื่องจากมีปญหาในการให
นมบุ ต รโดยมี อุป สรรคในการเลี้ ย งลู กด วยนมแม เชน การโฆษณานมผง มี การหลอกลอโน ม น าวใจผู ซื้ อว ามี สู ต รผสมของ
สารอาหารที่ครบถวนตามที่ทารกตองการ การที่ไมสามารถลาคลอดไดนานพอ โดยปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายในหญิงหลัง
คลอดสามารถลาคลอดได 3 เดื อน ทํ าใหแม ตองรี บมาทํางาน ทําใหเ ลี้ย งลู กด วยนมแมไ ดไ มถึ ง 6 เดือน สถานที่ ทํางานไม
สนับสนุนกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยในสถานที่ทํางานตางๆ เชน โรงงาน บริษัท ไมมีการจัดสถานที่สําหรับหญิงใหนมบุตร มี
นายจางกดดันทําใหแมไมสามารถปมนมในเวลาทํางานได ทัศนคติและภาพลักษณ แมสวนมากคิดวาการใหนมบุตรจะทําใหเตา
นมหยอน รูปรางไมสวย และมีแนวคิดวาการเลี้ยงลูกดวยนมผสมเปนเรื่องปกติ ทําใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่ลดลง
ดัง นั้นการศึ กษาการเลี้ ย งลู กดวยนมแม เปนการสํ ารวจเพื่ อส ง เสริ มการเลี้ ยงลู กด วยนมแม ข องหญิง ตั้ งครรภ ใ น
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐมที่ตองเลี้ยงลูกเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน โดยจะตองถามถึงปจจัยของตางๆ เชน อาชีพ
ฐานะ เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเลี้ยงลูกดวยนมแมของแมหลังคลอด เพื่ อประเมิ น
ความรูและความสามารถ และเขาไปสงเสริมใหความรูกับแมหลังคลอด เพื่อใหมีการตระหนักรูและเห็นคุณคาของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
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2. วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบระดับการตระหนักรูในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภกอนและหลังการใหความรูเรื่อง
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
3. วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยวัดกอนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group)
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาเปนหญิงตั้งครรภ ไมจํากัดอายุครรภ และจํานวนครั้งของการตั้งครรภที่มาฝากครรภ ณ คลินิกฝาก
ครรภในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง จังหวัดนครปฐม ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 34 คน
กลุมตัวอยางเลือกโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Simple) โดยเลือกมาจากหญิงตั้งครรภทุกคนที่มาฝาก
ครรภ ณ คลินิกฝากครรภ ในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ระหวางวั นที่ 1 กันยายน -30 ตุลาคม 2560 โดยไม
จํากัดอายุครรภและจํานวนการตั้งครรภ สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได จํานวน 34 คน
5. เครื่องมือโปรแกรมการใหความรู ประกอบดวย
5.1 แผนการสอน จัดทําโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร จากการทบทวนวรรณกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมและ
ความรูหรือการตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
5.2 ภาพพลิกใหความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จัดทําโดยสมาคมนมแมแหงประเทศไทย
5.3 แผนพับเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม จัดทําโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
5.4 VDO การเลี้ยงลูกดวยนมแม
6. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการตระหนักรูในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ซึ่งสรางโดยการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทดสอบความเที่ยง (Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานซึ่ง
เชี่ยวชาญดานการเลี้ยงลูกดวยนมแม นําเครื่องมือมาปรับตามข อเสนอแนะแลวนําแบบทดสอบความรู มาหาคา KR 20 คา
ความเชื่อมั่นโดยทดสอบดวยสัมประสิทธิแอลฟา ครอนบารค (Cronbach's Alpha) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคา .80
7. การวิเคราะหขอมูล
7.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 การเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมกอนและหลังการการใหความรูในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ โดยวิธี Paired t-test
7.3 การเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ โดยวิธี Paired t-test
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8. ผลการวิจัย
8.1 ขอมูลสวนตัว
ลักษณะข อมู ล สวนบุ คคล วิ เคราะหโ ดยใช สถิ ติ รอยละ แจกแจงตามความถี่ โดยกลุม ตัวอยางของหญิง ตั้ง ครรภ
ที่สํารวจจํานวน 34 คน พบลักษณะขอมูลตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ลักษณะของขอมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภที่มารับการตรวจครรภ
(n=34)
ขอมูลสวนตัว
อายุ
นอยกวา 15 ป
15- 24
25 -34
มากกวา 34
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
คาขาย
แมบาน
รับจาง
นักเรียน/นักศึกษา
รายได
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
จํานวนครรภ ครรภแรก
ครรภที่ 2
ครรภที่ 3
อายุครรภ
อายุครรภ 4 เดือน
อายุครรภ 6-7 เดือน
อายุครรภ 8-9 เดือน
ประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ไมเคย
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือนถึง 1 ป
มากกวา 1 ป

รอยละ
5.9
44.1
35.3
14.7
12.5
46.9
12.5
28.1
6.2
9.4
3.1
9.4
28.1
40.7
3.1
65.6
34.4
46.9
37.5
15.6
3.1
71.9
25
53.1
3.1
25
9.4
9.4
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ลักษณะขอมูลสวนบุคคลจากตารางที่ 1 วิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ แจกแจงตามความถี่ โดยกลุมตัวอยางของหญิง
ตั้งครรภที่สํารวจจํานวน 34 คน สวนใหญอยูในชวงอายุพบวามีชวงอายุ15-24 ป รอยละ 44.1 รองลงมา 25-35 ป รอยละ 35.3
อายุมากกวา 34 ป รอยละ 14.7 อายุนอยกวา 15 ปมีเพียงรอยละ 5.9 ระดับการศึกษาอยูในระดับปฐมศึกษา รอยละ 12.5
มัธยมศึกษา รอยละ 46.9 ปวช./ปวส. รอยละ 12.5 และระดับปริญญาตรีขึ้น ไป รอยละ 28.1 ขอมู ลเกี่ยวกับ อาชีพพบว า
หญิงตั้งครรภสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 40.6 รองลงมาเปนแมบานรอยละ 28.1 รัฐวิสาหกิจและคาขาย รอยละ
9.4 เปนขาราชการรอยละ 6.2 และประกอบอาชีพเกษตรกรและนักเรียน/นักศึกษานอยที่สุดรอยละ 3.1 มีการสํารวจรายไดวา
เพียงพอตอการใช จายใน 1 เดือน พบวา เพีย งพอ ร อยละ 65.6 ไม เพียงพอ รอยละ34.4 การสํารวจประสบการณ ในการ
ตั้งครรภพบวา ตั้งครรภครั้งที่ 1 รอยละ 46.9 ตั้งครรภครั้งที่ 2 รอยละ 37.5 และตั้งครรภครั้งที่ 3 รอยละ 15.6 สวนอายุ
ครรภของหญิงตั้งครรภอายุครรภนอยกวา 4 เดือน รอยละ 3.1 สวนใหญหญิงตั้งครรภอายุครรภ 6-7 เดือน รอยละ 71.9 อายุ
ครรภ 8-9 เดือน รอยละ 25 และขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการเคยเลี้ยงลุกดวยนมแมนานกี่เดือนพบวา ไมเคยเลย รอยละ
53.1 เคยเลี้ยงนมแม 3 เดือน รอยละ 3.1 เคยเลี้ยงนมแม 6 เดือน รอยละ 25 เคยเลี้ยงนมแม 6-12 เดือน รอยละ 9.4 และ
เคยเลี้ยงนมแมมากกวา 1 ป รอยละ 9.4
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ กอนและหลังไดรับโปรแกรมใหความรูเรื่อง
การตระหนักในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
(n=34)
กอนทดลอง
หลังทดลอง
ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
t*
Sig
Mean (SD)
Mean (SD)
ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2.26 (1.18)
3.22 (1.43)
5.09
0.000
ของหญิงตั้งครรภ
*p < .001
เกณฑในการวิเคราะหและแปลขอมูล จากตารางที่ 2-3 ดังนี้
3.51 – 4.00 หมายถึง
ระดับความรูและวิธีในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมากที่สุด
2.51 – 3.50 หมายถึง
ระดับความรูและวิธีในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมาก
1.51 – 2.50 หมายถึง
ระดับความรูและวิธีในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง
0.00 – 1.50 หมายถึง
ระดับความรูและวิธีในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับนอย
8.2 ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม (จากตารางที่ 2)
คาเฉลี่ยกอนใหความรู = 2.26 แปลผล ระดับความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยหลังใหความรู = 3.22 แปลผล ระดับความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ กอนและหลังไดรับโปรแกรมใหความรูเรื่องการ
ตระหนักในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
(n=34)
กอนทดลอง
หลังทดลอง
วิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม
t*
Sig
Mean (SD)
Mean (SD)
วิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2.36 (1.95)
3.28 (2.02)
5.79
0.000
ของหญิงตั้งครรภ
*p < .001
8.3 วิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม (จากตารางที่ 3)
คาเฉลี่ยกอนใหความรู = 2.36 แปลผล ความรูวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยหลังใหความรู = 3.28 แปลผล ความรูว ิธใี นการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมาก
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภ กอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมใหความรูเรื่องการตระหนักในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวย
กอนทดลอง
หลังทดลอง
t*
Sig
นมแม
Mean (SD)
Mean (SD)
การตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนม
1.32 (0.58)
1.58 (0.75)
1.72
0.002
แมอยางเดียวนาน 6 เดือน
*p < .01
8.4 การตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภ (ตารางที่ 4)
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปนดังตอไปนี้
คาเฉลี่ยกอนใหความรู = 1.32 แปลผลระดับการตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยหลังใหความรู =1.58 แปลผลระดับการตระหนักในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง
การตระหนักรูไดแก ความเปนไปไดมากนอย ในเรื่องความตั้งใจของหญิงตั้งครรภที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมนาม 6 เดือน
แมวาจะมีบุคคลคัดคาน เมื่อเลี้ยงลูกดวยนมแมสําเร็จเกิน 6 เดือนจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ การเลี้ยงลูกดวยนมแมยอมมี
อุปสรรคตางๆ หญิงตั้งครรภจะมีความพยายามที่จะฟนฝาไปใหได โดยมีบุคคลในครอบครัว และเพื่อนบานคอยสนับสนุน เพื่อ
สุขภาพที่ดีของลูก รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางแมลูกเพื่อใหลูกเติบโตเปนเด็กที่มีคุณภาพ
9. สรุปผลการวิจัยและอภิปราย
9.1 หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภที่คลินิกฝากครรภมีความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน กอนให
ความรูมีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง หลังใหความรูมีระดับความรูอยูในระดับมาก ผูวิจัยไดสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนม
แมอยางเดียวนาน 6 เดือน โดยใหความรูขอมูล คําแนะนํา ประโยชนของนมแมที่มีตอแมและบุตร และเลาถึงแมที่เลี้ยงลูกดวย
นมแมนาน 2 ป ทําใหแมเกิดความตระหนัก ศรัทธา และเห็นประโยชนของนมแมตอสุขภาพแม ทารก และสถานะครอบครัว
เมื่อเล็งเห็นวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนสิ่งที่ดี จึงเกิดความเชื่อมั่นวาตนเองไดปฏิบัติในสิ่งที่ถู กตองเหมาะสม แมจึงมีความ
ตระหนักและตั้งใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ดังนั้นแมที่มีความรูเรื่องความรูเรื่องประโยชนในการเลี้ยง
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ลูกดวยนมแมอยูในระดับมากจะมีการตั้งใจเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนสูงกวาแมที่มีความรูเรื่องประโยชนของ
นมแมนอย (จิรา ขอบคุณ ภัทรภร สฤษชสมบัติ และนฤมล ซุริรัง , 2553; ธาวิณี ชาญชัชวาลและคณะ, 2552; วรรณวิมล
วิเชียรฉาย ทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษและจันทรมาศ (เสาวรส, 2549; อาภา วังคํา นิตยา ไทยาภิรมณ และอุษณีย จินตะเวช,
2554) เช นเดีย วกับ ผลการศึกษาครั้ งนี้ซึ่งพบว าหลั งใหค วามรูใ นเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม นาน 6 เดื อนสูง กวากอนให
โปรแกรมความรู
9.2 วิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม หญิงตั้งครรภในโรงพยาบาลแหงหนี่ง ในจังหวัดนครปฐม ทราบถึงวิธีการเลี้ยงลูกดวย
นมแม ซึ่งไดแก การเลี้ยงลูกดวยนมแม การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ประโยชนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทาในการ
อุมลูกเพื่อใหนม เทคนิค 3 ดูด วิธีการเก็บน้ํานม และระยะเวลาในการเก็บน้ํานม กอนการใหความรูวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม
หญิงตั้งครรภมีความรูเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยูในระดับปานกลาง และหลังจากการใหความรูวิธีการเลี้ยงลูกดวยนม
แม หญิงตั้งครรภมีความรูเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากหญิงตั้งครรภมีประสบการณใน
การร วมกิ จกรรมการให ความรูเกี่ ยวกั บการเลี้ย งลูกดวยนมแมในช วงเวลาระหว างที่ มาฝากครรภที่ โรงพยาบาล ทําใหแม มี
ความรูความเขาใจเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชนของนมแมที่เพิ่มขึ้น และสงผลใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีโอกาส
ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากขึ้น (ดัรมีซี สา และอุสนา ดอเลาะ, 2557)
9.3 การตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน จากการศึกษาลักษณะกลุมตัวอยางพบวาหญิง
ตั้งครรภในดานของการตระหนักรูการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวากอนการใหความรูนั้นมีการตระหนักรูในระดับนอย แมสวนมาก
มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน หากเลี้ยงดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนไดสําเร็จจะมีความ
ภาคภูมิใจ บุคคลในครอบครัวสนับสนุนใหเลี้ยงลูกดวยนมแมจะสามารถทําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมไดนานขึ้นและยังเปนผลดี
ตอสุขภาพของลูก ทั้งยังเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางแมละลูก หลังจากการใหความรูแกแม พบวาแมมีความตระหนัก
รูอยูใ นระดับปานกลาง นับว ามีการตระหนั กรูใ นการเลี้ ยงลู กดวยนมแมมากขึ้น นาจะทําใหการเลี้ยงลู กดวยนมแมป ระสบ
ผลสําเร็จ (จันทรัสม สมศรี, 2557) ถาชวงหลังคลอดมีการใหความรูและใหการชวยเหลือแมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
ตอเนื่อง แมในเวลาที่มีอุปสรรคและปญหาตางๆ ในการใหนมแม แมจะตระหนักและตัดสินใจเลี้ยงลูกดวยนมแมใหประสบ
ความสําเร็จตอไป (นรีลักษณ สุวรรณโนบล, จินตนา วัชรสินธุ และวรรณี เดียวอิศเรศ, 2558: 207)
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
10.1.1 ผลการวิจัย พบวา มีหญิงตั้งครรภที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ดังนั้นควรมีการให
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ครอบครัวอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมี
แนวทางในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนานมากกวา 6 เดือนและประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
นาน 6 เดือนตอไป
10.1.2 ผลการวิจัยในเรื่องการเปรียบเทียบกอนและหลังการใหความรูเกี่ยวกับการตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนม
แมของหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐมพบวา มีการตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากขึ้นกวา
กอนใหความรู ดังนั้นควรมีการวางแผนเสริมสรางความรู ความเขาใจเพื่อใหมีการตระหนักรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมให
มากขึ้นอีก เชน การจัดทําสื่อการสอน หรือเอกสารเกี่ยวกับประโยชนของนมแม การนําผูมีชื่อเสียงในสังคมที่รณรงคการใหนม
แมเขามามีสวนรวมในการใหความรูดังกลาว
10.1.3 นําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดทํานโยบายใหมีการจั ดอบรมใหค วามรู แกหญิงตั้งครรภแ ละครอบครัว เช น
สามี บิดา แมของหญิงตั้งครรภ ใหมีความรู ทัศนคติ ตระหนักรู และการปฏิบัติในการสงเสริมใหหญิงตั้งครรภใหสามารถเลี้ยง
ลูกดวยนมแมไดอยางเหมาะสมภายหลังคลอดตอไป
568 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

10.1.4 กําหนดนโยบาย ในการชวยเหลือหญิงตั้งครรภที่ตองการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่ประสบปญหาการเลี้ยงลูกดวย
นมแมในครรภกอนหนาหรือมีความผิดปกติของเตานม เนื่องจากการชวยเหลือนี้จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทาง
สาธารณสุข เพื่อใหการชวยเหลือหญิงตั้งครรภ ตลอดจนการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
10.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป
10.2.1 การศึกษาครั้งนี้ อาจมีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอความตั้งใจซึ่งผูวิจัยยังไมไดศึกษา เชน อิทธิพลของนโยบายใน
หนวยงานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม รวมทั้งบุคลิกภาพและสภาพจิตใจของกลุมตัวอยางดวย
10.2.2 ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน บุคคลที่มีอิทธิพลตอหญิงตั้งครรภที่ตองการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม อุปสรรคของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนตน
10.2.3 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่องการ
ตระหนักรูในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมในหญิงหลังคลอดลูกดวย
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ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกบั ความรูใ นการดูแลทารกแรกเกิดของมารดา
หลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม
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ณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
an.nuttaya@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ในโรงพยาบาลนครปฐม 2) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล
นครปฐม กลุมตัวอยางคือ มารดาหลังคลอดที่เขารับการพักฟนที่ตึกสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบสอบถามประกอบดวย 2 สวนผานการหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
3 คน และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟาตรอนบาคเทากับ .82 และใชสูตร KR20 ไดคาเทากับ .75
สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติไควสแควร
ผลการวิจัยพบวา
1. ความรูในการดูแลทารกในภาพรวมอยูในระดับต่ํา และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความรูที่มารดามีมากที่สุด
คือ การดูแลทารกทั่วไปประจําวัน (รอยละ 83.33)
2. ระดับการศึกษาของมารดาสัมพันธตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด อยางมีนัยสําคัญทาง
2

สถิติที่ระดับ .05 ( = 23.02,  < 0.01)
ดังนั้นพยาบาลแผนกหลังคลอดจึงควรมีการสอนสุขศึกษาแกมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย
ถึงแมวามารดาหลังคลอดจะเปนมารดาครรภหลังก็ตาม และควรจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
การใหความรูแกมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย
คําสําคัญ: ความรูของมารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด
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Abstract
This descriptive research aimed to: 1) study Knowledge Neonatal Care of Postpartums in Nakhon
Pathom Hospital, 2) identify factors associated with Knowledge Neonatal Care of Postpartums in Nakhon
Pathom Hospital. Sample was postpartums in Nakhon Pathom Hospital that had been no complication.
The total number of the people was 30 sample. Research instrument used for data collection was a
questionnaire consisting in two parts. Its content validity was confirmed by three experts. The reliability was
tested using the Cronbach’s alpha coefficient and KR-20 that yielded values of .82 and .75, respectively.
The statistics usedfor data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation, and Chi –
square.
The results revealed the following.
1. Overall, knowledge neonatal care of postpartums in Nakhon Pathom Hospital was at a low
level. When considering in each part, it was found that the routine neonatal care was the highest practice
(83.33)
2. Education level were significantly correlated with the knowledge neonatal care of postpartum
2

( = 23.02,  < 0.01).
Keywords: postpartum knowledge, neonatal, neonatal care
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1. บทนํา
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น เด็กจึงจําเปนตองไดรับการ
ดูแลอยางดี เพื่อใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัยมีสุขภาพจิตดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปญญาที่เฉลียวฉลาด
มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและสามารถดํารงตนอยูในครอบครัวและสังคมอยางมีความสุข โดยนิตยติญา ดวงใจ (2551)
มารดาหลังคลอดจะเลี้ยงดูทารกใหมีสุขภาพแข็งแรงไดตองมีปจจัยหลายๆ ดาน ตัวอยางเชน การศึกษา รายได อายุ อาชีพ
สัญชาติ และลําดับบุตร
จากการศึกษาของ เคอรรี่ (Curry, 1983) ศึกษามารดาที่มีบุตรคนแรก พบวารอยละ 25 ของกลุมตัวอยางประสบ
ความยุงยากในการปรับตัวตอการเปนมารดา เนื่องจากการขาดบุคคลที่ยึดเปนตัวแบบและประสบการณของการเปนมารดากอน
ซึ่งการที่มารดาจะปรับตัวตอบทบาทของตนเองไดดีหรือนั้น ประสบการณในการเลี้ยงดูทารกก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง
มารดาที่ขาดประสบการณในการเลี้ยงดูทารกมากอน โดยเฉพาะมารดาครรภแรกจะขาดความมั่นใจในการแสดงบทบาทการ
เปนมารดา
จากการศึกษาของชนิกานต ชาญเดช (2557) ไดศึกษาปจจัยทํานายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบ
ปแรก ซึ่งอายุเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความมีวุฒิภาวะหรือความสามารถในการรับรูแปลความหมายการตัดสินใจสงผลตอความสามารถ
ในการจัดการดูแลบุคคลที่ตองพึ่งพาโดยความสามารถ ในการดูแลตนเองของบุคคลจะคอยๆเพิ่มสู งขึ้นตามอายุและจะสูงสุด
เมื่อเขาสูวัยผูใหญและจะลดลงเมื่อเขาสูวัยชรา
จากการศึกษาของโอเร็ม (Orem, 1991) ปจจัยระดับการศึกษา ซึ่งเปนสิ่งที่อธิบายพื้นฐาน ดานสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระดับ การศึกษาทําใหบุคคลทําใหมีพั ฒนาการดานสติปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและการปรับตัวและมี
ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญ หาและแก ไขปญหาหรือกระทํ าสิ่งตางๆอยางมีเ หตุผล และพรอมที่ จะแสวงหาความรู
เกี่ยวกับการดูแลทารกดวยตนเอง ปจจัยดานความเพียงพอของรายไดในครอบครัวซึ่งเปนสิ่งที่อธิบายปจจัยพื้ นฐานดานสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพที่อยูอาศัย ความเพียงพอของรายไดจะเปนตัวบงชี้ของสภาพเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลตอการ
เลือกใชบริการสุขภาพ และการดูแลบุคคลที่ตองพึ่งพา นอกจากมารดาที่ฐานะดี มีโอกาสที่จะเลือกแหลงที่อยูอาศัยที่จะสงเสริม
ใหบุตรไดรับการปลอดภัยจากสิ่งแวดลอม (Engle, monon & sadded, 1996)
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนพบวา ปจจัยที่มีผลตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดโดย
ทําการศึกษาในโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื่องจากพบวามารดายังไมสามารถดูแลทารกแรกเกิดไดถูกตองทําให
เกิดผลเสียตอมารดาและตัวทารกเอง ซึ่งจะเห็นไดจากสถิติการเสียชีวิตของทารก (ต่ํากวา 1 ป) เปน 6.4 ตอ 1000 การเกิดมีชีพ
(สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2557) ซึ่งเปนอัตราที่คอนขางสูง โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากมารดาซึ่งเปนผูดูแลหลักไมมีความสามารถ
ในการดูแ ลเด็ก ทํ าใหเด็กไดรับการดูแลที่ไม ถูกตอง โดยปจ จั ยที่จะทําการศึกษา ไดแก อายุ ระดับการศึ กษารายได อาชี พ
สัญชาติ และลําดับบุตร ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่มีความสําคัญและเปนปจจัยที่มีผลตอการดูแลทารกเปนอยางมาก การศึกษา
ความรูของมารดาหลังคลอดนาจะทําใหไดขอมูลที่สามารถลดอุบัติการณของการขาดความรูการดูแลทารกหลังคลอดและชวย
สงเสริมใหทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและเปนประชาชนที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม
2. เพื่ อศึ กษาป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กับ ความรู ใ นการดู แ ลทารกแรกเกิ ด ของมารดาหลั ง คลอดในโรงพยาบาล
นครปฐม
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3. คําถามการวิจัย
อายุของมารดา การศึกษา รายได และอาชีพ มีผลตอการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางไร
4. กรอบแนวคิด
ปจจัย
-

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ลําดับการตั้งครรภ
ความเพียงพอของรายไดครอบครัว

ความรูในการดูแลทารกแรกเกิด
- การอาบน้ํา
- การทําความสะอาดเสื้อผา
- การทําความสะอาดหลังขับถาย
- การเลี้ยงลูกดวยนม

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ มารดาหลังคลอดของทารกแรกเกิด และเขารับการพักฟนหลังคลอดที่ตึกสูติกรรม
หลังคลอดโรงพยาบาลนครปฐมและผูวิจัยมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางระหวางเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560
กลุมตัวอยางและขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดไว
เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria)
1. มารดามีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป
2. มารดาคลอดบุตรผานทางชองคลอด
3. มารดาสามารถอานและเขียนภาษาไทยไดเขาใจ
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria)
มารดาที่มภี าวะแทรกซอนหลังคลอด เชน มีไข เตานมอักเสบและตกเลือดหลังคลอด
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความรูในการดูแลทารกแรกเกิ ดของ
มารดาหลังคลอดที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได การศึกษา การประกอบอาชีพ ลําดับการตั้งครรภ
จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูในการดูแ ลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด จํ านวน 20 ข อ เป นแบบสอบถาม
สอบถามแบบนามบัญญัติ (Nominal) มีความรูในเรื่องการแลทารกแรกเกิด แบบใช ไมใช จํานวน 20 ขอ เกณฑการใหคะแนนมี
ดังนี้
เกณฑคะแนน ใช = 0 คะแนน
เกณฑคะแนน ไมใช = 1 คะแนน
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การตรวจคุณภาพเครื่องมือของการวิจัย
1. ความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
การหาความตรงของเนื้อหาใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยอาจารยพยาบาลทางดานมารดาและทารก
แรกเกิด โดยไดคา IOC = 0.67 แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย
2. การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability)
หลั ง จากได รั บ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแบบสอบถามในเรื่ องความตรงของเนื้ อหาและความเหมาะสมของภาษาจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ตองการศึกษา ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยคํานวนคาสัมประสิทธิ์ Cronbach Alpha Coefficient = 0.82 ถือวามี
คุณภาพที่จะสามารถนําไปใชได
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้มีการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง โดย
1. กอนเริ่มการศึกษา นักวิจัยไดชีแจงกระบวนการการวิจัยทั้งหมด โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
2. การรักษาความลับของขอมูลและกลุมตัวอยาง ขอมูลทุกสวนจะนําลงบันทึกโดยปองกันโดยมิใหบุคคลภายนอน
เขาถึงขอมูลไดเพื่อปองกันความลับของกลุมตัวอยาง โดยแจงใหมารดาทราบวาการเขารวมวิจัยครั้งนี้เปนไปตามความสมัครใจ
มารดาสามารถปฏิเสธการเขารวมวิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอการดูแลรักษาที่ทารกไดรับ และในภายหลังหากมารดา
ตองการยุติหรือยกเลิกการเขารวมวิจัย มารดาสามารถกระทําไดโดยไมตองระบุเหตุผล ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับ
ไมมีการระบุชื่อหรือที่อยู ไมมีการนําเสนอขอมูลเปนรายบุคคลแตจะนําเสนอเปนภาพรวม มีการทําลายขอมูลเมื่อสิ้นสุดการ
วิจัย เมื่อมารดาสมัครใจเขารวมการวิจัยสามารถเขารวมงานวิจัยไดเลย
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ณ และความถูกหลังการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดครบตามเปาหมายแลว นํามาตรวจสอบความสมบูร
ตองของขอมูลแลวนําไปประมวนผลโดย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สําหรับขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ การศึกษา รายได
ลําดับการตั้งครรภ โดยใชจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุ การศึกษา รายได ลําดับการตั้งครรภกับ ความรูในการดูแ ล
ทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด ใชสถิติ Chi-square
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้นําเสนอไดเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ระดับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของ
มารดาหลังคลอด 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรูใ นการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ขอมูลสวนบุคคล
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมารดาหลังคลอด จํานวน 30 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 25 ป จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 60 ระดับการศึกษา ต่ํากวากวามัธยม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 อาชีพรับจาง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
90 รายไดมากกวา 15,000 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 ลําดับการตั้งครรภ สวนใหญเปนครรภแรก จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 66.67
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ระดับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ความรูใ นการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด จากตาราง 1 พบวา ระดับความรูในการดูแลทารกแรกเกิด
ของมารดาหลังคลอดประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.33) อยูในระดับต่ํา
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของมารดาหลังคลอดจําแนกตามระดับความรูในดูแลทารกแรกเกิด
ระดับความรู
คะแนน
จํานวน
ต่ํา
0 - 11
16
ปานกลาง
12 - 15
12
สูง
16 - 20
2
รวม
30

รอยละ
53.33
40.00
6.67
100

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ผลการวิ เ คราะห พบว าการศึ กษามี ความสั ม พั นธ กับ ความรู ใ นดู แ ลทารกแรกเกิ ด ของมารดาหลั ง คลอดอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (2 = 23.02,  < 0.01) แตอายุ การมีอาชีพ รายไดและลําดับการตั้งครรภไมมีความสัมพันธกับความรูใน
ดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 2)
ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางอายุ การศึกษา การมีอาชีพ รายได ลําดับการตั้งครรภกับความรูในดูแลทารกแรกเกิดของ
มารดาหลังคลอด
ตัวแปร
ความรูในดูแลทารกแรกเกิด
อายุ
การศึกษา
การมีอาชีพ
รายได
ลําดับการตั้งครรภ

2
3.037
23.02
4.54
2.78
2.78

-value
.882
.002
.71
.905
.905

7. การอภิปรายผลการวิจัย
1. ความรูในดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
กลุมตัวอยางรอยละ 53.33 มีความรูในการดูแลทารกแรกเกิด อยูในระดับต่ํา (ตาราง 1) อาจเนื่องจากรอยละ 60
ของกลุมตัวอยางมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และรอยละ 66.67 ของกลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภแรก
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด
ผลการวิเคราะห พบวาการศึกษามีความสั มพันธ กับความรูใ นดูแ ลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (2 = 23.02,  < 0.01) ดังการศึกษาของ จิดาภา พิกุลงาม (2556) พบวาระดับการศึกษาของมารดาหลัง
คลอดสัมพันธตอความรู พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัด คือ ไดรับแบบสอบถามคืนไดไมครบถวน ทําใหขนาดของกลุมตัวอยางลดลงกวาความเปน
จริ ง แต อย างไรก็ ต าม ผลการวิ จัยทํ าให เ ห็ นแนวทางในการจั ด การสอนสุ ข ศึ กษาแกม ารดาหลั งคลอดในโรงพยาบาลที่ ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ขอเสนอแนะ
1. พยาบาลแผนกหลังคลอดจึงควรมีการสอนสุขศึกษาแกมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย
ถึงแมวามารดาหลังคลอดจะเปนมารดาครรภหลังก็ตาม
2. ควรจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรูแกมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการ
ดูแลทารกแรกเกิดทุกราย
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ชวยฟนคืนชีพอยางไรใหรอดชีวิต
How to Cardiopulmonary Resuscitation for Survivor
พรทิพย จอกกระจาย
ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
porntipjokk@gmail.com
บทคัดยอ
ภาวะหัวใจหยุดเตนนั้นไมสามารถคาดไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน อยางไร หรือเกิดจากสาเหตุอะไร การชวยชีวิต
ที่สําคัญเปนอันดั บแรก จึง เปนใครก็ไ ดที่ป ระสบเหตุ เปนคนแรกที่พบผูป วยภาวะหัวใจหยุด เตนนั้น ผูป วยสวนมากที่หั วใจ
หยุดเตนนั้นมักเกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาล หากเกิดภายนอกโรงพยาบาลการโทรแจงเหตุขอความชวยเหลืออยางรวดเร็วที่
หมายเลข 1669 ถือเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก โดยตามการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดจัดใหโทรแจงเหตุขอความชวยเหลือใหถือ
เปนการปฐมพยาบาลอยางหนึ่ง ลําดับตอมาทําการดูแลชวยเหลือที่เกิดเหตุเบื้องตน จึงจะสามารถชวยใหผูป วยรอดชีวิตได
อยางมีประสิทธิภาพ
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) อยางเปนขั้นตอนตามหวงโซ
การรอดชี วิตช วยเพิ่ มโอกาสการรอดชี วิตในผู ป วยที่ เกิดภาวะหัวใจหยุด เตน โดยองคความรูที่ นํามาใช เกิดจากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของอยางเปนระบบจาก Reviewers จาก 39 ประเทศทั่วโลก กวา 250 ทาน จึงไดเกิดแนวปฏิบัติ ลาสุดในป
ค.ศ. 2015 ของ American Heart Association (AHA) Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation
(CPR ) and Emergency Cardiovascular Care (ECC)
เมื่อผูชวยเหลือมีความรู และทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษา พยาบาล ผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน
ทําใหมีความรู ความสามารถ ความมั่นใจในเขาการชวยเหลือผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุด เตน จนสามารถ
ชวยใหผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินเหลานั้นใหรอดชีวิตและนําสงโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสมเพื่ อใหผูปวยสามารถกลับมามี
ชีวิตที่ยืนยาวอยางมีคุณภาพ
คําสําคัญ: การชวยฟนคืนชีพ หวงโซการรอดชีวิต รอดชีวิต
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Abstract
Because of cardiac arrest, it can not be expected to occur when, where, or why. First life saving
As someone who is experiencing the first to meet patients with cardiac arrest.The cardiac arrest occurs
outside the hospital. Or within the hospital. For emergencies outside of the hospital, a prompting for
emergency assistance at 1669 is the first priority. The National Emergency Medical Service has issued a
call for emergency medical assistance. In the later part of the knowledge, knowledge of basic and
advanced resurrection is required. It can help patients survive the performance.
Basic and Advanced Resurrection Cardiopulmonary resuscitation (CPR) as a chain of survival
improves survival in patients with cardiac arrest. The knowledge gained from reviewing systematically
related research from reviewers from 39 countries around the world has led to the introduction of the
latest practice in 2015. American Heart Association (AHA) Guidelines Update for Cardiopulmonary
Resuscitation (CPR ) and Emergency Cardiovascular Care (ECC)
When the helper is knowledgeable Skills in caring for injured and emergency patients with cardiac
arrest. The knowledge, ability, confidence in the assistance to injured and emergency patients with cardiac
arrest. It can help those injured and emergency patients survive and transport to the hospital. The patient
can return to life with quality.
Keywords: cardiopulmonary resuscitation, chain of survival, survivor
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1. บทนํา
ผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนนั้นปจจัยสําคัญไมใชเพียงการนําสงถึงโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยทํา
การรักษาเทานั้น การที่โรงพยาบาลมีการรักษาที่ดี มีเครื่องมือสําหรับการรักษาที่ทันสมัยก็ตาม ก็ไมอาจยื้อชีวิตของผูเจ็บปวย
เหลานั้นได แต ยังขึ้ นอยูกับผูพ บเห็นเหตุ การณ วามี ความรูสามารถประเมินผู ปวยเบองตนได และรีบ ประสานงานขอความ
ชวยเหลือไปยังหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ใหมาดูแลที่เกิดเหตุ เคลื่อนยายโดยรถพยาบาล เพื่อสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม
วัตถุประสงคของบทความวิชาการนี้ตองการนําเสนอผลการศึกษาที่สอดคลองกับ ความสําเร็จของการชวยชีวิตที่เปน
กระบวนการดูแลที่เปนระบบและมีความตอเนื่องตามหวงโซแหงการรอดชีวิต ซึ่งประกอบดวย 5 หวง จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา จากการศึกษาวิจัยพบผูปวยเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนสวนใหญพบภายนอกโรงพยาบาลถึงรอยละ 78 (มาลี คุณคงคาพันธ,
2558, หนา 56 ) โดยผูปวยที่ไดรับการชวยฟนคืนชีพมีโรคประจําตัวที่มีการขอความชวยเหลือมากที่สุดคือโรคหัวใจและหลอด
เลือดหัวใจ ผูปวยสวนใหญไดรับการชวยฟนคืนชีพขัน้ พื้นฐานภายใน 1 นาที (รอยละ 97.6) ชวยฟนคืนชีพขั้นสูงภายใน 4 นาที
(รอยละ 89.1) ผูปวยที่มี restoration of spontaneous circulation (ROSC) ภายหลังการ CPR มีจํานวนรอยละ 71 (ธวัช
ชาญชญานนท, 2554, หนา 39, 40) สอดคลองกับงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงการดูแลเปนระบบและมีความตอเนื่องของ มาลี
คุณคงคาพันธ และฐิติพันธ จันทรพัน (2558) ไดศึกษา ลักษณะผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนหรือหยุดหายใจและปจจัยที่สัมพันธ
กับความสําเร็จของปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา
ความสําเร็จของการชวยฟนคืนชีพ รอยละ 40.7 สวนใหญทําไดตามเกณฑของ American Heart Association (AHA) และ
สัมพันธกับความสําเร็จมี 3 ปจจัย ไดแก การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานไดภายในเวลา 4 นาที การกระตุกหัวใจดวยไฟฟาที่มีขอ
บงชี้ (Defibrillation)ทําไดใน 4 นาที การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ทําไดใน 8 นาที ดังนั้นควรจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ได
มาตรฐานใหพยาบาลในหองฉุกเฉินเพิ่มขึ้นและอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานใหผูดูแลผูปวยที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งขยาย
การอบรมไปยังหนวยกูภั ย และจากการศึกษายั งพบวา คลื่นไฟฟ าหัวใจมี ผลต อการรอดชี วิต (ทรงศั กดิ์ พิทักษรัต นานุ กูล ,
2557, หนา 20) ควรมีการสงเสริมการฟนฟูความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงแกพยาบาลทุกคนในรูปแบบตางๆ อยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพของพยาบาลใหมีคุณภาพมากขึ้น (อุรา แสงเงิน , 2555, หนา1)
2. เนื้อหา
การชวยฟนคืนชีพ หมายถึง การทํ าใหฟนคืนชีวิต จากความตายโดยการแกไ ขระบบไหลเวี ยนของโลหิตและการ
หายใจเปนการรักษาประคับประคองภาวะหัวใจหยุดเตน (Return of spontaneous circulation)
แนวทางปฏิบัติการชวยชีวิตของสมาคมแพทยโรคหัวใจประเทศสหรัฐอเมริกา (The 2015 AHA Guidelines for
CPR and ECC) ป ค.ศ.2015 ไดมีการปรับระบบการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน ผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนนอก
โรงพยาบาล (Out – of - hospital cardiac arrest ; OHCAs) หวงโซการรอดชีวิตดังแสดงในรูปที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหวงโซการรอดชีวิต (chain of survival)
ที่มา : http://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/AboutCPRFirstAid/CPRFactsAndStats/UCM_475731_Out-of-hospital-Chain-ofSurvival.jsp
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หวงโซการรอดชีวิต (chain of survival)
1. การประเมินผูปวยและเรียกขอความชวยเหลืออยางทันทวงที
2. ทําการ CPR ทันทีโดยเนนกดหนาอก
3. ช็อกไฟฟา (defibrillation) ทันที ที่มีขอบงชี้
4. การชวยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support)
5. การดูแลหลังการกูชีวิต (Post-Cardiac Arrest Care)
1. การประเมินผูปวยและเรียกขอความชวยเหลืออยางทันทวงที
การวินิจฉัย Cardiac Arrest ที่ตองทําการชวยฟนคืนชีพในทันที ประกอบดวย
1. หมดสติ / ไมรูสึกตัว (Unresponsiveness) เปนการประเมินระดับสติสัมปชัญญะของผูปวย โดยการเรียกผูปวย
ดังๆ รวมกับ การปลุกหรือตบบริเวณไหลผูปวยแรงๆ ดูวาผูปวยมีการตอบสนองหรือไม
2. ไมหายใจ หายใจเฮือก เกร็งหรือชักอาจบง Cardiac Arrest
3. คลําไมพบชีพจร (Absence of major arterial pulse)
ถาผูปวยหัวใจหยุดเตนในโรงพยาบาลความสําคัญจะขึ้นอยูกับทีมชวยเหลือหรือ emergency response
system ซึง่ ทีมชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจะไปถึงทันที
ภายนอกโรงพยาบาล โทรแจงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ในกรุงเทพมหานคร แจ งศูนยเอราวั ณ
เบอรโทรหมายเลข 1646 หรือทุกจังหวัดในประเทศไทย แจงศูนยนเรนทรเบอรโทรหมายเลข 1669
2. ทําการ CPR ทันทีโดยเนนกดหนาอก
คูมือ American Heart Association( AHA) สําหรับทํา CPR ยังคง C-A-B (Circulation , Airway ,
Breathing) สําหรับผูปวยที่เปนผูใหญ ดวยเหตุผลที่พบวาผูที่รอดชีวิตสูงสุดพบวาเกิดจาก VF/VT ซึ่งตองการกดหนาอกนวด
หัวใจ และการช็อกไฟฟาเร็วที่สุด ขั้ นตอน C-A-B จะทําใหเริ่มการกดหนาอกไดทันที ใหบุคลากรทางการแพทยทําการกด
หนาอกและชวยหายใจในผูปวยผูใหญทุกรายที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมวาสาเหตุจะเกิดจาก Cardiac หรือ Non – Cardiac
และควรจัดลําดับการชวยเหลือใหตรงกับสาเหตุของการที่ทําใหหัวใจหยุดเตน
อัตราการกดหนาอกตอการชวยหายใจ 30:2 5 รอบ 2 นาที ใหเปลี่ยนหนาที่การกดหนาอกทุกๆ 2 นาที
ถาใสทอชวยหายใจแลวใหชวยหายใจ 1 ครั้งทุก ๆ 6 วินาที ( 10 ครัง้ / นาที )โดยไมตองหยุดกดหนาอกขณะชวยหายใจ
แนะนําการทํา CPR ที่มีประสิทธิภาพ 5 ขอดังนี้
1. อัตราการกดหนาอก (Rate) อยางนอย 100 - 120 ครั้ง /นาที
2. ความลึกของการกด (Depth) ในชวง 2 – 2.4 นิ้ว หรือ 5 - 6 เซนติเมตร
3. ปลอยหนาอกกลับคืนสูตําแหนงเดิม (Recoil)
4. หยุดกดหนาอกใหนอยที่สุด (หามหยุดกดนานเกิน 10 วินาที)
5. กดหนาอกกอน 30 ครั้ง แลวตามดวยชวยหายใจ 2 ครั้ง โดยชวยหายใจนานมากกวา 1 วินาที รวมกับการสังเกต
วามีทรวงอกขยายขณะชวยหายใจ (การชวยหายใจที่เร็วและแรงมากเกินไป)
สรุปขั้นตอนและวิธีชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( Basic Life Support for Healthcare Provider)
1. พิสูจนวาหมดสติ โดยรองเรียกพรอมตีที่ไหลไมพบการตอบสนอง
2. เรียกขอความชวยเหลือ สําหรับประเทศไทยใชหมายเลข 1646/1669 ถาในโรงพยาบาลเรียกทีม CPR
3. ตรวจสอบวามีชีพจรหรือไม โดยคลํา carotid pulse ใชเวลา 5-10 วินาที ถาคลําไมได ถือวาอยูในภาวะหัวใจ
หยุดเตน
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4. กดหนาอก 30 ครั้งติดตอกัน ตําแหนงที่กดกึ่งกลางทรวงอก หรือครึ่งลางของกระดูกอก กดดวยสนมือ 2 ขาง
วางซอนกัน ทิศทางขนานกัน แขนเหยียดตรงตั้งฉากกับทรวงอก ไมกระแทก
5. ชวยหายใจ 2 ครั้ง นอกจากวิธีเปาปากแลว อาจใช facemask ventilation โดยใช self inflating bag
(AMBU bag) โดยหลักการคือใหกาซเขาปอดพอเห็นทรวงอกขยาย ใชเวลาหายใจเขาประมาณ 1 นาที
6. กดหนาอก 30 ครั้ง สลับกับ ชวยหายใจ 2 ครั้ง
7. ประเมิน carotid pulse ทุก 2 นาที หรือประมาณ 5 รอบการกดหนาอกและชวยหายใจ
8. ทํา Basic CPR ไปเรื่อยๆ จนพบวากลับมีชีพจรไดเอง (return of spontaneous circulation หรือ ROSC)
หรือจนทีม ACLS มารับหนาที่ตอ
3. ช็อกไฟฟา (defibrillation) ทันที ที่มีขอบงชี้
คลื่นไฟฟามีลักษณะเปน Ventricular fibrillation (VF) และ Pulseless Ventricular Tachycardia (VT)
1. Ventricular fibrillation (VF)

ภาพที่ 2 Ventricular fibrillation (VF)
ที่มา : https://nhcps.com/lesson/acls-cases-ventricular-fibrillation-pulseless-ventricular-tachycardia/
เปนภาวะที่หัวใจเตนผิดปกติอยางรุนแรง ไมสามารถมองเห็น P wave และ QRS complex ไดชดั เจน ลักษณะที่
พบเปน fibrillation wave คลายกับ atrial fibrillation แตไมเห็น QRS complex การรักษาที่ไดผลดีที่สุด คือ การทํา
defibrillation
2. Pulseless Ventricular Tachycardia (VT)

ภาพที่ 3 Pulseless Ventricular Tachycardia (VT)
ที่มา : https://nhcps.com/lesson/acls-cases-ventricular-fibrillation-pulseless-ventricular-tachycardia/
เปนภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะอยางรุนแรง พบวา QRS complex กวางกวาปกติ กวางมากกวา)3 ชองเล็ก (RR
interval คงที่ ไมพบ P wave
ความสําคัญของการทํา defibrillation
ควรรีบทํา defibrillation ใหเร็วที่สุดเพราะ
 VF เปนจังหวะการเตนของหัวใจที่พบบอยที่สุดในผูปวย sudden cardiac arrest
 การรักษา VF ที่ไดผลดีที่สุดคือ การทํา defibrillation
 ความสําเร็จของการทํา defibrillation จะลดลงเมื่อเวลาผานไป
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VF จะเปลี่ยนเปน asystole ภายในเวลาไมกี่นาทีถาไมไดรับการรักษา ซึ่งกรณีเกิด asystole แลวโอกาสรอดชีวิต
นอยมาก
เครื่องกระตุ กหัวใจ (Defibrillation) หมายถึง เครื่องมือที่ ใหกําเนิดไฟฟากระแสตรงและผานกระแสไฟฟาใน
ปริมาณที่ควบคุมจากขั้วไฟฟา (Paddle) อันหนึ่งผานหัวใจแลวกลับเขาสูขวั้ ไฟฟาอีกอันหนึ่ง เพื่อแกไขภาวะเตนผิดจังหวะของ
หัวใจ ทําใหหัวใจกลับมาเตนเปนปกติ
Defibrillation Asynchonized Shock กระตุ นกล ามเนื้ อหั วใจทั้ ง หมดด วยกระแสไฟฟ า ปริ ม าณสู ง แบบ
asynchronous โดยไม คํ านึ ง ว าอยู ใ น cardiac cycle ใด เพื่ อให หั วใจที่ กํ าลั ง เต น ไม ส ม่ํ า เสมออยู เ กิ ด temporary
depolarization ทํ าให electrical activity ในหั วใจทุ กชนิ ดหยุ ดไปชั่วขณะ เป ด โอกาสใหกล ามเนื้อหั วใจสามารถรั บ
สัญญาณไฟฟาจาก SA node ตามปกติไดใหม



ตําแหนงในการวาง Paddle

ภาพที่ 4 ตําแหนงในการวาง Paddle
ที่มา :https://www.google.co.th/search?q=Anterolateral+paddle+electrode+position
กรณีที่คลื่นไฟฟาหัวใจเปน VF/VT

- ทํา defibrillation ทันที 1 ครั้ง และหลัง defibrillation ทําการกดหนาอกทันที นาน 2 นาที
- defibrillation ที่ตําแหนง anterolateral โดยระยะเวลาเมื่อเกิด ventricular fibrillation จนไดรับการช็อกครั้งแรกไม
ควรเกิน 3 นาที
- การตั้งพลังงาน biphasic defibrillator ใชพลังงาน 120 - 200 J
monophasic defibrillatorใชพลังงาน
360 J
4. การชวยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support)
การใหยาและสารน้ํา
การใหยารักษาขณะทําการชวยฟนคืนชีพ ถือวามีความสําคัญเปนรองจากการรักษาอื่น ควรใหความสําคัญในการทํา
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทํา defibrillator เมื่อมีขอบงชี้กอนเสมอ เมื่อใหการรักษาดังกลาวแลว จึงพิจารณา
เลือกใชยาตามสภาพผูปวยและคลื่นไฟฟาหัวใจในขณะนั้น การแทงเปดหลอดเลือดดํามีความจําเปนในระหวางการชวยฟนคืน
ชีพเพื่อเปนทางสําหรับใหยาและสารน้ํา ควรทําโดยเร็วเมื่อพรอมและตองไมรบกวนการชวยฟนคืนชีพ
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กรณีตองการเพิ่มสารน้ําในรางกาย ควรเลือกสารน้ําที่เปน isotonic crystalloid solution เชน 0.9% Normal
saline, Lactate, Acetate Ringer ‘s solution ไมแนะนําใหใชสารน้ําที่มี dextrose ผสมเชน 5%D/W, 5%D/N/2,
5%D/NSS เนื่องจากพบวาภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ขณะทําการชวยฟนคืนชีพ ทําใหโอกาสที่สมองและ
ระบบประสาทจะกลับมาทํางานปกติ (neurological outcome) หลังการชวยฟนคืนชีพลดลง
ยาที่ใชบอยในการชวยฟนคืนชีพ
Adrenaline (epinephrine) เปน catecholamine ซึ่งออกฤทธิ์กระตุนทั้ง α และ β adrenergic receptor ผล
ของ adrenaline ทําใหหลอดเลือดสวนปลายหดตัว systemic vascular resistance เพิ่มขึ้น ทําใหความดันเลือดเพิ่มขึ้นทั้ง
systolic และ diastolic หัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น ขณะเดียวกันการให adrenaline ทําใหความตองการใชออกซิเจนของ
กลามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น
ขอบงชี้
- หัวใจเตนผิดจังหวะ ชนิด VF หรือ Pulseless VT ที่ทํา defibrillation แลวไมไดผล
- หัวใจหยุดเตนชนิด asystole หรือ pulseless electrical activity (PEA)
Amiodarone (Cordarone)
ใชไดผลดีในการรักษา atrial และ ventricular arrhythmia โดยเฉพาะในผูปวยที่การทํางานของหัวใจบกพรอง
นิยมใช amiodarone มากกวายารักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (antiarrhythmic drug) ตัวอื่น เนื่องจากประสิทธิภาพ
การรักษาของ amiodarone ดี สามารถใชไดทั้งหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดที่เกิดจากหัวใจหองบน (atrial) และชนิดที่เกิดจาก
หัวใจหองลาง (ventricular arrhythmia) และโอกาสกระตุนใหเกิด arrhythmia จาก amiodarone ต่ํากวายาอื่น
ขอบงชี้
Naloxone (Antidotes)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เปนยาตานฤทธิ์สารประเภท opioids โดยเปน competitive inhibitor แยงจับที่ opiate receptor แตการ จับ
ของ naloxone กับ receptor ไมมีฤทธิ์ลดอาการปวดและไมกดการหายใจที่ศูนยควบคุมการหายใจ naloxone จะแสดงฤทธิ์
ตอตานฤทธิ์ของสารจําพวกฝนภายใน 1-2 นาที หลังฉีดเขาเสนและมีฤทธิ์อยูได 1-4 ชั่วโมง โดยมี half-life ในเลือดประมาณ
60 นาที
ขอบงชี้
1. แกการกดการหายใจจากการไดรับสารเสพติด หรือ opiates เกินขนาด
2. ทดสอบเพื่อวินิจฉัยแยกโรคผูปวย coma วามีสาเหตุจากยาเสพติด หรือยาแกปวด opiates อื่นๆ
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ภาพที่ 5 แนวทางการใหการรักษาภาวะหัวใจหยุดเตน
ที่มา : https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-HighlightsEnglish.pdf
5. การดูแลหลังการกูชีวิต (Post-Cardiac Arrest Care)
มีเปาหมายเพื่อใหผูปวยที่รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเตน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิต และความพิการ
ที่อาจเกิดขึ้นตามมา โดยมีแนวทางในการดูแลรักษาดังนี้
1. ให O2 ใหนอยที่สุด เพื่อรักษาระดับ O2 sat ให >= 94%
2. ชวยหายใจดวยอัตรา 10-12 ครั้งนาที/ โดยใหระดับ PETCO2 อยูในชวง 35-45 mmHg
3. รักษาภาวะความดันโลหิตต่ํา โดยให SBP >= 90 mmHg ดวยการให IV fluid หรือยา vasopressor (Dopamine,
Adrenaline, Norepinephrine)
4. รักษาระดับน้ําตาลในเลือด ใหอยูในชวง 144-180 mg%
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5. พิจารณาทํา Induced Hypothermia โดยลดอุณหภูมิรางกายลงเหลือ 32-34 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12-24
ชั่วโมง
6. พิจารณาสวนเสนเลือดหัวใจ เพื่อเปดทางเดินเสนเลือด coronary (coronary reperfusion) กรณีที่สงสัยสาเหตุ
หัวใจหยุดเตนจากภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
การดูแลหลังการกูชีวิต (Post-Cardiac Arrest Care)

ภาพที่ 6 การดูแลหลังการกูชีวิต (Post-Cardiac Arrest Care)
ที่มา : https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-HighlightsEnglish.pdf
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) อยางเปนขั้นตอนตามหวงโซ
การรอดชีวิต โดยองคความรูที่นํามาใชเกิดจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ สอดคลองกับวิธีการของศาสตร
พระราชาคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองใชขอมูลที่มีอยูแลว และแสวงหาขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การ
ทดลองใชจนไดผลจริงกอน กอนนําความรูที่ไดมาเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช
จากประสบการณการเรียนการสอน การบริการวิชาการเรื่องการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน แสดงใหเห็นถึง ในภาค
ประชาชน และในสถาบันการศึกษา มีความรูความเขาใจที่นําไปปฏิบัติไดมากขึ้นอยางชัดเจนโดยเฉพาะในหวงโซการรอดชีวิต
ขอที่หนึ่ง และหวงโซการรอดชีวิตขอที่สองในเรื่องการประเมินผูปวยและการขอความชวยเหลือในทันทีมีความสําคัญกับการกู
ชีวิต ผู เรี ยนสามารถประเมินผูป วยที่ต องทํ าการชวยฟนคืนชีพ ได อย างเขาใจ นํ าไปปฏิ บัติ ได จริง และสามารถโทรแจ งขอ
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รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงที่เบอรโทร 1669 ไดอยางรวดเร็ว สามารถปฏิบัติชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานภายในทันที ทําใหผูปวย
กลับมามีการไหลเวียนเลือดกลับมาไดเองอีกครั้ง เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงมาถึงจึงดําเนินการชวยชีวิตตามหวงโซการรอด
ชีวิตขั้นตอไป ชวยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผูปวยใหกลับมาโดยมีคุณภาพชีวิตสูงสุดตอไป
3. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชและปฏิบัติ

- การประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินที่เบอร 1669 ไมเสียคาใชจาย เปดบริการ 24 ชั่วโมง
- จัดโครงการรณรงคใหความรู อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มผูชวยเหลือ ณ.จุด
เกิดเหตุใหมากขึ้นยอมทําใหผูปวยมีโอกาสรอดไดมากขึ้น
- เพิ่ ม ที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในโรงพยาบาลและระบบการแพทย ฉุ กเฉิ นช วยทํ าให การช วยชี วิต ของผู ป วยมี
ประสิทธิภาพขึ้น
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กรณีศึกษาการดูแลผูป วยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ
Case Study Fascicular Ventricular Tachycardia
พรทิพย จอกกระจาย
ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
porntipjokk@gmail.com
บทคัดยอ
กรณีสาเหตุนักรอง “โจ บอยสเกาท ”หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตเกิดจากหัวใจหองลางเตนผิดจังหวะอยางรุนแรง
สงผลใหกลามเนื้อหดตัวและเลือดไมไ ปเลี้ย งรางกาย กรณีศึกษาผูป วยรายนี้ ไดทําการศึกษาผูปวยที่มี ภาวะคุกคามต อชีวิต
หากไมไ ดรับการชวยเหลืออาจเสียชีวิตได ณ แผนกอุบั ติ เหตุและฉุกเฉิน ผูปวยรายนี้มีภาวะหัวใจหองลางเตนผิด ปกติชนิ ด
Fascicular Ventricular tachycardia โดยใช กระบวนการพยาบาลตั้งแตการซักประวัติ การตรวจรางกาย อาการและ
อาการแสดง การวินิจฉัยโรค เพื่อนํามาวางแผนการพยาบาลใหไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันภาวะแทรกซอนหรือ
อาการขางเคียงจากการรักษาพยาบาลได อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย การตรวจ EKG 12 leads พบวาเปน
Fascicular Ventricular tachycardia มักพบไดบอยใน Idiopathic VT ของหัวใจหองลางซาย มักจะมาดวยชีพจรเตนเร็ว
กวาปกติ พบในผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน (15 - 40 ป) ที่ไมเคยมีประวัติเปนโรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย
สาเหตุอาจเกิดขึ้นขณะพัก หรือมีสิ่งกระตุน เชน การออกกําลังกาย ความเครียด การไดรับยา beta agonists ฯลฯ ในผูปวย
รายนี้มีภาวะไขเปนสิ่งกระตุนที่ทําใหมีอาการชีพจรเตนเร็วกวาปกติ
ซึ่งผูปวยทีมีคลื่นไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular Ventricular tachycardia การรักษาดวยยา Verapamil ผูปวย
ตอบสนองไดผลดีมาก การรักษาในชวงระยะเวลาฉุกเฉินเรงดวนดําเนินไป ไดมีการปรึกษาแพทยเโรคหัวใจเขามาดูแลใหการ
รักษาโดยใหยา Verapamil (240 ) SR 1x1 pc สามารถกลับบานไดและมีการนัดมาตรวจโดยการใชสายสวนเพื่อจี้กลามเนื้อ
หัวใจที่นําไฟฟาผิดปกติ (Ablation Therapy) เพื่อทําการรักษาตอไป
คําสําคัญ: กรณีศึกษา ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ ภาวะคุกคามตอชีวิต
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Abstract
The cause of the singer "Joe Boy Gesture" acute heart attack died from the heart beat violently .
As a result, muscle contraction and blood not to the body. This case study investigates patients with lifethreatening conditions. If not treated, they may die at the accident and emergency department. A study
of patients with Fascicular Ventricular Tachycardia was conducted using the nursing process. Physical
examination Symptoms and signs Diagnose To plan nursing effectively. Can prevent complications or side
effects from medical treatment. This leads to better quality of life for patients. In EKG 12 leads, Fascicular
Ventricular tachycardia is more common in idiopathic VT in the lower left ventricle. Often with pulse
beat faster than normal. In older adolescents up to age (15 - 40 years) who have never had a history of
cardiovascular disease, approximately 60-80% of men are likely to be at rest. Exercise, stress, beta
agonists, etc. In this patient with fever is a stimulus that causes pulse beat faster than normal.
Patients with ECG are Fascicular Ventricular tachycardia. Verapamil therapy responds very well.
Treatment during emergency emergencies. Verapamil (240) SR 1x1 pc can be treated with a cardiac catheter
for further treatment.
Keywords: case study, fascicular ventricular tachycardia, life-threatening
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บทนํา
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจหองลางเตนเร็ว (Ventricular tachycardia) เปนภาวะหัวใจที่เตนผิดจังหวะที่เปนอันตรายถึง
ชีวิต อาจสงผลใหหัวใจหยุดเตนและเสียชีวิตทันทีได Fascicular Ventricular tachycardia คือชนิดของ Idiopathic VT
สวนมากมักไมพบความผิดปกติของโครงสรางของหัวใจ อาจจะมีสวนนอยหรือประมาณ 10% ที่พบความผิดปกติของหัวใจ
สาเหตุเกิดจาก Reentry คือปรากฏการณที่คลื่นไฟฟาหรือ impulse ที่วิ่งอยูใน Conducting tissue เกิดแยกออกไปวิ่งวน
เปนวงกลมนอกเสนทางปกติ เมื่อวิ่งวนขางนอกไปหนึ่งรอบก็เกิดไฟฟากระตุน Conducting tissue ในเสนทางปกติไดหนึ่งหน
ทําให Conducting tissue ปกติถู กกระตุนในอัต ราที่ถี่ มาก กลไก Reentry นี้ เกิ ดขึ้ นไดทุ กจุ ดของระบบ Conducting
system เมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีผลใหหัวใจเตนเร็วมากแตวาสม่ําเสมอ พบในผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน (15 – 40 ป) ที่ไมเคยมี
ประวัติเปนโรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย
วัตถุประสงคของบทความวิชาการนี้ตองการนําเสนอกรณีศึกษาที่นาสนใจ มีภาวะคลื่นไฟฟาหัวใจที่ผิดปกติที่สงผล
ใหผูปวยเสียชีวิตได โดยผูปวยมีสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด มีอายุอยูในชวงวัยทํางาน มีประวัติการแพกุงเวลารับประทานแลวมี
อาการปวดทอง อาเจียน 2 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการไข ไอ เสมหะสีเหลือง มีอาการเหนื่อยเปนพักๆ เวลามีไขสูง
ปฏิเสธประวัติเจ็บแนนหนาอก หรือจุกแนนลิ้นป ไมมีอาการทองเสีย ถายเหลว เมื่อวานมีอาการอาเจียนมากขึ้น รับประทาน
อาหารไดนอย รับประทานยา Paracetamol และยา Tiffy วันนี้อาการไมดีขึ้น มีไขสูง จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล ขณะมาตรวจ
ที่แผนกอายุรกรรม พบวามี ชีพจรเตนเร็วมาก อาการใจสั่น จึงเขาแผนกฉุกเฉินทันที
เนื้อหา
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ ชายไทย นามสกุล ต. เพศ ชาย อายุ 27 ป เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัท สถานภาพ โสด
การวินิจฉัย Fascicular Ventricular tachycardia
การทําหัตถการ Synchronize cardioversion
ขอมูลไดจาก ผูปวย , แฟมขอมูลผูปวย
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูปวย
อาการสําคัญที่นํามา
มีไขมา 2 วัน กอนมาโรงพยาบาล ขณะมาตรวจที่แผนกอายุรกรรม พบวามี ชีพจรเตนเร็วมาก อาการใจสั่น จึงเขา
แผนกฉุกเฉินทันที
ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบนั
2 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการไข ไอ เสมหะสีเหลือง มีอาการเหนื่อยเปนพักๆ เวลามีไขสูง ปฏิเสธประวัติ
เจ็บแนนหนาอก หรือจุกแนนลิ้นป ไมมีอาการทองเสีย ถายเหลว เมื่อวานมีอาการอาเจียนมากขึ้น รับประทานอาหารไดนอย
รับประทานยา Paracetamol และยา Tiffy วันนี้อาการไมดีขึ้น มีไขสูง จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล
อาการแรกรับ
แรกรับที่ ER ผูปวยชายไทย อายุ 27 ป รูปรางสมสวน ตัวใหญ รูสึกตัวดี ถามตอบรูเรื่อง หายใจสม่ําเสมอ บนมี
อาการใจสั่น แขนขาทั้งสองมีแรงดี
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อาการและอาการแสดงแรกรับจนถึงปจจุบนั ทีศ่ ึกษาผูปวย
Alert , good consciousness แรกรับที่ ER vital sign: T = 37.9 C RR= 20 /min PR= 206 /min BP =
125/84 mmHg O2sat= 99% มีอาการใจสั่น EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular tachycardia ผูปวยมีภาวะ
Fascicular Ventricular tachycardia ถือเปนภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะที่เปนอันตรายตอชีวิต
อาการ การรักษา และการพยาบาลที่ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน
แรกรับที่ ER เวลา 09.40 น. ผูปวยมาโรงพยาบาลดวยอาการ 2 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการไข ไอ
เสมหะสีเหลือง มีอาการเหนื่อยเปนพักๆ เวลามีไขสูง ปฏิเสธประวัติเจ็บแนนหนาอก หรือจุกแนนลิ้นป ไมมีอาการทองเสีย
ถายเหลว เมื่อวานมีอาการอาเจียนมากขึ้น รับประทานอาหารไดนอย รับประทานยา Paracetamol และยา Tiffy วันนี้อาการ
ไมดีขึ้น มีไขสูง จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล ขณะมาตรวจที่แผนกอายุรกรรม พบวามี ชีพจรเตนเร็วมาก อาการใจสั่น จึงเขา
แผนกฉุกเฉินทันที
ผูปวยรูสึกตัวดี ถามตอบรูเรื่อง หายใจสม่ําเสมอ บนมีอาการใจสั่น แขนขาทั้งสองมีแรงดี vital sign: T = 37.9 C
RR= 20 /min PR=206 /min BP = 125/84 mmHg O2sat= 99% E = 4 V = 5 M = 6 มีอาการใจสั่น EKG 12 leads
พบ Fascicular Ventricular tachycardia
เวลา 09.45 น. แพทยใหการรักษา On O2 cannula 3 LPM On 0.9% NSS 1000 ml IV drip 80 ml/hr เจาะ
เลือดสงตรวจ V/S : RR= 20 /min PR=193 /min BP = 116/60 mmHg ,O2sat= 99 %, Glasgow Coma Scale E = 4
V=5M=6
เวลา 09.59 น. ไดยา Adenosine 6 mg IV push within 1 -3 seconds ตามดวย NSS bolus 20 ml พรอมยก
แขนสูง ใช double syringe technique พบวาไมตอบสนอง EKG shows Ventricular tachycardia rate 196 /min V/S
: RR= 20 /min PR=196 /min BP = 114/67 mmHg , O2sat= 100 %, Glasgow Coma Scale E = 4 V = 5 M = 6
เวลา 10.17 น. ใหยาอีก 1 dose Adenosine 12 mg IV push within 1 -3 seconds ตามดวย NSS bolus 20 ml พรอม
ยกแขนสูง ใช double syringe technique พบวายังไมตอบสนอง EKG shows Ventricular tachycardia rate 194 /min
V/S : RR= 20 /min PR= 194 /min BP = 111/67 mmHg , O2sat= 100 %, Glasgow Coma Scale E = 4 V = 5 M
=6
เวลา 10.20 น. แพทยให off O2 cannula เปลี่ยนเปน On O2 mask with bag 10 LPM ใหยา Pethidine 30
mg IV และ Valium 10 mg IV stat ไดทําการรักษาโดยการทํา Synchronize cardioversion 150 J หลังทําพบวายังไม
ตอบสนอง EKG shows Ventricular tachycardia rate 210 /min V/S : RR= 22 /min PR=210 /min BP = 101/70
mmHg , O2sat= 100 %,Glasgow Coma Scale E = 4 V = 5 M = 6
เวลา 10.23 น. แพทยใหยา Cordarone 600 mg + 5% D/W 500 ml IV drip in 24 hr ใหยา Pethidine 20
mg IV stat
เวลา 10.25 น.ไดทําการรักษาโดยการทํา Synchronize cardioversion 200 J EKG shows Sinus rhythm rate
130 /min V/S : PR=130 /min RR= 28 /min BP = 128/64 mmHg O2sat = 99 % E = 3 V= 5 M = 6 ทํา EKG 12
leads Consult Cardiologist ใหยา Ceftriaxone 2 gm IV drip in 30 min แพทยให Admit ward CCU
เวลา 11.40 น. Admit ward CCU ผูปวยรูสึกตัวดี ถามตอบรูเรื่อง ทาทางออนเพลีย On O2 mask with bag 10
LPM อาการใจสั่นทุเลาลง Vital signs: HR 124 /min RR 24 /min BP 110/70 mmHg ,O2Sat 100 % , Glasgow Coma
Scale E = 4 V= 5 M = 6
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต
วัยเด็กอายุประมาณ 6 ป เคยมีอาการหอบหืด ไปรักษาที่โรงพยาบาล หลังจากเจ็บปวยครั้งนั้น ไมเคยมีอาการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 591

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว
ปฏิเสธการเจ็บปวยรายแรงในครอบครัว
ประวัติการแพ
แพกุง เวลารับประทานแลวมีอาการปวดทอง อาเจียน
ประวัติสวนตัว
สถานภาพโสด อาศัยอยูกับบิดาและมารดา ขณะเจ็บปวยมารดาเปนผูดูแล
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทํางานเปนพนักงานบริษัทไฟแนนท รายไดประมาณ 17,000 บาท ฐานะปานกลาง ไมมีปญหาดาน
การเงินภายในครอบครัว
ดานจิตใจ อารมณ สังคม
เปนคนอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส ไมมีเรื่องเครียดวิตกกังวล
แบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน
การรับประทานอาหาร : รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ รับประทานอาหารไดทุกชนิด ยกเวนกุง
การขับถาย : ขับถายอุจจาระปกติทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้งหลังตื่นนอนตอนในเชา และขับถายปสสาวะทุกวัน อยาง
นอยวันละ 3 ครั้ง สีเหลืองใส
การพักผอนนอนหลับ :สวนใหญจะเขานอนเวลาประมาณ 23.00 นและตื่นนอนเวลาประมาณ . 07.00 นนอนหลับ .
ในชวงกลางคืนเฉลี่ยวันละ6-8 ชั่วโมง
การดูแลสุขภาพ : เจ็บปวยเล็กนอยซื้อยาจากรานขายยารับประทานเอง เจ็บปวยรุนแรงเขารักษาที่โรงพยาบาล ตามสิทธิ
ประกันสังคม
การใชยาและสารเสพติด : ไมสูบบุหรี่ ดื่มเบียรหลังออกกําลังกายครั้งละประมาณ 3 กระปอง สัปดาหละประมาณ 3 – 4
ครั้ง
การออกกําลังกาย : เตะฟุตบอลกับเพื่อน สัปดาหละประมาณ 3 – 4 ครั้ง
การเขาถึงบริการสาธารณสุข : สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กิจกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติเปนประจํา: ไปทําบุญที่วัดกับมารดาเมื่อมีวันสําคัญทางศาสนา
แบบแผนดานจิตใจและอารมณ
สภาวะทางอารมณและพฤติกรรมทีแ่ สดงออก : เปนคนอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส และพฤติกรรมที่แสดงออกเหมาะสม
การประเมินสภาพรางกายทั่วไป
สัญญาณชีพแรกรับที่หองฉุกเฉิน vital sign: T = 37.9 C RR= 20 /min PR=206 /min BP = 125/84 mmHg O2sat=
99%, Glasgow Coma Scale E = 4 V = 5 M = 6
การตรวจรางกายระบบ Heart : Palpitation, HR =206 /min , EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular
tachycardia , heart sound S1S2 normal, no murmur.
การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
ผล EKG Monitor / EKG 12 leads :
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รูปภาพที่ 1 เวลา 09.45 น. กอนไดยา Adenosine EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular tachycardia rate
193 /min

รูปภาพที่ 2 เวลา 09.59 น. หลังไดยา Adenosine 6 mg IV push EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular
tachycardia rate 196 /min

รูปภาพที่ 3 เวลา 10.17 น. หลังไดยา Adenosine 12 mg IV push EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular
tachycardia rate 194 /min
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รูปภาพที่ 4 เวลา 10.25 น. หลังไดทําการรักษาโดยการทํา Synchronize cardioversion 200 J EKG shows Sinus
rhythm rate 130 /min
การตรวจทางหองปฏิบัติการพบวามีผลการตรวจที่ผิดปกติคือ
Complete Blood Count เวลา 9.50 น. ผลการตรวจเลือดพบวา WBC Count 11,100/uL สูงกวาปกติเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการติดเชื้อ โดยการจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเขามา Neutrophil 87%สูงกวาปกติเพื่อจับกินเชื้อโรค
และLymphocyte 8 % ต่ํา แสดงถึงผูปวยมีภูมิคุมกันในรางกายต่ํา
Blood Chemistry เวลา 9.50 น. ผลการตรวจเลือดพบวา Sodium 133 mmol/L และ Potassium 3.3 mmol/L
ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย สาเหตุมี Sequestration ของน้ํานอกเซลล จากการซักประวัติผูปวยพบวามีอาเจียนหลายครั้งกอนมา
โรงพยาบาล และพบคา CPK มีคาสูงผิดปกติ เนื่องจากกลามเนื้อหัวใจมีการถูกทําลาย Enzyme ซึ่งอยูในกลามเนื้อจะถูก
ปลดปลอยออกมาในกระแสเลือด เปนผลใหระดับ CPK 271 U/L สูงขึ้นในเลือดถากลามเนื้อตายมากพอ
Problem list and discussion
จากการตรวจ EKG 12 leads พบวาเปน Fascicular Ventricular tachycardia มักพบไดบอยใน Idiopathic VT
ของหัวใจหองลางซาย มักจะมาดวยชีพจรเตนเร็วกวาปกติ พบในผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน ( 15 – 40 ป ) ที่ไมเคยมีประวัติเปน
โรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย สาเหตุอาจเกิดขึ้นขณะพัก หรือมีสิ่งกระตุน เชน การออกกําลังกาย
ความเครียด การไดรับยา beta agonists ฯลฯ ในผูปวยรายนี้มีภาวะไขเปนสิ่งกระตุนที่ทําใหมีอาการชีพจรเตนเร็วมาก
Discussion
หลักฐานเชิงประจักษ
เทียบเคียงกรณีศึกษา
พยาธิสภาพ
Fascicular Ventricular tachycardia คือชนิดของ Idiopathic - ในผูปวย รายนี้พบลักษณะภาพคลื่นไฟฟาหัวใจเปน
VT สวนมากมักไมพบความผิดปกติของโครงสรางของหัวใจ
Stable VT คือ มีสัญญาณชีพคงที่ และ perfusion ไป
อาจจะมีสวนนอยหรือประมาณ 10% ที่พบความผิดปกติของ
สวนตางๆ ของรางกายตามปกติ
หัวใจ สาเหตุเกิดจาก Reentry คือปรากฏการณที่คลื่นไฟฟาหรือ - ผูปวยรายนี้ EKG 12 leads พบ Fascicular
impulse ที่วิ่งอยูใน Conducting tissue เกิดแยกออกไปวิ่งวน Ventricular tachycardia rate 193 /min - 206 /min
เปนวงกลมนอกเสนทางปกติ เมื่อวิ่งวนขางนอกไปหนึ่งรอบก็เกิด ลักษณะเปน Monomorphic VT คือ VT ที่ไมมีความ
ไฟฟากระตุน Conducting tissue ในเสนทางปกติไดหนึ่งหน ทํา แตกตางระหวาง QRS 2 ตัวที่อยูติดกัน
ให Conducting tissue ปกติถูกกระตุนในอัตราที่ถี่มาก กลไก
หัวใจเตนเร็วมากแตวาจังหวะสม่ําเสมอ
Reentry นี้เกิดขึ้นไดทุกจุดของระบบ Conducting system เมื่อ - ผูปวยวัยทํางาน 27 ป ไมเคยมีประวัติเปนโรคหัวใจมา
เกิดขึ้นแลวจะมีผลใหหัวใจเตนเร็วมากแตวาสม่ําเสมอ พบใน
กอน สุขภาพรางกายแข็งแรงดีมาตลอด การเจ็บปวยครั้ง
ผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน ( 15 – 40 ป ) ที่ไมเคยมีประวัติเปน
นี้มีการติดเชื้อขึ้นในรางกาย มาดวยอาการไข เปน
โรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย
ตัวกระตุนทําใหมีอาการ
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หลักฐานเชิงประจักษ

เทียบเคียงกรณีศึกษา

การวินิจฉัย
Fascicular Ventricular tachycardia สามารถวินิจฉัยไดยาก มี
ความผิดปกติที่ narrow QRS complex จากจุดกําเนิดของ
ventricular มักวินิจฉัยแยกโรคไดผิดบอยกับ SVT กับความ
ผิดปกติของตัวนํา
Electrocardiographic Features
 Monomorphic ventricular tachycardia







- ผูปวยรายนี้ EKG 12 leads พบ Fascicular
Ventricular tachycardia rate 193 /min - 206 /min
ลักษณะเปน Monomorphic VT คือ VT ที่ไมมีความ
แตกตางระหวาง QRS 2 ตัวที่อยูติดกัน
หัวใจเตนเร็วมากแตวาจังหวะสม่ําเสมอ
-พบคา CPK มีคาสูงผิดปกติ เนื่องจากกลามเนื้อหัวใจมี
QRS duration 100 – 140 ms — this is narrower การถูกทําลาย Enzyme ซึ่งอยูในกลามเนื้อจะถูก
ปลดปลอยออกมาในกระแสเลือด เปนผลใหระดับ CPK
than other forms of VT.
สูงขึ้นในเลือดถากลามเนื้อตายมากพอ
Short RS interval (onset of R to nadir of S
wave) of 60-80 ms — the RS interval is usually - ผูปวยรายนี้มาดวยอาการใจสั่น (palpitations ) โดยมี
สิ่งกระตุนที่ทําใหมีอาการคือผูปวยพบมีไข 2 วันกอนมา
> 100 ms in other types of VT.
โรงพยาบาล ผลการตรวจเลือดพบวา WBC Count สูง
RBBB Pattern.
Axis deviation depending on anatomical site of กวาปกติ และNeutrophil สูงกวาปกติ แสดงถึงผูปวยมี
การติดเชื้อขึ้นในรางกาย
re-entry circuit .

การรักษา
1. แนวทางการชวยชีวิต ฉบับ ป ค .ศ.2015 ของ American
Heart association (AHA) ถา QRS ตัวกวาง ( QRS duration ≥
0.12 sec ) อาการคงที่ ใหพิจารณาให ยา Antiarrhythmic
แนะนําใหใช adenosine 6 mg IV เปน therapeutic diagnosis
ในกรณี Regular Monomorphic wide QRS complex
tachycardia ที่มีอาการคงที่ เพื่อแยกภาวะ SVT with aberrant
conduction กับ Ventricular tachycardia โดยใหเตรียมเครื่อง
defibrillator ไวพรอมสําหรับทํา defibrillation หากเกิด VF
หลังฉีดยา adenosine ถาสถานพยาบาลนั้นๆ ไมพรอมไมแนะนํา
ใหฉีดยา adenosine ในกรณี Regular Monomorphic wide
QRS complex tachycardia ที่มีอาการคงที่
2. Fascicular Ventricular tachycardia การรักษาโดยการให
ยา verapamil มีการตอบสนองไดดีมาก จนมีคํากลาว
"verapamil sensitive VT" ใหยา verapamil ทางหลอดเลือดดํา
ในระยะเฉียบพลัน ใหยารับประทานในผูปวยเรื้อรัง ในผูปวยที่มี
อาการแพ ไมสามารถรักษาดวย verapamil ได แนะนําใหจี้ไฟฟา
ในการรักษา Reentry ซึ่งการจี้ดวยไฟฟาสามารถรักษาใหหายได
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบกรณีศึกษากับหลักฐานเชิงประจักษ

- ผูปวยรายนี้ Regular Monomorphic VT wide QRS
complex tachycardia ที่มีอาการคงที่ แพทยใหยา
หลังไดยา Adenosine 6 mg IV push เวลา 09.59 น.
และ ยา Adenosine 12 mg IV push เวลา 10.17 น.
พบวาไมตอบสนอง EKG 12 leads พบ Fascicular
Ventricular tachycardia
แพทยจึงตัดสินใจทํา Synchronize cardioversion 200
J EKG shows Sinus rhythm rate 130 /min
ผูปวยรายนี้คลื่นไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular
Ventricular tachycardia การใหยา Adenosine จึงไม
ตอบสนอง แตตอบสนองตอ Synchronize
cardioversion มากกวา
-ใหยา Ceftriaxone 2 gm IV drip in 30 min เพื่อลด
การติดเชื้อในผูปวยรายนี้ซึ่งกระตุนทําใหหัวใจเตนเร็ว
- เมื่อแพทยโรคหัวใจเขามาดูแลใหการรักษาโดยใหยา
Verapamil (240 ) SR 1x1 pc และนัดจี้กระแสไฟฟา
หัวใจวันที่ 11 ม.ค. 60
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล
ปญหาที่ 1 เสี่ยงตอปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีลดลง (Low cardiac output) เนื่องจาก หัวใจหองลางซายมี
การบีบตัวเร็วมาก ทําใหสูบฉีดโลหิตไมเต็มประสิทธิภาพ
SD : - ผูปวยบนวามีอาการใจสั่น
OD : - EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular tachycardia rate 193 /min - 206 /min
ผล Lab คา CPK = 271 U/L มีคาสูงผิดปกติ
วัตถุประสงคการพยาบาล
- เพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีใหพอเพียงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย
เกณฑการประเมินผล
- ผูปวยรูสึกตัวดี
- ไมมีอาการใจสั่น (palpitations)
- สัญญาณชีพปกติ
- EKG 12 leads - NSR
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินระดับความรูสึกตัวทุก 4 ชั่วโมง โดยสังเกตอาการใจสั่น
2. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง
3. ประเมินลักษณะความเย็นชื้นของผิวหนัง สีผิว และ capillary refilled
4. ประเมิน I/O
5. ติดตามและเฝาระวังคลื่นไฟฟาหัวใจ (monitor EKG)
6. ดูแลให O2 mask with bag 10 LPM
7. Absolute bed rest และจํากัดการทํากิจกรรม
8. ดูแลใหไดรับยา Adenosine 6 mg IV push และ ยา Adenosine 12 mg IV push , Cordarone 600 mg + 5%
D/W 500 ml IV drip in 24 hr , Ceftriaxone 2 gm IV drip in 30 min และVerapamil (240 ) SR 1x1 pc
ตามแผนการรักษา
การประเมินผล ผูปวยรูสึกตัวดี ไมมีอาการใจสั่น )palpitations( สัญญาณชีพปกติ
ปญหาที่ 2 ผูปวยมีความวิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บปวยของตนเอง
ขอมูลสนับสนุน
SD : - ผูปวยบนวามีอาการใจสั่น ไมเคยเปนมากอน ปกติแข็งแรงดีมาตลอด
OD : - สีหนาวิตกกังวล
วัตถุประสงคการพยาบาล
- เพื่อคลายความวิตกกังวล
เกณฑการประเมินผล
- สีหนาแสดงความกังวลลดลง
- ใหความรวมมือในการรักษา
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินระดับความวิตกกังวล
2. สรางสัมพันธภาพกับผูปวยและญาติดวยวาจาที่เปนสุภาพ ออนโยน ทาทางเปนมิตร จริงใจ
3. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงแผนการรักษาพยาบาล พยาธิสภาพ อาการของโรค สาเหตุของอาการใจสั่น และการปฏิบัติ
ตัว
4. เปดโอกาสใหผูปวยไดซักถามคําถามที่สงสัย พูดระบายความรูสึก โดยพยาบาลรับฟงดวยความตั้งใจ
5. เปดโอกาสใหครอบครัว ญาติ ไดเขาเยี่ยมและประคับประคองจิตใจแกผูปวย
การประเมินผล ผูปวยรูสึกกังวลตอการรักษา อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงแผนการรักษาพยาบาล พยาธิสภาพ อาการของโรค
สาเหตุของอาการใจสั่น และการปฏิบัติตัว ผูปวยใหความรวมมือดี
สรุปกรณีศึกษา
ผูปวยรายนี้เปนผูชายอายุ 27 ป พบวา EKG 12 leads เปน Fascicular Ventricular tachycardia มักจะมาดวย
ชีพจรเตนเร็วมาก ในผูปวยรายนี้มีภาวะ Acute febrile illness เปนสิ่งกระตุนที่ทําใหมีอาการชีพจรเตนเร็วกวาปกติ การ
วินิจฉัยสามารถวินิจฉัยไดยาก มีความผิดปกติที่ narrow QRS complex จากจุดกําเนิดของ ventricular มักวินิจฉัยแยกโรค
ไดผิดบอยกับ SVT ในผูปวยรายนี้แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน เลือกใหยา adenosine 6 mg IV และ adenosine 12 mg IV เปน
therapeutic diagnosis ในกรณี Regular Monomorphic wide QRS complex tachycardia ที่มีอาการคงที่ เพื่อแยก
ภาวะ SVT with aberrant conduction กับ Ventricular tachycardia ผลผูปวยรายนี้คลื่นไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular
Ventricular tachycardia การใหยา Adenosine จึงไมตอบสนอง แพทยจึงตัดสินใจทํา Synchronize cardioversion 200
J EKG shows Sinus rhythm rate 130 /min และใหยา Ceftriaxone 2 gm IV drip in 30 min เพื่อลดการติดเชื้อใน
ผูปวยรายนี้ซึ่งกระตุนทําใหหัวใจเตนเร็ว ยา Cordarone 600 mg + 5% D/W 500 ml IV drip in 24 hr เปนยาในกลุม
Calcium channel blocker (dihydropyridine) กลไกการออกฤทธิ์คือ ยับยั้ง calcium เขาเซลลบริเวณกลามเนื้อเรียบ
หลอดเลื อดและ myocardium ส ง ผลให ห ลอดเลื อ ดหั ว ใจคลายตั ว เพิ่ ม ปริ ม าณ oxygen มาเลี้ ย งหั วใจ นอกจากนี้
amlodipine ยังมีผลขยายหลอดเลือดสวนปลาย ลด peripheral vascular resistance และลดความดันโลหิตได ซึ่งผูปวยที
มีคลื่นไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular Ventricular tachycardia การรักษาดวยยา Verapamil ไดผลดีมาก เมื่อแพทย
โรคหัวใจเขามาดูแลใหการรักษาโดยให off ยา Cordarone ใหยา Verapamil (240 ) SR 1x1 pc และมีการนัดมาตรวจโดย
การใชสายสวนเพื่อจี้กลามเนื้อหัวใจที่นําไฟฟาผิดปกติ )Ablation Therapy) ตอไป
เอกสารอางอิง
ปริญญา คุณาวุฒิ, นลินาสน ขุนคลายและบวร วิทยชํานาญกุล (บรรณาธิการ). (2558). สรุปแนวทางปฏิบัติการชวยชีวิต ป
ค.ศ. 2015. กรุงเทพฯ: บจก.ปญญมิตร การพิมพ.
ประเสริฐ ธนกิจจารุ. (บรรณาธิการ). (2555). อายุรศาสตรราชวิถี Evidence – Based Practice in Critical Care
Medicine. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพกรุงเทพเวชสาร.
โสภณ กฤษณะรังสรรค, จริยา สันตติอนันต และรัชนี แซลี้ (บรรณาธิการ). (2559). คูมือการชวยชีวิตขั้นสูง สําหรับบุคลากร
ทางการแพทย. กรุงเทพ ฯ: บจก.ปญญมิตร การพิมพ.
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , ดุจเดือน สีละมาด และกานดิษฏ ประยงครัตน (บรรณาธิการ). (2553). ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน.
พิมพครั้งที่ 3 . สมุทรปราการ: หจก. สินทวีกิจพริ้นติงจํากัด.
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การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชือ้
Assessment and Management of Septic Shock
จุฑารัตน ผูพ ิทักษกลุ 1 และพรทิพย จอกกระจาย2
ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
poopitukkul@gmail.com and 2porntipjokk@gmail.com
บทคัดยอ
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเกิดภาวะลมเหลวของอวัยวะสําคัญตาง ๆ เชน ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบการแข็งตัวของเลือด เปนตน โดยเฉพาะเมื่อผูปวยมีภาวะ
ไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไมเพียงพอ (Hypoperfusion) เพราะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอภาวะลมเหลวของอวัยวะสําคัญ
และเสียชีวิต หากผูปวยกลุมนี้สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว ชวยลดโอกาสเกิดความ
รุนแรงของโรคและอันตรายตอชีวิตผูปวยได การปองกันและการประเมินผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดใหสามารถเขาถึงการ
รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตใหกับผูปวยไดดียิ่งขึ้น พรอมทั้งควรมีการจัดการดูแลใหเกิดเปน
เปนระบบในการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด ยอมจะเกิดประโยชนสูงสุด
การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนในการเฝาระวังและติดตามผูปวยอยางใกลชิด เพื่อปองกันการเขาสูภาวะช็อก ซึ่งจะ
มีผลลดภาวะแทรกซอนและการเกิดอวัยวะลมเหลวในผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อทําใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การศึกษาครั้งนี้เพื่อคนหาสถานการณบางอยางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูปวยที่สงสัย การติดเชื้อกอน
เขารับบริการสุขภาพ เพื่อนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ใช Systemic imflammatory response
syndrome (SIRS) เพียงอยางเดียวอาจจะทําใหไมตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และเขารับบริการสุขภาพชาเกินไป
คําสําคัญ: การรับรูอาการโรค การจัดการโรค ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
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Abstract
Sepsis is the cause of failure of vital organs such as the circulatory system. Respiratory system,
nervous system and blood clotting system, etc., especially when the patient has hemodynamic insufficiency.
(Hypoperfusion) It is a group that is at risk for major organ failure and death. If these patients are able to
access effective treatment quickly. Reduce the chance of disease and life threatening patients. Prevention
and assessment of infected patients to access effective treatment. Improving survival opportunities for
patients. It should be managed as a system to care for infected patients. It will be most beneficial.
This study will be useful for the development of close monitoring and follow-up of patients. To
prevent shock. This will reduce complications and organ failure in patients with sepsis, making patient
care more efficient and safer. This study sought to identify some more specific situations regarding the
characteristics of patients suspected of being infected before entering the health service. To be applied
in accordance with current situation using Systemic imflammatory response syndrome (SIRS) alone.
Keywords: symptom recognition, management of septic shock, septic shock
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บทนํา
ผูปวยภาวะติดเชื้อซึ่งเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่พบบอย มีความซับซอนใชทรัพยากรในการรักษาสูงและมี
อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 1 ใน 4 การศึกษาใน สหรัฐอเมริกาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา พบอุบัติการณ ภาวะติดเชื้อเพิ่มขึ้น
รอยละ 8.7 ตอป โดยพบผูปวยภาวะติดเชื้อประมาณ 400,000 รายตอป มีอัตราเสียชีวิตสูงรอยละ 35 สําหรับประเทศไทยป
พ.ศ. 2558 พบอุบัติการณของภาวะติดเชื้อประมาณ 75-150 ราย ตอ 100,000 ประชากรตอปหรือมากกวา 5,000- 10,000
รายตอปในโรงพยาบาลทั่วไป โดยภาวะติดเชื้อรุนแรงที่สุด คือ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อพบได รอยละ 10-40 มีอัตราตาย
รอยละ 40-80
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวามีปจจัยหลายปจจัย ที่เปนสาเหตุของภาวะติดเชื้อ เชน อายุ เพศ โรค
รวม เกี่ยวของกับระบบภู มิคุมกันของรางกายกลาวคือ ปจจัย ดานอายุมีความเกี่ยวของกับ การทําหนาที่ล ดลงของระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย สงผลทําใหมีโอกาสติดเชื้อไดงาย หรือทําใหเกิดการตอบสนองการอักเสบทั่วรางกาย และ มีการติดเชื้อ
ในกระแสเลือดที่รุนแรงกวาปกติ กลุมตัวอยางเมื่ออายุมากขึ้น จะทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด T cell, B cell และ Natural killer
cell นั้นลดลง สงผลทําใหประสิทธิภาพในการ กําจัด TNF-α และการกําจัดเชื้อโรคตางๆ นั้นลดลง (ทิฏฐิ ศรีวิชัย, 2559)
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมพยาบาลมุงเปาในระยะ 6 ชั่วโมงแรกตอความรุนแรงของอวัยวะลมเหลวในผูปวย
ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางรอยละ 60 มีอายุเฉลี่ย 62 ป (เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ, 2558)
ปจจัยเรื่องเพศ ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางรอยละ 60 เปนเพศชาย (เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ,
2558) ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 76 (พรทิพย แสงสงา, 2558) ซึ่ง
พบสองกลุมแตกตางกันในเรื่องเพศชายและเพศหญิง เพราะฉะนั้นเรื่องเพศไมมีความเฉพาะเจาะจง
พบวางานวิจัยดานโรครวมคือ โรคที่ปรากฏรวมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลัก และเปนโรคที่มีความรุนแรงของ โรค
มากพอที่จะทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงมากขึ้น หรือมีการดําเนินการตรวจวินิจฉัย หรือรักษา เพิ่มขึ้นระหวาง
การรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนั้น (WHO, 2010) กลุมตัวอยางที่รับจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเขาหองผูปวยหนัก สวน
ใหญมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 80 โดยสวนใหญเปนโรคเบาหวาน รอยละ 55 และกลุมตัวอยางที่รับจากแผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินเขาหอผูปวยอายุรกรรมและรับยายเขาหองผูปวยหนัก ภายใน 48 ชั่วโมงสวนใหญมีโรคประจําตัวคิดเปนรอยละ 76
โดยสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 31.6 และกลุมตัวอยางที่รับจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเขาหองผูปวยหนัก
(พรทิพย แสงสงา, 2558) สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ , 2558 พบมีโรคประจําตัวโดยเปนโรคความดัน
โลหิตสูง (รอยละ 43) รองลงมาคือเบาหวาน (รอยละ 31)
เนื้อหา
การติดเชื้อ (Sepsis)
ภาวะที่รางกาย เรามีปฏิกิริยาตอบสนองตอการติดเชื้อหรือตอพิษของเชื้อโรค โดยทําใหเกิดการอักเสบขึ้นทั่วรางกาย
ซึ่งการติดเชื้อนี้ อาจเกิดขึ้นที่ตําแหนงในตําแหนงหนึ่งของรางกาย หรือการติดเชื้อทั่วรางกายก็ได
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)
คือ กลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบทั่วรางกาย โดยไมระบุสาเหตุของการติดเชื้อ กําหนดขึ้นในป ค.ศ. 1992 ซึ่ง
แพทยจะจัดวา ผูปวยมีกลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบทั่วรางกายตอเมื่อ มีอาการเขาเกณฑดังกลาว อยางนอย 2 ขอ
1. อุณหภูมิกายนอยกวา 36.0 °C หรือ มากกวา 38.0 °C
2. อัตราการเตนของหัวใจมากกวา 90 ครั้ง/นาที
3. อัตราการหายใจมากกวา 20 ครั้ง / นาที หรือ PaCO2 นอยกวา 32 มม.ปรอท ในการวัด blood gas
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4. เม็ดเลือดขาว ภาวะเม็ดเลือดขาวมากเกิน ( leukocytosis )หรือมากกวา 12,000 เซลล / ลบ.มม. หรือภาวะเม็ด
เลือดขาวนอยเกินไป (leukopenia) นอยกวา 4,000 เซลล /ลบ.มม. หรือมีเม็ดเลือดขาวชนิดband form มากกวา 10%
ดัช นีแ สดงภาวะช็อค เป นค าอั ต ราส วนระหว างการเตนของหัวใจและระดับ ความดันโลหิ ต ในภาวะการติ ดเชื้ อ
รางกายจะมีการปรับตัวเพื่อปองกันอัตราที่จะเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการอักเสบเพื่อตอบสนองตอการติดเชื้อที่มากระทบ เกิด
การขยายตัวของหลอดเลือดสวนปลายมีการรั่วซึมของสารน้ําออกนอกหลอดเลือด สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตน
ของหัวใจและระดับความดันโลหิต
ดัชนีภาวะช็อก )shock index) คาสัดสวนของชีพจรใน 1 นาทีตอคาความดันโลหิตตัว บน มากกวาหรือเทากับ
1 (Berger et al., 2013) ตามที่ใชเกณฑ shock index > 1 ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ทาใหพบภาพความรุนแรงของ
อาการและความไมคงที่ของอาการผูปวยมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Berger และคณะ )2013) ที่
พบวา shock index > 1 มีความไวในการแสดงถึงภาวะ hypoperfusion ของผูปวยที่สงสัยภาวะ ติดเชื้อได 48%
Shock index
เปนเครื่องมือประเมินความรุนแรงของการเสียเลือด การบาดเจ็บของ Left ventricle และ cardiogenic shock
ประเมินระดับออกซิเจนในรางกาย ประเมินการตอบสนองตอการรักษาไดดีกวาการตรวจชีพจรและความดันโลหิตแบบ
noninvasive
0.5 – 0.6 = normal
0.8 = 10 – 20 % ( Shock class I )
1.0 = 20 – 30 % ( Shock class II )
1.1 = 30 – 40 % ( Shock class III )
1.5 – 2.0 = 40 – 50 % (Shock class IV )
American College of Chest Physicians และ Society of Critical Care Medicine (ACCP/SCCM) ไดใหคํานิยาม
ของภาวะ sepsis, septic shock และภาวะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้
1. Sepsis คือ กลุมอาการที่เกิดจากการตอบสนองของระบบตางๆ ในรางกาย อันเนื่องจากกระบวนการอักเสบ ซึ่งมี
สาเหตุจากการติดเชื้อจุลชีพ (Systemic inflammatory response syndrome หรือ SIRS)
2. Bacteremia คือ การพบเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกระแสของผูปวย ซึ่งวินิจฉัยโดยการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียไดจาก
เลือด
3. Septicemia คือ ภาวะที่มีเชื้อจุลชีพ หรือพิษ (toxin) ของเชื้อนั้นๆในกระแสเลือด
4. Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) คือ ภาวะตอไปนี้อยางนอย 2 ภาวะขึ้นไป คือ
4.1 Body temperature >38oC หรือ < 36oC
4.2 Heart rate > 90 ครั้ง / นาที (ยกเวนมีภาวะที่ทําให heart rate เร็วหรือชาผิดปกติอยูเดิม)
4.3 Respiratory rate >20 ครั้ง/นาที หรือ PaCO2 < 32 mmHg
4.4 White blood cell count >12,000 mm3 หรือ < 4,000 mm3 หรือมี immature polymorph nuclear
cell >10%
5. Severe sepsis คือ ภาวะ sepsis ที่เกิดรวมกับการทํางานของอวัยวะตางผิดปกติ (organ dysfunction) เชน มี
ความดันโลหิตต่ํา (hypotension), ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxemia), ภาวะปสสาวะออกนอย (oliguria), ภาวะเลือดเปน
กรด (metabolic acidosis), ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) และภาวะซึม หรือการรับรูลดลง (obtundation)
5.1 ระบบหั วใจและหลอดเลื อด (cardiovascular) มี ค วามดั นโลหิ ต ในช วงซิ ส โตลิ ค น อยกว าหรื อเท ากั บ 90
มิลลิเมตรปรอท หรือคา mean arterial pressure นอยกวาหรือเทากับ 70 มิลลิเมตรปรอท
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5.2 ระบบไต (renal) มีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 0.5 มิลลิลิตรตอกิโลกรัมตอชั่วโมง แมวาจะใหสารน้ําทดแทน
อยางพอเพียงแลว
5.3 ระบบการหายใจ (respiration) มีคา PaO2/FiO2 นอยกวาหรือเทากับ 250
5.4 ระบบโลหิต (hematologic) พบเกล็ดเลือดนอยกวา 80,000/µL
5.5 ภาวะเลือดเปนกรดที่ไมสามารถอธิบายได จากคา blood gas ของเลือดแดง พบคา pH ≤ 7.30
5.6 หลังจากใหสารน้ําอยางเต็มอยางเต็มที่แลว พบวามีคา central venous pressure มากกวาหรือเทากับ 8
mmHg
6. Organ dysfunction คือภาวะทีอ่ วัยวะภายในมีการทํางานผิดปกติเชน ระบบไหลเวียนโลหิตระบบไต ระบบทางเดิน
หายใจ อันเนื่องมาจากภาวะ sepsis
7. Septic shock คือภาวะ severe sepsis รวมกับมีภาวะความดันโลหิตต่ํา หลังจากที่รางกายไดรับสารน้ําอยาง
เพียงพอแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือมีความจําเปนตองใชยากระตุนการหดตัวของหลอดเลือด (vasopressor) เพื่อรักษา
ระดับคาความดันโลหิตในชวงซิสโตลิค ใหมากกวาหรือเทากับ 90 มิลลิเมตรปรอท
8. Refractory septic shock คือภาวะ septic shock เกิดตอเนื่องนานเกินกวา 1 ชั่วโมง และไมตอบสนองตอการให
สารน้ําหรือยากระตุนการหดตัวของหลอดเลือด (Vasopressor)
9. Multiple organ dysfunction คือ ความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอวัยวะ
อันเนื่องมาจากภาวะ sepsis และตองใชการดูแลเปนพิเศษเพื่อรักษาสมดุลในการทํางานของอวัยวะนั้นๆ
สรุปพยาธิสภาพของโรค
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic shock) เปนผลลัพธของปฏิกิริยาที่รางกายตอบสนองตอการติด
เชื้อและเกิดการเสียสมดุลในกระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายจนนําไปสูภาวะช็อค ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ไดแก ในระยะแรกปริมาตรสารน้ําในหลอดเลือด (effective intravascular volume) จะลดลงกวาปกติ เกิดจาการที่ปริมาตร
สารน้ําในรางกายพรองไปจริง (true hypovolemia) จากการเสียน้ําเนื่องจากไขสูง ดื่มน้ําทดแทนไมได หรือมีการสูญเสียน้ํา
ไปโดยมีการอาเจียนหรืออุจจาระรวง ผูปวยบางรายมีปสสาวะออกมากทั้ง ๆ ที่รางกายขาดน้ํา เกิดจากไตสูญเสียความสามารถ
ในการเก็บน้ํา และยังมีภาวะที่ปริมาตรสารน้ําในรางกายพรองโดยสัมพัทธ (relative hypovolemia) จากการที่มีหลอดเลือด
ดําและหลอดเลือดแดงขยาย (vasodilatation) หรือมีการ shift ของสารน้ําออกจากระบบไหลเวียนเนื่องจากมีการรั่วซึมไหล
ผาน (permeability) ของหลอดเลื อดเพิ่ม ขึ้ น นอกจากนี้ยั งมี การ shift ของสารน้ํ าเขาไปภายในเซลล เนื่ องจากเซลล มี
permeability ตอโซเดียมมากขึ้นดวย ในระยะตอมา เมื่อผูปวยไดรับสารน้ําทดแทนในปริมาณที่เพียงพอแลว ปริมาณเลือดที่
กลั บสู หัวใจจะมากขึ้น ทําให หัวใจบี บตั วแรงขึ้ นตามกลไก Frank-Starling ดัง นั้ นปริม าณเลือดที่ ออกจากหั วใจ (cardiac
output) อาจจะกลับมาปกติหรืออาจเพิ่มขึ้นมากกวาปกติได
ในภาวะช็อคจากการติดเชื้อปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะในชองทอง เชน ไต กลามเนื้อ และรวมทั้งกลามเนื้อหัวใจ
จะลดนอยลง เนื่องจากมี redistribution ของเลือด การที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะในชองทองนอยลงทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบ
พลันได นอกจากนี้ ยังทํ าใหเยื่ อบุ ลําไสขาดออกซิ เจนและมี การตายของเนื้ อเยื่อ (tissue necrosis) ตลอดจนมีการรั่ วซึ ม
(permeability) เพิ่มขึ้น เชื่อวาปรากฏการณดังกลาวอาจมีสวนทําใหเกิด bacterial translocation ทําใหมี endotoxin ผาน
เขาสูระบบไหลเวียนเลือดทั่วรางกายมากขึ้นความผิดปกติในระบบไหลเวียนเลือดทําใหมีแล็กเทต (lactate) ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
สงผลใหเกิดภาวะเลือดและเนื้อเยื่อเปนกรด (acidosis) ผูปวยที่มีระดับ lactate สูงมักมีพยากรณโรคที่ไมดี
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อาการและอาการแสดงของผูปวย
1. อาการแสดงทั่วไปของการติดเชื้อ เชน มีไข ซึ่งพบในผูปวยสวนใหญ แตผูปวยบางรายอาจไมมีไขได แมจะมีการติด
เชื้อรุนแรง เชน ผูปวยที่เปนโรคไตวายเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูปวยโรค hypothyroidism ผูปวยที่ไดรับยา corticosteroid เปนตน
บางครั้งผูปวยเหลานี้อาจมีอุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติแมมีการติดเชื้อรุนแรง
.2 อาการเฉพาะที่ ชวยใหระบุตําแหนงของการติดเชื้อ ซึ่งจะทําใหทราบถึงชนิดของเชื้อกอโรคได เชน ผูปวยมีอาการ
เจ็บหนาอกเวลาหายใจ ไขสูงเฉียบพลัน อาจตรวจพบน้ําในชองเยื่อหุมปอด (Pleural effusion) และ อาจเขาสูภาวะช็อคอยาง
รวดเร็วเปนลักษณะที่บงชี้ถึงการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ผูปวยเบาหวานบางครั้งอาการปวดหลัง อาจเปน
อาการของการติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง (Osteomyelitis of vertebra)
3. รอยโรคที่ผิวหนัง อาจเกิดจากการกระจายของเชื้อมาที่ผิวหนังโดยตรง (septic emboli) จะพบเปนตุมหนองซึ่งเมื่อ
นําไปยอมสีกรัมจะพบตัวเชื้อกอโรคได หรืออาจเปนผลมาจากภาวะ DIC เชน symmetrical peripheral gangrene ซึ่งเปน
รอยโรคที่พบไดในภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ไมใชลกั ษณะจําเพาะของการติดเชื้อโรค เปนตน
4. อาการที่เกิดจากความลมเหลวของระบบอวัยวะตางๆ เชน Cardiovascular system คือ ภาวะความดันโลหิตตก
อวัยวะตางๆ ไดรับเลือดและออกซิเจนไมพอเพียง ผูปวยอาจมีอาการสับสน กระวนกระวาย ซึม หมดสติ มีปสสาวะนอยลง
หรือไมปสสาวะเลย เลือดและเนื้อเยื่อตางๆ มีกรด lactic คั่ง หรือการมีสารน้ํารั่วซึมในปอดทําใหผูปวยหายใจหอบ ภาวะ DIC
ทําใหเลือดออกงาย
ภาวะแทรกซอน
1. ระบบทางเดินหายใจ เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้น คือ Adult respiratory distress (ARDS) ซึ่งเกิดขึ้นในผูปวย
sepsis ประมาณร อยละ 25-42 ถาหากความดั นโลหิ ตต่ํ าอยูนาน จะมีโ อกาสเกิ ด ARDS ไดม ากขึ้น ARDS เป นผลของ
inflammation ที่เกิดจาก neutrophil, cytokines และ oxidant stress ผลที่ตามมาจากการเกิด ARDS คือจะมี right-toleft shunt ในปอด compliance ของปอดลดลงและ work of breathing เพิ่มขึ้นกวาปกติ
2. ระบบทางเลือด ที่ สําคัญ คื อ Thrombocytopenia และ DIC ซึ่งเกิด ขึ้นเนื่องจากการกระตุน coagulation
pathway โดย cytokines และ endotoxin
3. ระบบประสาทสวนกลางและกลามเนื้อที่สําคัญ คือ Septic encephalopathy, critical illness เปนตน
4. ระบบที่ไมจําเพาะตออวัยวะใด สามารถทําใหเกิด ภาวะ Sepsis shock ได หากการติดเชื้อนั้นรุนแรงพอ เชน
dengue virus, varicella virus, cytomegalovirus และinfluenza virus เปนตน
การรักษาภาวะ septic shock
การรักษาแบบ Early-goal directed therapy resuscitation ในชวง 6 ชั่วโมงแรกใหกับผูปวยที่มีภาวะSevere
sepsis แลวเกิด Sepsis shock ที่มาที่หองฉุกเฉิน ชวยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตที่ 28 วันของผูปวยได
โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้
1. Central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg (ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ หรือมีโรคที่ลดความยืดหยุน
ของหัวใจหองลาง หรือมีการเพิม่ ขึ้นของความดันในชองทองใหใชคา 12-15 mmHg
2. Mean arterial pressure (MAP) มากกวาหรือเทากับ 65 mmHg
3. Urine output มากกวา หรือเทากับ 0.5 มิลลิลิตร ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอชั่วโมง
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4. Central venous (superior vena cava) หรือ mixed venous oxygen saturation มากกวาหรือเทากับ 70
หรือมากกวา หรือเทากับรอยละ 65 ตามลําดับ โดยการใหสารน้ําจนไดคา CVP ตามเกณฑ แนะนําใหเลือด (Packed red
cells) เพื่อใหไดคาฮีมาโตคริตมากกวา หรือเทากับรอยละ 30 และ/หรือ Dobutamin ในขนาด 20 ไมโครกรัม ตอน้ําหนักตัว
1 กิโลกรัมตอนาที
การใหสารน้ํา การรักษาสมดุลของสารน้ําเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ในระยะแรกผูปวยอาจตองการสารน้ําทดแทนถึง 4-6
ลิตร โดยชวงแรกซึ่งเปนชวงที่มี Hypovolemia ควรจะใหสารน้ํา 200-500 มิลิลิตร เร็วๆ (ภายใน 15-30 นาที) และติดตามดู
clinical end point เชน ความดันโลหิต ปริมาณปสสาวะ ระดับความรูสึกตัว และการฟงเสียงหายใจวามีภาวะปอดบวมน้ํา
(Pulmonary edema) หรือไม สารน้ําที่ควรใชคือ crystalloid ไดแก normal saline การให colloid อาจไมไดประโยชน
มากกวา crystalloid ผูปวยรอยละ 50 จะมีความดันโลหิตกลับมาเปนปกติหลังการใหสารน้ําอยางเพียงพอหากความดันโลหิตยัง
ไม กลั บ คื นหลัง จากให ส ารน้ํ าเพี ย งพอแล วหรื อเกิ ด ภาวะปอดบวมน้ํ า จํ าเป นตองใช Vasopressor ช วย เช น Dopamine,
dobutamin, norepinephrine เปนตน
การเลือกใหยาปฏิชีวนะ จะตองเริ่มยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่วินิจฉัยภาวะSepsis shock ตองเริ่มยา
ปฏิชีวนะเร็วที่สุดตั้งแตอยูที่หองฉุกเฉิน เชน ปอดอักเสบ และเยื่อหุมสมองอักเสบจากการติด เชื้อแบคที เรียโดยไมตองรอการ
ตรวจน้ําไขสันหลัง สําหรับในกรณีอื่นๆใหพิจารณาตามความเหมาะสม แตถาพอมีเวลาอาจตองรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เพื่อยืนยันการวินิจฉัยอยางแนนอน
สวนยาในกลุมCortical steroid แนะนําใหใชยา Hydrocortisone ในรูปฉีด เฉพาะภาวะ Sepsis shock ในผูใหญ ที่
ความดันโลหิ ตตกไม ตอบสนองตอการให สารน้ํ าและการรักษาด วยยากลุม Vasopressor และไม แ นะนําให ย ากลุม cortical
steroid ในผูปวยที่ไมอยูในภาวะชอก ยกเวนสําหรับผูปวยที่มีภาวะความบกพรองในการทํางานของตอมหมวกไตอยางรุนแรง
การรักษาการติดเชื้อในกระแสเลือดและอาการแทรกซอนตาง ๆ
หลักการรักษาคือตองวินิจฉัยใหเร็วและรีบรักษาอยางทันทวงที การรักษาขั้นพื้นฐานสําหรับ sepsis และ septic
shock ไดแก การคนหาและกําจัดแหลงที่ติดเชื้อ ใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การใหการรักษาประคับประคองอื่น ๆ เชน
hemodynamic monitoring ใหสารน้ําที่เพียงพอ (adequate volume) ใหสารชวยใหหลอดเลือดหดตัว และ metabolic
support
1. การใชยาปฏิชีวนะ (antimicrobial therapy)
สวนใหญจะมีการใหยาแบบครอบคลุมเชื้ออยางกวาง (empiric therapy) กอนเพื่อใหครอบคลุมเชื้อทั้งหมดเนื่องจากมี
ปญหาเรื่องตองใชเวลาในการตรวจหาวาผูปวยติดเชื้อใด และลักษณะอาการของโรคจะคลายกันทั้งแกรมลบและแกรมบวก
แตเมื่อทราบวาเปนเชื้อใดแลว(โดยดูจากผลเพาะเชื้อจากเลือด ปสสาวะ เสมหะ แผล) และผูปวยมีสภาวะที่คงที่(stable) ควร
จะเปลี่ยนมาใชยาที่เฉพาะเชื้อนั้น ๆ (specific therapy) เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและลดคาใชจายในการรักษา(cost)
นอกจากนี้ตองมีการศึกษารูปแบบการดื้อยา(resistance patterns) ของแตละโรงพยาบาลเพื่อเปนขอมูลประกอบการใชยา
ดวย
การใหยาแบบ empiric therapy จะตองครอบคลุมเชื้อที่คิดวาทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยดูอาการทาง
คลินิกในขณะนั้น ส วนใหญจะใหครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ การใหการรักษาดวยยาควรเริ่ม อยาง
รวดเร็ ว เนื่ องจากควรกํ าจั ด เชื้ อในกระแสเลื อดก อนที่ จะเกิ ด ภาวะแทรกซ อนที่ เ ป นอั นตรายอื่ น ๆ ตามมา ผู ป วยหนั ก
(seriously ill patient) หรือผูปวยที่มภี าวะ shock ตองใหยาทาง IV เทานั้น เนื่องจากการใหยาทางปากหรือ IM ทําใหระดับ
ยาในเลือดไมเปนไปตามที่ตองการได
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2. การใหสารน้ําและการประคับประคองระบบปอด (Fluid therapy and pulmonary support)
การรักษาภาวะการมี oxygen ที่เนื้อเยื่อใหเพียงพอ(adequate tissue oxygenation) เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญใน
การรักษาการติดเชื้อในกระแสเลือด tissue oxygenation ขึ้นกับ adequate perfusion และ oxygenation ของเลือด ใน
ผูปวยที่ มีภาวะ septic shock จะตองรีบใหสารน้ํ าเพื่อรักษาปริมาตรของเหลวในหลอดเลือด และขยาย extravascular
space goal ของการใหสารน้ําทดแทนคือ systolic blood pressure มากกวา 90 mm HG และปองกัน hypoperfusion
ที่เนื้อเยื่อและ vital organs ในชวงแรก sepsis และ septic shock จะตอบสนองตอการใหสารน้ํา การใหนี้ยังสามารถ
ทดแทนน้ําสวนที่รั่วออกไปจากเสนเลื อดได นอกจากนี้ในปอดยังมีการทําลายเสนเลือดฝอยและทํ าใหมีของเหลวรั่วออกมา
สะสมในสวนของ interstitial space ดวย ทําใหมี การแลกเปลี่ยนของ oxygen ยากขึ้ น จึงอาจต องให oxygen และ
เครื่องชวยหายใจ(mechanical ventilation) โดยคา PaCO2 ควรมากกวา 65 mm Hg และ oxygen saturation มากกวา
90% อาจจําเปนตองวัด pulmonary artery wedge pressure (PAWP), central venous pressure (CVP), cardiac
output (CO) และ systemic vascular resistance (SVR) เพื่อการติดตามดูแลอยางใกลชิดในการใหสารน้ําทดแทน
สารน้ําทดแทนมี 2 ชนิด คือ crystalloid และ colloid
1. Isotonic crystalloids (ไดแก Ringer’s lactate หรือ Normal saline) จะกระจายเขาไปในสวน interstitial และ
intravascular spaces สามารถทดแทนของเหลวในหลอดเลือดไดและมีราคาถูกกวาแบบ colloids แตตองใชปริมาณมาก
และถาสารน้ํานี้ออกไปในสวนของ interstitial space มากเกินไปจะทําใหเกิดการบวมทั่วไปและบวมในปอด (pulmonary
edema) มากกวาแบบ colloids แตผลนี้จะเปนแบบชั่วคราว
2. Iso-oncotic colloid solutions (ไดแก plasmaและ plasma protein fractions เชน 5% albuminและ 6%
hetastarch) สามารถทดแทนปริมาณของเหลว ไดเร็วกวาและใชปริมาณนอยกวา แตของเหลวนี้ออกไปที่ interstitial space
นอยกวาและราคาแพงกวาแบบ crystalloids นอกจากนี้ถามีการรั่วออกไปที่บริเวณ interstitial space จะทําใหเกิดการ
บวมนานกวา crystalloids ดวย จึงควรระวังการใชในชวงที่เปน acute inflammation เนื่องจากชวงนี้ capillary จะมี
permeability มาก สารน้ําแบบนี้จะใชเมื่อแบบ crystalloid ทําใหเกิดอาการขางเคียง เชน pulmonary edema และ
peripheral edema หรือไมสามารถทําให oxygen ที่เนื้อเยื่อมีเพียงพอ
ดังนั้น จึงมักใชสารน้ําทั้งสองแบบรวมกัน sepsis มักจะมี capillary leak และการทําลายอวัยวะตาง ๆ การวัดระดับ
serum lactate จะประเมินวามี tissue perfusion เพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ เซลลจะมี anaerobic metabolism และ
มีการสราง lactate ออกมา
3. การประคับประคองระบบเลือดและหัวใจ (Inotrope and vasoactive drug support)
เมื่ อการให สารน้ํ าไมเ พีย งพอที่ จะรักษา tissue perfusion อยางเพีย งพอ อาจจํ าเปนตองใหส าร inotropics และ
vasoactive drugs การเลือกยาและขนาดที่ใชขึ้นกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการมีผลตอhemodynamic parameters
- ถาผูปวยไมมี hypotension มาก จะใช inotrope ที่ไมคอยมีผลตอ peripheral vascular goal คือ ตองการรักษา
ระดับของความดันโลหิตไว โดยเพิ่ม cardiac output ไดแก dopamine 5-10 g/kg/min เปน first line (มีผลกระตุน 
receptor มากกวา  receptor) ซึ่งยาจะมีผลตอการเพิ่ม cardiac output และมีผลตอ systemic vascular resistance
นอย เพื่อไมมีผลตอ organ perfusion สวน dobutamine 5-30 g/kg/min มีผูเสนอวาใชไดดีกวา dopamine ในผูปวย
critical ill แตอาจไมแตกตางกันมากในผูปวย sepsis นอกจากนี้ amrinone 1 mg/kg bolus และ 10 mg/kg/min
continuous infusion ก็อาจใชเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
- ในผูปวยที่มี hypotension ต่ํามาก mean arterial pressure (MAP) < 60 mm Hg และ systemic vascular
resistance index (SVRI) < 500 dyne/s/cm5/m2 ใหใช -adrenergic agent ไดแก norepinephrine และมักใช
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รวมกับ dobutamine นอกจากนี้อาจใช dopamine high dose 5-20 g/kg/min (บางตํารา กลาววา ขนาดมากกวา 10
g/kg/min) ซึ่งจะมีผลตอ -adrenergic เปนทางเลือกไดอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม ควรระวังผลของ vasoconstriction ที่
จะทําใหการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะตาง ๆ เชน ไต, ตั บ, ระบบทางเดินอาหาร เพราะฉะนั้นควรใช ขนาดที่ต่ําสุดที่จะ
ควบคุมความดันโลหิตใหไดก็พอ
การรับรูและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
โดยองคความรูที่นํามาใชเกิดจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของอยา งเปนระบบ สอดคลองกับวิธีการของศาสตร
พระราชาคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองใชขอมูลที่มีอยูแลว และแสวงหาขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การ
ทดลองใชจนไดผลจริงกอน กอนนําความรูที่ไดมาเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ปที่ 1 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2558 .ลง
บทความวิจัยเรื่อง โครงสรางและกระบวนการดูแลระบบบริการแพทยฉุกเฉินมีอิทธิพลอยางมากตอผูปวย sepsis โดยหนึ่งใน
ปจจัยที่มีผลอยางมากตอสุขภาพของพวกเขาคือ ผูป วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด( sepsis) จะมีอาการทรุดลงขึ้นอยูกับ
1. ปจจัยดานผูปวย ไดแก ความรูเกี่ยวกับอาการ sepsis ของผูปวย ดวยวามีมากนอยแคไหน รอยละ 22 ของผูปวย
แจ ง แต อาการอื่ นๆ เช น รู สึกอ อนแรงหรือไม อยากทานอาหารแต ไ ม ใช อาการที่ บ งบอกถึ ง ภาวะพิษเหตุ ติ ดเชื้ อ (
sepsis) ซึ่งอาจทําใหการรักษาไมเปนไปตามที่ควรจะเปน
2. ปจจัยดานระบบการแพทยฉุกเฉินระยะเวลาของการสงตัวผูปวย โดยยิ่งใชผูปวยถึงหองฉุกเฉินนานเทาไร ยิ่งทําให
ผูปวย sepsis มีอาการแยลงไปดวย ระยะเวลาที่ผูปวยเริ่มมีอาการทรุดลงพบภายใน 24 ชั่วโมง มีมากถึงรอยละ 68
โดยผูปวยรอยละ 26 จะมีอวัยวะอยางนอย 1 อยางลมเหลว เมื่อมาถึงหองฉุกเฉิน
แผนการรักษาผูปวย ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ( sepsis) หากผูปวยไดรับการคัดกรองและการรักษาตามเปาหมายหรือ
แบบแผนที่ควรจะเปน เชน ไดรับสารน้ําทาหลอดเลือด ไดรับยาปฎิชีวนะและไดรับการเฝาระวังแบบติดตามอาการโดยมาใส
อุปกรณใดๆเขารางกายผูปวย (non-invasive) สามารถลดโอกาสเกิดอาการทรุดลงไดถึง 9 เทาของผูที่ไมไดรับ และทําให
อัตราการเสียชีวิตลดลงเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับผูที่ไมไดรับอีกดวย ผลการศึกษาบงชีว้ าผูปวยที่ใชบริการการแพทยฉุกเฉินและได
รับการประเมินตามหลักเกณฑตอไปนี้ชวยลดโอกาสทรุดลงได
ผูปวยฉุกเฉินที่สามารถเขาถึ งการ รั กษาพยาบาลที่มี ประสิท ธิภาพ ส งผลลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคและ
อันตรายตอชีวิตผูปวยได เนื่องดวยผูปวยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อมีอุบัติการณเกิดความรุนแรงของอาการทางคลินิกไดภายใน
ชั่วโมง ไดแก อาการลมเหลวของระบบไห 72ลเวียน ระบบทางเดินหายใจ ไต และระบบประสาท )Moreno et al., 1999;
Vosylius, Sipylaite, & Ivaskevicius, (2004แตห ากวาผู ปวยกลุ มนี้ส ามารถเข าถึง การรักษาพยาบาลทั นเวลา และมี
ประสิทธิภาพ ความรุนแรงของอาการทางคลินิกตางๆของผูปวยจะดีขึ้นภายใน ) ชั่วโมง 24Levy et al., (2005
และยังพบวาระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปนภาวะที่พบไดบอยในผูปวย ซึ่งมีผลทําใหผลการดูแลรักษาไมดี ปจจุบันนี้ยัง
ไมพบนิยามที่ชัดเจนของภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงในผูปวย รวมทั้งสาเหตุระดับน้ําตาลในเลือดสูงยังไมทราบอยางแนนอน
แตคาดวา นาจะเปนผลของกระบวนการสรางกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้น รวมกับการตานอินซูลินของอวัยวะสวนปลาย อยางไรก็
ตาม พบวา ระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอผลการรักษาของผูป วยเปนอยางยิ่ง จากการศึกษาในอดีตนิยมที่จะ
ควบคุมใหระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย ใหต่ํากวา 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตริ เนื่องจาก เชื่อวาระดับน้ําตาลในเลือดดังกลาวมี
ผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น จากการศึกษาที่ผานในชวงหลังพบวาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ
สามารถทําใหผลการรักษาผูปวยดีขึ้นไดในผูปวยอายุรกรรมโรคตางๆ แตอยางไรก็ตามยังเปนที่ถกเถียงถึงระดับน้ําตาลในเลือด
ที่เหมาะสม ในการเริ่มการควบคุม และกระบวนการและวิธีการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
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ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชและปฏิบัติ
การปองกัน
1. ประชาสัมพันธใหประชาชนรูหมายเลขโทรศัพทชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 1669 เพื่อใหที่สามารถเขาถึงการ
รักษาพยาบาล ลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคและอันตรายตอชีวิตผูปวยได
2. ใหความรูแกผูปวยโรคเรื้อรังและผูดูแลในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางรวดเร็ว
3. บุคลากรทางการแพทยสงเสริมใหผูรับบริการตระหนักถึงความสําคัญของสภาวะการเจ็บปวยอยางรวดเร็วและเขาถึง
การบริการสุขภาพ โดยเนนตั้งแตขั้นปฐมภูมิ
การประเมินผูปวย
4. ควรเพิ่มเติมในเรื่องของโรคประจําตัวรวมของผูปวย ควรมีการปรับในการเก็บขอมูลจากจํานวนโรค เปนระบุชื่อโรค
รวมวาเปนโรคใดบาง เพื่อทําใหสามารถนําขอมูลโรครวมในกลุมตัวอยาง นํามาศึกษาความชุกของ sepsis วามีผล
ตอ shock index อยางไร โรคที่เกิดขึ้นรวมกัน ทําใหไดขอมูล comorbidity ของ sepsis
5. บุคลากรทางการแพทยตระหนักถึงการเฝาระวังภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด( Sepsis ) โดยเฉพาะในกลุมผูปวย
สูงอายุ
6. ณ จุดคัดกรองตองประเมินสัญญาณชีพ ประกอบดวย อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิตและการตรวจ
เพิ่มเติม เชน CBG, O2 Sat, N/S, Urine out put ถูกตอง ครบถวนและเหมาะสมกับสภาวะการเจ็บปวย
7. บุคลากรทางการแพทยควรตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินดัชนีแสดงภาวะช็อกในผูปวยในระยะ Pre
hospital ทุกราย
การจัดการเรงดวนและการติดตาม
8. ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล โดยใชดัชนีแสดงภาวะช็อกเปนเครื่องมือในการคัดกรองความรุนแรง
ของภาวะติ ด เชื้ อ รวมทั้ ง ประเมิ นระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ก อนเข าสู ภ าวะช็ อก เพื่ อให มี การเฝ าระวั ง ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลง และแกไขภาวะช็อกอยางรวดเร็วและทันทวงที
9. พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยติดเชื้อใหครอบคลุมใน รพ. ทุกระดับ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน ทรัพยากร
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ
แบบอภิปญญา กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(specified sampling) จํานวน 52 คน แบงระดับผลการเรียนเปน 2 ระดับคือ ผลการเรียนระดับปกติ จํานวน 34 คน และผล
การเรียนระดับเกียรตินิยม จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรู
แบบอภิปญญา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test ผลการวิจัยพบวา
ทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมไมมีแตกตางกับนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ผลการเรียน การพัฒนาทักษะความคิด คุณลักษณะแบบอภิปญญา นักศึกษาพยาบาลศาสตร
Abstract
This research objective was to study a comparing the results of the study and development of
the cognitive skills and metacognition characteristics of the fourth year nursing students at Nakhon
Pathom Rajabhat University. The 52 sample were the fourth year nursing students who have taking a
course practicums nursing. They were chosen based on a stratified random sampling technique with 2
group 1) A normal grade point average 34 students and 2) A honor 18 students. The measurements were
use developing cognitive skills and metacognitive skills questionnaire. The data were analyzed using by
descriptive statistics: percentage, means, and standard deviation and Independent t-test. The result finding:
The cognitive skills and metacognitive attributes of nursing students with honors and normal achievement
group were not difference significantly at p-value 0.05.
Keywords: learning outcomes, develop of cognitive skills, metacognitive, nursing students
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1. บทนํา
ปจจุ บันเปนสั งคมแห งการเรี ยนรู มี การแข งขันสูง ซึ่งก อใหเกิ ดการเปลี่ย นแปลงทางสังคมขึ้นอยาง รวดเร็วและ
ตลอดเวลาทั้ ง ในสถานการณ ข องโลกและในประเทศไทย “เด็ กรุ นใหม ” ที่มี อายุ ใ นช วง 16-30 ป ที่ เ กิ ด มากั บ ความ
เพียบพรอมและความสับสนตลอด จนความสงสัยที่เรียกกันวา“Y Generation” หรือ “เด็ก Generation Y” ซึ่งเปนกลุมที่มี
ความสําคัญมาก และเปนชวงอายุเดียวกันกับนักศึกษาพยาบาล (เยาวลักษณ โพธิดารา, 2554) ที่มีอายุอยูระหวาง 18-21 ป
ซึ่งกลุมนี้มีลักษณะสําคัญคื อ มีความเปนตัวของตั วเอง และเชื่อมั่นในตนเองสูง มีวิถีชีวิตที่แตกต างจากคนยุคเดิมคื อพึ่งพา
เทคโนโลยีสูง จึงทํามีความคิดรวดเร็ว ตัดสินใจรวดเร็ว คุณลักษณะดังกลาวมีผลตอการจัดระบบการศึกษาพยาบาล ในการ
จัดการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองสรางความรูที่เกิดจาก
ความเขาใจของตนเองและมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึง
มุงเนนการใชปญหาเปนหลัก โดยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนผูรับฟงความรู (Passive Learning) เปนผูเรียน
ตองเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะเปนผูที่รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (Active Learning) (นภาพร พุฒิวณิชย, 2560)
บทบาทผูเรียนในการเรียนรูวิธีนี้เปนการพัฒนาทักษะการเรียนรู โดยการชี้นําตนเองตามกระบวนการ การควบคุ มตนเองให
สามารถเรียนรูได วิธีการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวทักษะการทํางานเปนทีม และการใหขอมูลปอนกลับสะทอนความรูสึกนึกคิด
ในประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเพื่อนและตนเอง จึงเปนทักษะสําคัญ (สมจิตต สินธุชัย, 2556)
เมื่อกลาวถึงคําวา อภิปญญา (Metacognition)มีการบัญญัติศัพทภาษาไทยอยางเปนทางการของ ราชบัณฑิตยสถาน
(2550) โดยใหความหมายคําวา อภิปญญา คือ การตระหนักรู ความคิดหรือรู เกี่ยวกับกิจกรรมทางปญญาของตน และมีการ
สรุปความหมายของคําวา“อภิปญญา” คือ ความสามารถของบุคคลที่มีตอกระบวนการคิดของตนเอง รับรูวาสิ่งใดเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของตนเองในการเรีย นรู ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธีในการวางแผน กํากับควบคุม และประเมินการเรีย นรูข อง
ตนเองได เพื่อใหการเรียนรูหรือการปฏิบัติงานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบ 3 อยางคือ
ความรู การควบคุม ตนเอง และความตระหนักตอกระบวนการคิด โดยคุณลักษณะแบบอภิปญญา มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดาน
ทักษะและกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรู โดยการชี้นําตนเอง ผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรู
โดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาใชปญหาเปนหลัก เพื่อสงเสริมใหผูเรี ยนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองเผชิญหนากั บ
ปญหาดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะทางปญญา เกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิ ด
สรางสรรค ในบริบทการศึกษา วิชาชีพการพยาบาล มีระบบการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก มุงเนนพัฒนาทักษะและ
ฝกการกํากับตนเอง เพื่อทําใหนักศึกษาพยาบาล สามารถวิเคราะหและสังเคราะห ความรูดวยตนเอง โดยคิดวิเคราะหโดยใช
ปญหาทางการพยาบาลเปนหลัก กอใหเกิดความเขาใจในองคความรูอยางลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได
ซึ่งเปนคุณสมบัติทพี่ ึงประสงคสําหรับอาชีพพยาบาลในอนาคต ที่ตองประสบกับปญหาทางดานสุขภาพที่มีความซับซอนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ภาวนา กีรติยุตวงศ, 2558)
ผู วิจัย ตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ ของการพั ฒ นาทั กษะทางความคิ ด และคุ ณลั กษณะแบบอภิ ป ญ ญาของนั กศึ กษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญของการเปนพยาบาลวิชาชีพที่จะตองมีความสามารถในการแกไขปญหา การ
วิเคราะหสถานการณ เพื่อวางแผนใหการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในทางการบําบัดทางการพยาบาล
การศึกษาในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนตอการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญาของ
นักศึกษา โดยใชผลการศึกษาทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
ความสามารถในการแกไขปญหาแบบความคิดอภิปญญาระหวางกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลทางการเรียนตอการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรูแบบอภิปญญาของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อหาความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีอิสระตอกัน
S1

S2

เพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรูแบบ
อภิปญญาของนักศึกษาทั้งสองกลุม โดยใชสถิติทดสอบ ที (Independent T-test)
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยไดใชการกําหนดขนาดตัวอยางโดยแทนคา
สูตร YAMANE (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 52 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนขั้น
(Stratified Random Sampling)
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย การใชเวลาวางในการทบทวนบทเรียนการ
เรียนรูดวยตนเองทําใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหมากนอยเพียงใน (จํานวน 5 ขอ)
สวนที่ 2 เครื่องมือวิจัยการพัฒนาทักษะความคิดอภิปญญา ไดแก ดานความรู การควบคุมตนเอง การตระหนักตอ
กระบวนการคิด (สุภัสสร สิงหโส, 2558) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
0 คะแนน หมายถึง เทาเดิม (0 คะแนน= E)
1 คะแนน หมายถึง เพิ่มเล็กนอย (1-2 คะแนน= D)
2 คะแนน หมายถึง เพิ่มปานกลาง (3-5 คะแนน= C)
3 คะแนน หมายถึง เพิ่มมาก (6-7 คะแนน= B)
4 คะแนน หมายถึง เพิ่มมากขึ้นมากจนนาพอใจ (8-10 คะแนน= A)
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การสร างและพัฒนาเครื่องมือผูวิจัย ทําการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีแ ละงานวิจัยที่ เกี่ยวข อง กําหนดโครงสร างและ
ขอบเขตของเนื้ อหาที่ พั ฒ นาเครื่ องมื อโดยใช การพั ฒ นาทั กษะความคิ ด อภิ ป ญ ญาของสุ ภั ส สร สิ ง หโ ส มาพั ฒ นาทํ าการ
ตรวจสอบคุ ณภาพในด านภาษาและการนําไปใช จากนั้ น นํ าแบบสั ม ภาษณที่ ส รางขึ้ นให ผู เชี่ ย วชาญและอาจารย ค วบคุ ม
งานวิจัย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การใชภาษาและความชัดเจนของ
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ภาษาแลวนํามาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบกับกลุมนักศึกษาพยาบาลชั้นป 4 ของสถาบันอื่น วิเคราะหหาคาความเที่ยง
(Reliability) หาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาธ (Chronbach’s Coefficience) 0.70
6. วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวมรวบขอมูล
การดําเนินมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือผานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
2. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิ์ กลุมตัวอยางโดยแนะนําตัวเองอธิบาย
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการวิจัยและขั้นตอนการรวบรวมขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ อธิบายถึงวิธีการสอบถามใหเขาใจอยาง
ละเอียด และลงนามยินยอมเขารวมในการวิจัยเมื่อเต็มใจเขารวมการวิจัย
3. เก็บรวบรวมขอมูล กลุม ที่มีผลการเรียนปกติและกลุมที่มีผลการเรียนระดับเกียตินิยม
4. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและนํามูลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test
8. ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 94.2 สวนใหญรอยละ 42.3 มี
อายุ 21 ป กลุมที่มรี ะดับผลการเรียนปกติรอยละ65.4 การทบทวนบทเรียนสวนใหญอานหนังสือบางครั้ง รอยละ55.8 เรียนรู
ดวยตนเอง
2. ทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญา
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาทักษะความคิดอภิปญญา
คุณลักษณะอภิปญญา
คาต่ําสุด
1. ดานความรู
1.1 มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน
1
1.2 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชโดยคิดเปรียบเทียบจาก
1
สถานการณจําลองได
1.3 ทานคิดวาสามารถอธิบายความรูที่ตนเองปฏิบัติได
1
2. การควบคุมตนเอง
2.1 สามารถบอกพฤติกรรมที่เปนอุปสรรค การเรียนของตนเองได
2
2.2 เลือกวิธีการเรียนรูและการวางแผนเพื่อนําไปใชในการเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2
2.3 สามารถควบคุมตนเองได
-เลนโทรศัพท
0
-พูดคุยกับเพื่อนในขณะเรียน
0
-หลับในหองเรียน
0

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

S.D.

4

2.65

0.55

4

2.75

0.58

4

2.78

0.57

4

3.09

0.60

4

3.00

0.56

4
4
4

2.57
2.53
2.61

0.87
0.99
1.03
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คุณลักษณะอภิปญญา
-ใจลอยในขณะนี้เรียน
-ลุกออกจากหองเรียนโดยไมมีสาเหตุที่จําเปน
-ควบคุมตนเองในการอานหนังสือนอกเวลาเรียนได
-ตั้งใจเรียนตั้งแตตนชั่วโมงจนจบชั่วโมงเรียน
3. การตระหนักรู
3.1 ผูเรียนสามารถอธิบายเหตุผลที่ปฏิบัติตามความคิดของตนเองให
ผูอื่นเขาใจได
3.2 ผูเรียนสามารถอธิบายความคิดของผูอื่นได

คาต่ําสุด
0
0
0
0

คาสูงสุด
4
4
4
4

คาเฉลี่ย
2.50
2.44
2.44
2.51

S.D.
0.95
1.12
1.05
0.98

0
0

4
4

2.73
2.63

0.84
0.86

จากตาราง พบวา 1) ดานความรู พบวานักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 คะแนน 2) การควบคุมตนเอง พบวา
นักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 2.63 คะแนน 3) การตระหนักรู พบวานักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 2.6827 คะแนน
ตารางที่ 2 ทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญา
คะแนนรวม ทักษะความคิดและ
N
Mean
คุณลักษณะแบบอภิปญญา
เกียรตินิยม
18
37.8333
ปกติ
34
37.0000

S.D.

t

sig

8.91298
8.34484

0.328

0.728

จากตาราง คุณลักษณะแบบอภิปญญาพบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม มีคะแนนรวมอภิปญญาไม
แตกตางกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนตอการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรูแบบอภิปญญาของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 94.2 สวนใหญรอยละ 42.3 มีอายุ 21 ป กลุม
ที่มีระดับผลการเรียนปกติรอยละ 65.4 การทบทวนบทเรียนสวนใหญอานหนังสือบางครั้ง รอยละ 55.8 เรียนรูดวยตนเอง
ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามกอนและหลังของทักษะความคิดและอภิปญญา ซึ่งประกอบไปดวย ดาน
ความรู พบวานักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม มีคะแนนดานความรูไมแตกตางกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่ P-value = 0.41 ดานการควบคุมตนเอง พบวานักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเกียรติ
นิยม มีคะแนนดานการควบคุมตนเองไมแตกตางกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ที่ P-value = 0.75 ดานการตระหนักรู พบวานักศึกษา ที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม มีคะแนนดานการตระหนักรูไ ม
แตกตางกับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่ P-value = 0.62
คุณลั กษณะแบบอภิ ปญญาโดยรวม พบวานักศึ กษาที่มีผ ลการเรียนระดั บเกี ยรติ นิยม มีค ะแนนรวมอภิ ปญญาไม
แตกตางกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่ P-value = 0.728
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9. การอภิปรายผล
จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 52 คน ที่
มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม มีทักษะความคิดและอภิปญญา ไดแก ดานความรู การควบคุมตนเอง และการตระหนักรูไม
แตกตางกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรที่มีผลการเรียนระดับปกติ เนื่องจาก ระบบการเรียนการสอนสาขาการพยาบาล
ศาสตร ใชกระบวนการเรียนการสอน แบบใชปญหาเปนฐาน นักศึกษาตองผานกระบวนการคิดวิเคราะหสถานการณในกรณี
ของตนเอง ซึ่งหลักการเดี่ยวกันแตอาจมีความแตกตางในลายละเอียดปลีกยอย ซึ่งการวัดและประเมินผลในเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา อาจมีความแตกตางกันในรายกรณี แตทักษะความคิดและอภิปญญาของนักศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่ง
การศึกษาของ จันทรา พรหมนอย (2555) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4
พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนวา ควรใชเทคนิคการสอนที่สงเสริมความสามารถ ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน การ
สะทอนคิดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งกอใหเกิดคุณลักษณะแบบอภิปญญาได
10. ขอเสนอแนะ
แนวทางการทําแบบทดสอบทักษะความคิดแบบมีอภิปญญาควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขียนอภิปรายถึงความคิด
ความตระหนักวาตนคิดอะไร เพราะเหตุใด วิเคราะหตนเอง และรับฟงคําวิจารณจากเพื่อนและอาจารยอยางตอเนื่องจึงจะ
สามารถพัฒนาทักษะความคิดแบบมีอภิปญญา
11. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรฝกใหนักศึกษาสามารถสรุปและประเมินดวยตนเองและสามารถนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตในความคิดแบบมีอภิ
ปญญาในชีวิตประจําวันได
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือตัวแปรคุณลักษณะแบบอภิป ญญา เชน สภาพแวดล อมในห องเรีย น
ระยะเวลาในการเรียนและทบทวน
12. เอกสารอางอิง
นภาพร พุฒิวณิชย. (2560). ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ
ตอทักษะทางปญญาของนักศึกษาพยาบาล, วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 4 (1),
1-14.
จันทรา พรหมนอย. (2555). ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร. วิทยาลัยพยาบาลสงขลานครินทร, 32, 1-12.
เยาวลักษณ โพธิดารา. (2554). การจัดการศึกษาทางการพยาบาล: สําหรับนักศึกษา Generation Y. วารสารพยาบาลศาสตร
และสุขภาพ, 34 (2): 61-39.
สมจิตต สินธุชัย. (2556). การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก. Knowledge Management BCNS. สืบคนเมื่อ 15 ม.ค. 60
จาก http://km-bcns.blogspot.com/2013/07/21-21-active-learning-problembased.Html
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กรณีศึกษาการดูแลการตั้งครรภแฝด
Intrapartum Care for Twin Pregnancy
ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
supparat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
วัตถุประสงคการศึกษาการตั้งครรภแฝดซึ่งจัดเปนการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนไดทั้งมารดา
และทารกในครรภ การทราบลวงหนาวาครรภแฝดนั้นเปนชนิดใดจะเปนประโยชนตอการดูแลรักษาอยางมาก เนื่องจากแฝด
ชนิดที่เกิดจากไขใบเดียวกันจะมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นไดมากกวา การตัดสินใจเลือกวิธีการคลอดไดอยางเหมาะสม จะชวยลด
อัตราปวย อัตราตายทั้งมารดาและทารก จะชวยลดอัตราการผาตัดคลอดทารกทางหนาทองโดยไมจําเปนดวย การชวยเหลือ
การคลอดครรภแฝดในรายที่วางแผนใหคลอดทางชองคลอดไมถูกวิธีจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอมารดาได เชน ชองคลอด
ฉีกขาดเพิ่มมากขึ้น มดลูกแตก การตกเลือด เปนตน และทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอทารกเชน ภาวะขาดออกซิเจน (Birth
asphyxia) ทารกบาดเจ็บจากการคลอดถึงแกเสียชีวิตได
ดังนั้นผูดูแลตองมีความรูความสามารถในการวางแผนการดูแล โดยทีมผูดูแลจําเปนตองมีความรูความสามารถและ
รวมวางแผนกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการคลอด และชวยเหลือการคลอดรวมกับสูติแพทยไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เพื่อใหการดูแลมารดาครรภแฝดมีความปลอดภัย จําเปนตองมีการดูแลที่ถูกตองตั้งแตเริ่มตั้งครรภที่คลินิกฝากครรภ
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับมารดาและทารกและควรมีการดูแลตอเนื่องจนถึงระยะคลอดและหลังคลอดตาม
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและลดภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น ทีมพยาบาลตองมีความรูความสามารถในการพยาบาล
และมีทักษะในการประเมินครรภแฝด เนื่องจากเปนการตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอนหลายประการที่เปนอันตรายตอ มารดา
และทารกในครรภ โดยการอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ ในการพยาบาลและตองมีการประสานงานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ จัดเตรียมเวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยพรอมในการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต
คําสําคัญ: กรณีศึกษา การดูแลครรภแฝดสองขณะเจ็บครรภคลอด
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Abstract
Objective: To study twin pregnancy, classified as a high-risk pregnancy which causes complications
in both mother and fetus. Knowing in advance what kind of twins are of great benefit for intrapartum
care since monozygotic twins will have more complications. The decision to choose a suitable delivery
method will help reduce the maternal and neonatal morbidity and mortality rate. It will help reduce
the rate of unnecessary cesarean delivery. Delivery support of twin pregnancy with improper planning for
mother who would like to have a vaginal delivery may cause maternal complications such as increased
vaginal tear, hysterorrhexis, hemorrhage, etc. and it may also cause neonatal complications such as
birth asphyxia and birth injuries which may lead to infant mortality.
Therefore, the caregiver must have the knowledge to plan care. The caregiver team needs to have
the knowledge and ability to plan with the multidisciplinary team involved in preparation for delivery
and to help with the delivery along with the obstetrician correctly and properly. To safely provide care
for the twin pregnant mother, it is necessary to provide care at the beginning of the pregnancy at the
antenatal clinic in order to prevent complications that may occur with mother and infants and care should
be taken continuously until delivery and postpartum period according to the guidelines for monitoring
and minimizing potential complications. The nursing team must be skilled in nursing and skilled in
evaluating twin pregnancies because pregnancy has many complications that harm the mother and fetus
by training to increase nursing knowledge regularly and there must be a coordination with a related
multidisciplinary team to prepare medical supplies and equipment to be ready to take care of patients
in crisis.
Keywords: case study, intrapartum care for twin pregnancy
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บทนํา
การตั้ง ครรภ แฝดจั ดเปนการตั้ งครรภที่ มีค วามเสี่ย งสู งทํ าใหเ กิด ภาวะแทรกซอนไดทั้ งมารดาและทารกในครรภ
มารดาครรภแฝดจึงจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษตลอดทั้งระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด โดยมีการเฝาระวัง
และลดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอมารดาตั้งครรภและทารกในครรภ พยาบาลเปนบุคลากรสําคัญในการเฝาระวัง
และใหการดูแ ลมารดาตั้ งครรภ เพื่อใหการตั้ง ครรภสิ้นสุดอยางปลอดภัยทั้ งมารดาและทารก ภาวะแทรกซ อนต างๆระยะ
ตั้งครรภอาจพบภาวะแทง ภาวะโลหิตจาง ภาวะความดันโลหิตสูง หรืออาการไมสุขสบายตางๆมากกวาการตั้งครรภเดี่ยว เชน
อาการแนนอึดอัดทอง นอนไมหลับ อาหารไมยอย เสนเลือดดําโปงพอง ในระยะคลอด พบภาวะแทรกซอนคือ การคลอดกอน
กําหนด การตกเลือด การเกิดสายสะดือพลัดต่ํา หรือภาวะคลอดยาก สวนในระยะหลังคลอด อาจเสี่ยงตอการเกิด ภาวะตก
เลือดหลังคลอด การติดเชื้อหลังคลอด หรืออาจเกิดปญหาทางดานจิตใจเชน ภาวะเครียด หรือภาวะซึมเศรา เปนตน สวน
ผลกระทบดานทารกคือ ทารกมีอัตราการตายสูงมากขึ้น มีการเจริญเติบโตชาในครรภ ทารกมีขนาดเล็กและคลอดกอนกําหนดได
เนื้อหา
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ หญิงไทย นามสกุล ท. เพศ หญิง อายุ 17 ป เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ระดับการศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน อาชีพ แมบาน สถานภาพ สมรส
การวินิจฉัย
Twins c Preterm Labour
การทําหัตถการ Normal labour c 1 degree tear
ขอมูลไดจาก ผูปวย ฟมขอมูลผูปวยแ ,
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูปวย
อาการสําคัญที่นํามา
อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล
3 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาลมีทองแข็งตึงเปนพัก ๆ
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน
มารดาครรภแรก อายุครรภ 35 สัปดาห คํานวนจากประจําเดือนครั้งสุดทาย ฝากครรภครบกําหนดตามเกณฑ ผล
การตรวจเลือดปกติ HBsAg : Negative, VDRL : Non Reactive, HIV : Negative, Blood group O, Rh Positive, Hct.
ครั้งที่ 1 = 35% ครั้งที่ 2=40% ไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยักครบระหวางตั้งครรภ
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต
ไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใด ๆ มากอน
ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว
ปฏิเสธโรคติดตอทางพันธุกรรมและโรคติดตอรายแรง
ประวัติการแพสารเคมีและอาหาร
ปฏิเสธการแพยาแพสารเคมีและอาหาร
ประวัติสิ่งเสพติด
ปฎิเสธการใชยาและสารเสพติด
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การประเมินสภาพรางกาย
สภาพทั่วไป
สภาพผูค ลอดแรกรับมาดวยรถนั่ง สีหนาวิตกกังวล น้ําหนัก 54 กิโลกรัม สวนสูง 155.5 เซนติเมตร
สั ญ ญาณชี พ แรกรั บ อุ ณหภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส ชี พ จร 80 ครั ง /นาที หายใจ 20 ครั้ ง /นาที ความดั นโลหิ ต 110/70
มิลลิเมตรปรอท
การตรวจรางกายตามระบบ:
- ศีรษะ ใบหนา ลําคอ
: ศีรษะรูปทรงปกติ ผมยาวสีดํา ใบหนาสมมาตรกันทั้งสอง ลําคอไมมีกอน ตอม
ไทรอยดไมโต ตอมน้ําเหลืองไมโต
- ตา
: อยูในแนวปกติ หนังตาไมตก ไมบวม เยื่อบุตาไมซีด รูมานตามีปฏิกิริยาตอแสงทั้งสองขางเทากัน
- หู
: ลักษณะใบหูปกติ การไดยินชัดเจนทั้งสองขาง ไมมีสิ่งคัดหลั่งไหลออกจมูก
- จมูก : ลักษณะจมูกปกติ การรับกลิ่นปกติ
- ชองปาก : ริมฝปากแหงเล็กนอย เยื่อบุปากไมมีแผล เหงือกและลิ้นปกติ ฟนไมผุ
- ปอด : ปกติไมมีเสียง Crepitation
- หัวใจ : จังหวะการเตนสม่ําเสมอ 80 ครั้ง / นาที ไมพบเสียง Murmur
- เตานม : เตานมทั้งสองขางขนาดเทากัน ไมมีหัวนมบุมหรือบอด ไมมีกอนที่กดเจ็บ ไมมีการอักเสบบริเวณเตานม
และตอมน้ําเหลืองบริเวณเตานมทั้งสองขาง
- อวัยวะสืบพันธุภายนอก : ลักษณะปกติ ไมมีแผล ไมมีน้ําไหลออกจากชองคลอด
- กลามเนื้อและกระดูก
: ไมมีการออนแรงของกลามเนื้อแขนขา การเคลื่อนไหวปกติ
การตรวจครรภ
ระดับยอดมดลูกสูง 37 เซนติเมตร ทารกมีศีรษะเปนสวนนํา เคลื่อนลงสูชองเชิงกรานแลว อัตราการเตนของหัวใจ
ทารกสม่ําเสมอ แฝดคนแรก 132 ครั้ง / นาที แฝดคนที่สอง 140 ครั้ง / นาที
การตรวจทางชองคลอด
ปากมดลูกเปดขยาย 4 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก 100% สวนนําเปนศีรษะอยูที่ระดับ 0 ถุงน้ําคร่ํายังอยู
ผลการตรวจโดยวิธีพิเศษ
NST : Reactive
U/S :
แฝดคนแรก BPD 7.6/30 wks , AC 25.5/29 wks , Placenta Anterior , สวนนํา Vertex น้ําหนักประมาณ
1,488 กรัม
แฝดคนที่สอง BPD 7.5/30 wks , AC 27.1 / 31 wks , Placenta Anterior สวนนํา Vertex น้ําหนักประมาณ
1,600 กรัม
การวินิจฉัยโรคแรกรับ
Twins pregnancy c Preterm labour
การวินิจฉัยครั้งสุดทาย
Twins c Preterm Labour
อาการขณะรับไวในความดูแล
1.ระยะกอนคลอด
แรกรับผูคลอดรูสึกตัวดี สามารถชวยเหลือตัวเองได น้ําหนัก 54 กิโลกรัม สวนสูง 155.5 เซนติเมตร สัญญาณชีพ
ปกติ ความสูงยอดมดลูก 37 เซนติเมตรศีรษะทารกเคลื่อนลงสูชองเชิงกราน อัตราการเตนของหัวใจทารกสม่ําเสมอ แฝดคน
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แรก 132 ครั้ง/ นาที แฝดคนที่สอง 140 ครั้ง/ นาที ตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 4 เซนติเมตร ความบางปากมดลูก
100% สวนนําเปนศีรษะระดับ 0 ถุงน้ําคร่ํายังอยู มีอาการเจ็บครรภ มีการหดรัดตัวของมดลูกระยะพัก 3 นาที ระยะหดตัว
40 วินาที ความรุนแรงระดับ +2 รายงานแพทยทราบตรวจอัลตราซาวดพบสวนนําทารกเปนศีรษะทั้ง คู คาดคะเนน้ําหนัก
ทารก 1,488 กรัม และ 1,600 กรัม แพทยพิจารณาใหคลอดทางชองคลอดได แจงผลการตรวจใหผูคลอดและญาติทราบ ดูแล
ทําความสะอาดรางกายใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวขณะอยูโรงพยาบาล
15.15 น. ตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 5 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก 100% สวนนําอยูที่ระดับ 0 ถุง
น้ําคร่ําแตก ลักษณะน้ําใส ไมมีขี้เทาปน
15.25 น. การหดรัดตัวของมดลูกระยะพัก 3 นาที 20 วินาที ระยะหดตัว 35 วินาที ไมสม่ําเสมอ เริ่มใหสารน้ํา
เปน 5%D/N/2 1000 cc + Syntocinon 10 unit เขาทางหลอดเลือดดําเริ่มตนที่ 2.5 มิลลิยูนิต/นาที
16.15 น. ตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 9 เซนติเมตร ความบางของคอปากมดลูก 100% สวนนําอยูที่ระดับ 0
มีการหดรัดตัวของมดลูกระยะพัก 2 นาที 30 วินาที ระยะหดตัว 45 วินาที ความรุนแรงระดับ +2 การเตนของหัวใจทารก
สม่ําเสมอแฝดคนแรก 140 ครั้ง/ นาที แฝดคนที่สอง 138 ครั้ง/ นาที ผูคลอดเจ็บครรภถี่ขึ้นเรื่อย ๆ แนะนําการผอนคลาย
เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดโดยหายใจเขาออกลึก ๆ ยาว ๆ พูดใหกําลังใจ และอธิบายความกาวหนาของการคลอดใหท ราบ
เปนระยะ
2. ระยะคลอด
16.20 น. แพทยตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 10 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก 100% สวนนําอยูที่ระดับ
+1 ดูแลยายผูคลอดเขาหองคลอด ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ จัดทาผูคลอดในทา Lithotomy แพทยแจงใหผูคลอด
ทราบถึงแนวทางการรักษา พยาบาลอธิบายขั้นตอนอีกครั้ง และแนะนําการเบงคลอดอยางถูกวิธีทุกครั้งที่มีการหดรัดตัวของ
มดลูก ผูคลอดรับทราบและใหความรวมมือในการเบงคลอด
16.20 น. ตามทีมชวยเหลือทารกแรกคลอดเพื่อชวยกูชีพทารกแรกเกิดถาพบปญหา มีการเตรียมพรอมดานอุปกรณ
ชวยกูชีพทารกแรกเกิด
16.25 น. ทารกแฝดคนที่หนึ่งคลอด การคลอดเปนไปดวยดีไมมีติดขัดเนื่องจากผูคลอดใหความรวมมือดี
16.27 น. ทารกแฝดคนที่สองคลอดโดยทําการชวยเหลือการคลอด ผูชวยกดยอดมดลูกจนศีรษะทารกเขาสูชองเชิง
กราน สูติแพทยทําการเจาะถุงน้ํา สําหรับการชวยคลอดเปนไปดวยดีไมมีติดขัด รวมระยะเวลาแฝดคนที่สองหางจากแฝดคนที่
หนึ่ง 2 นาที
16.30 น. มีอาการแสดงของรกลอกตัว รกคลอดปกติ น้ําหนัก 900 กรัม สายสะดือเดียวกัน วัดความดันโลหิตได
120/70 มิลลิเมตรปรอท ดูแลให Syntocinon 10 units IM ทันที มดลูกหดรัดตัวดี พยาบาลชวยตรวจสอบรกหลังคลอด
ลักษณะรกแยกออกจากกัน (Diamnion c Dichorion) แผลฝเย็บลักษณะ 1 degree tear เย็บ 2 เข็มบริเวณ Vaginal wall
ดานลางไมมี Active bleed
3. การดูแลทารกแรกคลอด
ทารกคนที่ห นึ่งเกิดเวลา 16.25 น. เพศหญิ ง สภาพรางกายโดยทั่วไปปกติ ปลายมือปลายเทาเขีย ว ร องเสีย งดั ง
หายใจไมสม่ําเสมอ ดูแลเช็ดตัวดูดเสมหะดวยลูกสูบยางแดง ดมออกซิเจน 5 ลิตรตอนาที ตัวเริ่มแดงขึ้น Active ดี หายใจ
กลั้น ๆ เล็กนอย ประเมิน APGAR Score 8-8-8- คะแนน น้ําหนักตัว 1,610 กรัม
ทารกคนที่ สองเกิ ดเวลา 16.27 น. เพศหญิ ง สภาพร างกายโดยทั่ วไปปกติ ปลายมือปลายเทาเขี ยว รองเสีย งดั ง
หายใจไมสม่ําเสมอ ดูแลเช็ดตัวดูดเสมหะดวยลูกสูบยางแดง ดมออกซิเจน 5 ลิตรตอนาที ตัวเริ่มแดง Active ดี ประเมิน
APGAR Score 8-8-9 คะแนน น้ําหนักตัว 1,960 กรัม
พิ จ ารณาส ง ทารกทั้ ง สองไปสั ง เกตอาการที่ ห อผู ป ว ยเด็ กแรกเกิ ด วิ กฤต เนื่ องจากทารกน้ํ า หนั กตั วน อย โดย
ประสานงานเพื่อสงตอขอมูลใหพยาบาลหอผูปวยเด็กแรกเกิดวิกฤตทราบ และแจงใหผูคลอดและญาติรับทราบ
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4. การดูแล 2 ชั่วโมงหลังคลอด
ดูแลใหดื่มนม 1 กลอง น้ํา ประเมินการฉีกขาดของแผลฝเย็บและการเสียเลือด ผูคลอดยังมีอาการออนเพลียเล็กนอย
ดูแลใหรับประทานอาหารไมมีอาการคลื่นไส อาเจียน มดลูกหดรัดตัวดี แนะนําการเยี่ยมบุตรกับมารดาหลังคลอด และญาติที่
หอผูปวยเด็กแรกเกิดวิกฤต ผูคลอดเขาใจและยอมรับฟง
5. การเตรียมตัวกอนยาย
ครบ 2 ชั่วโมงหลังคลอด อาการทั่วไปปกติ อุณหภูมิรางกาย 37.3 องศาเซลเซียส ชีพจร 80 ครั้ง/นาที หายใจ
20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตรปรอท คลึงมดลูกและไลกอนเลือดไดเพิ่ม 50 ซีซี มดลูกหดรัดตัวดี อยูที่ระดับ
สะดือไมมี Active bleeding per vagina เปลี่ยนผาอนามัยและผาถุงใหผูคลอด No bladder full ใหคําแนะนําการปฏิบัติ
ตัวหลังคลอด ผูคลอดรับฟงเขาใจดี
6. การดูแลขณะยาย
ยายผูคลอดโดยรถนั่ง เพื่อยายไปตึกสูติ – นรีเวชกรรม ผูคลอดไมมีหนามืด
7. ระยะพักฟนหลังคลอด
อาการทั่วไปปกติ มดลูกหดรัดตัวดี น้ําคาวปลามีสีแดงและจางลงเรื่อย ๆ แจงอาการของทารกที่อยูหอผูปวยทารก
แรกเกิดวิกฤตใหผูคลอดและครอบครัวทราบเปนระยะ ๆ แนะนํามารดาบีบน้ํานมใสขวดโดยวิธี Cup feeding ใหนมทารกเพื่อ
สรางสายสัมพันธระหวางมารดาและบุตรและใหกําลังใจผูคลอด
8.ระยะกอนจําหนาย
หลังคลอด 3 วัน ผูคลอดอาการทั่วไปปกติ แพทยอนุญาตใหอยูกับทารกที่ตึกกุมารเวชกรรมได สวนทารกมีภาวะตัว
เหลือง และน้ําหนั กตัวน อยได รับการรักษาโดยการสองไฟจนไมมี ภ าวะแทรกซ อนใด ๆ แพทยอนุ ญาตใหกลับ บาน รวมอยู
โรงพยาบาล 14 วัน และนัดมาตรวจอีก 6 สัปดาหหลังคลอด
จากการรวบรวมขอมูลและศึกษามารดารายนี้พบปญหาและความตองการทางการพยาบาล ซึ่งสรุปไดดังนี้
ระยะกอนคลอด
ปญหาที่ 1
: ผูคลอดครรภแรกไมมีประสบการณการคลอด
ขอมูลสนับสนุน :
1. ผูคลอดมีอาการเจ็บครรภ ไมสามารถเตรียมความพรอมของรางกายไดเอง
2. ผูคลอดไมเคยผานการคลอดบุตรมากอน ครั้งนี้เปนการคลอดบุตรครั้งแรก
วัตถุประสงคการพยาบาล :
ผูคลอดไดรับการเตรียมการคลอดอยางถูกวิธี
เกณฑการประเมินผล
:
1. ผูคลอดใหความรวมมือเพื่อเตรียมการคลอด
2. ผูคลอดไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. ซักประวัติการตั้งครรภ จํานวนครั้งการตั้งครรภ การแทง การขูดมดลูก รวมถึงการคลอดในครรภกอน ๆ
2. การตั้งครรภในปจจุบัน อายุครรภ อาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางตั้งครรภเชน บวม ชัก ซีด ความดันโลหิตสูง
และเจ็บครรภจริง และอาการแสดงของการมีมูกเลือด ถุงน้ําคร่ํา
3. ประเมินสภาพรางกายทั่ว ๆ ไป วัดสัญญาณชีพ สังเกตรูปราง ลักษณะทาทาง การเดิน
4. ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิรางกาย ชีพจร หายใจ ความดันโลหิต
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5. ตรวจรางกายเฉพาะที่ขนาดหนาทอง ทาทารก สวนนํา การเคลื่อนตําของสวนนําเขาสูชองเชิงกราน ฟงอัตราการ
เตนของหัวใจทารกในครรภ
6. ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกพรอมลงบันทึก
7. ตรวจภายในเพื่อประเมินความกาวหนาของการคลอดแจงใหผูคลอดและญาติทราบพรอมทั้งจดบันทึก
8. ตรวจปสสาวะเพื่อตรวจหาน้ําตาลและไขขาวในปสสาวะ
9. โกนขนบริเวณหนาทองและบริเวณฝเย็บ
10. ดูแลเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดของโรงพยาบาล
ประเมินผลการพยาบาล :
ผูคลอดไดรับการเตรียมความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ ทราบผลการตรวจและความกาวหนาของการคลอด
ปญหาที่ 2
: มารดาไมสุขสบาย แนนทอง หายใจอึดอัดเนื่องจากกระบังลมมารดาครรภแฝดถูกเบียด
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาบอกวา “เหนื่อย แนนทองหายใจไมสะดวกเลย”
2. มารดาครรภแฝดเหนื่อย รูสึกแนนทองหายใจไมสะดวก ความสูงยอดมดลูกอยูที่ระดับลิ้นป
3. อัตราการหายใจ 28-30 ครั้ง/นาที
วัตถุประสงคการพยาบาล :
1. มารดาไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ
2. มารดาสุขสบายเพิ่มขึ้น หายใจเหนื่อยลดลง
เกณฑการประเมินผล
:
1. Hct. ไมต่ํากวา 33%
2. อัตราการหายใจอยูในเกณฑปกติ 20-22 ครั้ง/นาที ไมมีการหายใจเหนื่อย
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. ประเมินการหายใจของมารดา เชน หายใจเหนื่อย แนนทอง เนื่องจากกระบังลมของมารดาครรภแฝดถูกเบียด ทํา
ใหการทํางานของระบบหายใจ และการแลกเปลี่ยนกาซไมมีประสิทธิภาพจัดใหมารดานอนทาตะแคงซายหรือนอนหัวสูงเล็กนอย
เพื่อใหกระบังลมหยอนตัวขนานของทรวงอกกวางขึ้น
2. ดูแลให Oxygen Canular 5 LPM เพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้น
3. สังเกตอาการน้ําเดินและเฝาระวังภาวะสายสะดือพลัดต่ํา ประเมินอัตราการเตนของหัวใจทารกทุก 30 นาที เพื่อ
ปองกันทารกในครรภขาดออกซิเจน
ประเมินผลการพยาบาล
1. มารดาครรภแฝดไมมีอาการหายใจเหนื่อย อัตราการหายใจอยูในเกณฑ 20-22 ครั้ง/นาที
2.Hct.40%
ปญหาที่ 3
: เสี่ยงตอการเกิดภาวะสายสะดือยอยเนื่องจากถุงน้ําคร่ําแตก
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาครรภแรก อายุครรภ 35 สัปดาห
2. มีถุงน้ําคร่ําแตกเมื่อปากมดลูกเปดขยาย 5 เซนติเมตร ความบางปากมดลูก 100% ระดับสวนนํา 0
3. มดลูกหดรัดตัวถี่ Interval 3 นาที Duration 40-45 วินาที
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วัตถุประสงคการพยาบาล :
เพื่อปองกันภาวะสายสะดือยอย
เกณฑการประเมินผล
:
1. ตรวจไมพบสายสะดือ
2. อัตราการเตนของหัวใจทารกอยูในเกณฑปกติ 110-160 ครั้ง/นาที
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. ดูแลใหผูคลอดนอนพักบนเตียงนอนหงายกนสูงเพื่อปองกันการพลัดต่ําของสายสะดือ
2. ฟงและบันทึกอัตราการเตนหัวใจทารกทุก 30 นาที เพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากผิดปกติ
เชน ต่ํากวา 110 ครั้ง/นาทีหรือมากกวา 160 ครั้ง/นาที ดูแลให Oxygen canular 5 LPM และรีบรายงานแพทยทราบ
3. ตรวจบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที เพื่อประเมินความกาวหนาของการคลอด
4. พิจารณาตรวจภายในเทาที่จําเปนเพื่อลดการนําเชื้อโรคเขาสูโพรงมดลูก
ประเมินผลการพยาบาล :
ผลการตรวจภายในไมพบสายสะดือยอย อัตราการเตนของหัวใจทารกสม่ําเสมอ แฝดคนแรก 140 ครั้ง/นาที แฝดคน
ที่สอง 148 ครั้ง/นาที
ปญหาที่ 4
: มารดาวิตกกังวลเกี่ยวกับถุงน้ําคร่ําแตก
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาครรภแรก มีสีหนาไมสดชื่น
2. ซักถามถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุตรและตนเองเนื่องจากถุงน้ําคร่ําแตก
วัตถุประสงคการพยาบาล :
เพื่อคลายความวิตกกังวล
เกณฑการประเมินผล
:
1. มีสีหนาสดชื่น
2. ใหความรวมมือในแผนการรักษาพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. เปดโอกาสใหผูคลอดซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับถุงน้ําคร่ําแตกพรอมตอบปญหาขอสงสัยและนํามาวางแผนการพยาบาล
ที่เหมาะสมตอไป
2. อธิบายใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดถุงน้ําคร่ําแตก
3. ใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาล เชน การชวยคลอด การพยาบาลในระยะรอคลอด ระยะคลอด ระยะ
หลังคลอด
4. อธิบายขั้นตอนการดูแลดวยทาทีที่สงบ มั่นคงและจริงใจ กอนที่จะลงมือปฏิบัติและแจงใหทราบทุกครั้งกอนให
การพยาบาล
ประเมินผลการพยาบาล :
ผูคลอดมีสีหนาสดชื่นขึ้น ใหความรวมมือในแผนการพยาบาล
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ปญหาที่ 5
: เจ็บครรภเนื่องจากมดลูกหดรัดตัว
ขอมูลสนับสนุน :
1. 5%D/N/2 1,000 cc + Syntocinon 10 unit iv drip
2. กระสับกระสายบิดตัวไปมาเมื่อมดลูกหดรัดตัว
3. มดลูกหดรัดตัว 3-4 ครั้งใน 10 นาที แตละครั้งนาน 40-45 วินาที
4. แสดงสีหนาเจ็บปวด
วัตถุประสงคการพยาบาล :
เพื่อทุเลาอาการเจ็บครรภ
เกณฑการประเมินผล
:
1. กระสับกระสายนอยลง
2. เมื่อมลูกหดรัดตัว สามารถควบคุมความเจ็บปวดไดดวยเทคนิคการหายใจ การนวด
3. คลายความเจ็บปวดไดบางขณะมดลูกไมหดรัดตัว
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. เฝาดูแลอยางใกลชิด ปลอบโยนใหกําลังใจ และสัมผัสผูคลอดดวยความนุมนวลเพื่อเกิดความอบอุน เกิดความ
มั่นใจและสามารถเผชิญตอความเจ็บปวดได
2 สอนเทคนิคการหายใจที่ถูกวิธี เพื่อผอนคลายความเจ็บปวดพรอมทั้งใหคําชมเชยเมื่อปฏิบัติไดถูกตอง เชน เมื่อ
มดลูกหดรัดตัวใหหายใจเขาออกลึก ๆ ชา ๆ และหายใจออกชา ๆ
3. ชวยบีบ นวดบริเวณหลัง กระดู กกนกบ และหนาขาอยางเบามือ เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพื่ อใหผู คลอดมี
กําลังใจและมั่นใจวาจะผานความเจ็บปวดนี้ไปไดดวยดี
4. ดูแลความสุขสบายทั่วไป เชน เช็ดหนา เช็ดตัว จัดสิ่งแวดลอมใหอากาศถายเทสะดวก เสื้อผาและเครื่องนอน
สะอาด ไมเปยกชื้น เพื่อใหผูคลอดสุขสบายและรูสึกสดชื่นขึ้น
5. ตรวจและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที เพื่อประเมินภาวะผิดปกติของการหดรัดตัวของมดลูก
ประเมินผลการพยาบาล :
ผูคลอดสงเสียงครางเบาลง และอาการกระสับกระสายลดลง เมื่อมดลูกหดรัดตัว 3-4 ครั้งใน 10 นาที สามารถใช
เทคนิคการหายใจทุกครั้ง รูสึกคลายความเจ็บปวดไดบางเมื่อมดลูกคลายตัว
การพยาบาลมารดาและทารกระยะคลอด
ปญหาที่ 1
: ทารกมีภาวะเสี่ยงตอการขาดออกซิเจนในระยะคลอดไดเนื่องจากตั้งครรภแฝด เจ็บครรภคลอดกอน
กําหนด
ขอมูลสนับสนุน :
1. อายุครรภ 35 สัปดาห
2. อัตราการเตนของหัวใจทารกกอนคลอดแฝดคนแรก 110-140 ครัง้ /นาที แฝดคนที่สอง 112-148 ครั้ง/นาที
3. มดลูกหดรัดตัวถี่ Interval 2 นาที 30 วินาที Duration 40-45 วินาที
วัตถุประสงคการพยาบาล :
ทารกปลอดภัยจากภาวะขาดออกซิเจน หายใจไดเองสม่ําเสมอ
เกณฑการประเมินผล
:
1. อัตราการเตนของหัวใจอยูในเกณฑปกติ 110-160 ครั้ง/นาที
2. การประเมินทารกแรกเกิดโดยหลักการ APGAR Score มีคะแนนมากกวา 7 เมื่อ 1, 5 นาทีหลังคลอด
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กิจกรรมการพยาบาล
:
1. ใหออกซิเจนแกมารดาทางCannula 5 ลิตร/นาที ในขณะเจ็บครรภ
2. ใหมารดานอนตะแคงซายในชวงที่ไมมีการเบงคลอดเพื่อใหเลือดมาเลี้ยงมดลูกและบริเวณรกมากขึ้น เพื่อปองกัน
ทารกในครรภขาดออกซิเจนได
3. ฟงเสียงหัวใจทารกทุก 5 นาที พรอมบันทึกการพยาบาลเพื่อประเมินทารกขาดออกซิเจน
4. รายงานแพทยเมื่อพบวาอัตราการเตนหัวใจทารกนอยกวา 110 ครั้ง/นาที หรือมากกวา 160 ครั้ง/นาที หรือไม
สม่ําเสมอ
5. เตรียมบุคลากรและเครื่องมือในการชวยฟนคืนชีพทารก
5.1 บุคลากรในทีมสามารถทํา Resuscitation ไดเปนอยางดี อยางนอย 2 คน
5.2 เตรียมเครื่องมือที่ดีพรอม มีดังนี้
- เครื่อง Radiant warmer
- ผาเช็ดตัวใหแหงโดย Warm ผาไวกอน
- ลูกสูบยางแดง
- Stethoscope เด็ก
- Oxygen , เครื่องดูดเสมหะ
- สาย Suction catheter ขนาด 8 Fr. และ 10 Fr.
- Resuscitation bag และ Mask
- Oxygen tubing
- Laryngoscope พรอมแบตเตอรี่และหลอดไฟสํารอง 1 ชุด
- Blades size 1 ( balde ตรง )
- Endotracheal tube ขนาด 2.5 mm อยางนอย 2 อัน
- Oxygen reservoir
- Adhesive tape ขนาด ½ นิ้ว
- กรรไกร
- เตรียมรถ Transfer พรอมออกซิเจนและผา Keep warm
6. ประสานงานกับหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤตในการเตรียมพรอมรับทารกที่อาจมีปญหา
7. เตรียมมารดาเพื่อชวยเหลือการคลอดที่เร็วกวาปกติ
7.1 งดน้ําและอาหาร
7.2 เตรียมทําความสะอาดผิวหนังบริเวณหนาทองและอวัยวะสืบพันธุภายนอก
7.3 เตรียมเลือด ( PRC ) ไว 2 ยูนิต
8. เมื่อทารกคลอดรับทารกมาวางบน Radiant warmer
9. จัดทาของศีรษะทารกใหคอแหงนเล็กนอย (Slightly extending or sniffing position)
10. เปดทางเดินหายใจใหโลง ทารกไมมีขี้เทาปนในน้ําคร่ํา ดูดเสมหะในปากและจมูก
11. เช็ดตัวใหแหงและเอาผาเปยกออก
12. กระตุนใหทารกหายใจดวยการสัมผัสโดยดีดหรือตบฝาเทาเบา ๆ หรือ ใชฝามือลูบที่บริเวณลําตัวดานหลังเบา ๆ
13. ประเมินสภาพโดยดูการหายใจ อัตราการเตนของหัวใจ และสีผิวจะเปนแนวทางทีใ่ ชตัดสินการชวยเหลือตอไป
การประเมินควรทําเปนขั้นตอนดังนี้
13.1 Observe และ Evaluate
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13.1.1 ถาทารกหายใจไดเองให Evaluate Signs ตอไป (13.2)
13.1.2 ถาทารกไมหายใจหรือ HR < 100 ครั้ง/นาที ใหทํา PPV (Positive Pressure Ventilation)
13.2 Check Heart rate ( HR )
13.2.1 ถา HR > 100 ครั้ง/นาที ให Evaluate signs ตอไป (13.3)
13.3 Evaluate color
13.3.1 ถาทารกหายใจไดเอง อัตราการเตนของหัวใจ > 100 ครั้ง/นาที ใหดูสีผิว ถาทารกมี Central
cyanosis ให Oxygen เพื่อแกไขภาวะ Cyanosis
ประเมินผลการพยาบาล :
1. อัตราการเตนของหัวใจแฝดคนแรก 140 ครั้ง/นาที แฝดคนที่สอง 136 ครั้ง/นาที
2. ประเมิน APGAR Score ใน 1 และ 5 นาที แฝดคนแรกเทากับ 8 และ 8 แฝดคนที่สองเทากับ 8 และ 8
ปญหาที่ 2
: ผูค ลอดมีโอกาสไดรับอันตรายจากการชวยคลอดครรภแฝด
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาครรภแรกอายุ 17 ป
2. มดลูกหดรัดตัวถี่ Interval 2 นาที 30 วินาที Duration 40 วินาที
3. ตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 10 เซนติเมตร ความบาง 100% ระดับสวนนํา +1
วัตถุประสงคการพยาบาล :
1. เพื่อใหการความกาวหนาการคลอดดําเนินไปอยางปกติ
2. เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากการชวยคลอด
เกณฑการประเมินผล
:
1. ภายหลังคลอดสูญเสียเลือดไมเกิน 500 ซีซี
2. การฉีกขาดของแผลฝเย็บไมมีรอยฉีกขาดเพิ่ม
3. สัญญาณชีพหลังคลอด อุณหภูมิรางกาย 37-37.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 72-80 ครั้ง/นาที หายใจ 18-20 ครั้ง/
นาที ความดันโลหิต 90/60 – 120/80 มิลลิเมตรปรอท
4. มดลูกหดรัดตัวดีเปนกอนแข็ง ปสสาวะไดภายหลังคลอดไมเกิน 6 ชั่วโมง
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. อธิบายใหผูคลอดทราบถึงความกาวหนาการคลอดเพื่อใหมารดาเขาใจ ยอมรับในการรักษาของแพทยและลด
ความวิตกกังวล
2. อธิบายใหผูคลอดทราบถึงขั้นตอนในการชวยคลอดครรภแฝดอยางเขาใจงาย ๆ
3. ดูแลใหการพยาบาลอยางใกลชิดในขณะที่ผูคลอดเบงคลอดและใหความสนใจในการตอบขอซักถามของผูคลอด
อยางเต็มใจ
4. เตรียมผูคลอดใหนอนบนเตียงคลอดที่มีขาหยั่งนอนทา Lithotomy
5. เตรียมอุปกรณในการชวยคลอดครรภแฝดใหพรอม
6. ชวยเหลือการคลอดทารกแฝดรวมกับสูติแพทย
7. ชวยเหลือการคลอดทารกแฝดคนหลังเปนทาศีรษะชวยกดยอดมดลูกจนกวาศีรษะจะเขาสูชองเชิงกราน เพื่อให
สูติแพทยทําคลอดแฝดคนหลังตอไป
8. ประเมินการสูญเสียเลือดและตรวจการฉีกขาดของแผลฝเย็บและชองทางคลอด ถาพบสิ่งผิดปกติใหรีบรายงาน
แพทยทราบ
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9.บันทึกรายงานการคลอดโดยละเอียดเพื่อติดตามดูแลมารดาหลังคลอดตอไป
ประเมินผลการพยาบาล :
1. ประเมินการสูญเสียเลือดหลังคลอดประมาณ 300 ซีซี
2. แผลฝเย็บไมมีการฉีกขากเพิ่ม
3. ผลการตรวจวัดสัญ ญาณชีพ อุ ณหภูมิรางกาย 37.3 องศาเซลเซียส ชีพ จร 80 ครั้ ง/นาที อั ตราการหายใจ 20
ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตรปรอท
4. มารดาปสสาวะหลังคลอดภายใน 6 ชั่วโมง หลังคลอด
การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอด
ปญหาที่ 1
: มารดาเสี่ยงตอการตกเลือดในระยะคลอดและหลังคลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไมดี
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาครรภแฝดเสียเลือดขณะคลอด 300 ซีซี
2. มารดาอยูในระยะ 1-24 ชั่วโมงหลังคลอด
3. ครรภแฝดมดลูกยืดขยายใหญมากกวาปกติ
เกณฑการประเมินผล
:
1. ภายหลังคลอดสูญเสียโลหิตไมเกิน 500 ซีซี
2. การฉีกขาดของแผลบริเวณฝเย็บไมมีรอยฉีกขาดเพิ่มเติม
3. สัญญาณชีพหลังคลอด อุณหภูมิรางกาย 37-37.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 72-80 ครั้ง/นาที หายใจ 18-20 ครั้ง/
นาที ความดันโลหิตระหวาง 90/60-120/80 มิลลิเมตรปรอท
4. มดลูกหดรัดตัวดีเปนกอนแข็ง ปสสาวะไดภายหลังคลอดไมเกิน 6 ชั่วโมง
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. ประเมินสุขภาพของมารดาเมื่อแรกรับ ดูแลใหสารน้ําตามแผนการรักษาเพื่อปองกันภาวะตกเลือด
2. เฝาระวังสังเกตการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ เชนการหดรัดตัวของมดลูก การสูญเสียเลือด
สัญญาณชีพ เปนตน
3. ตรวจสอบความผิดปกติตาง ๆ ไดแกการหดรัดตัวของมดลูกและการแตกของถุงน้ํา
4. ประเมินความกาวหนาของการคลอด ตรวจสอบการคลอด และการแตกของถุงน้ําคร่ําทารกคนที่สองอยางใกลชิด
และระมัดระวัง
5. ทําคลอดรกโดยวิธี Control cord ใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูกคือ Syntocinon 10 units IM ตาม
แผนการรักษา
6. เตรียมอุปกรณที่จําเปนในการชวยเหลือการตกเลือดใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา เตรียมเลือด (PRC) ไว 2 ยูนิต
7. ประเมินการเสียเลือดของมารดาจากชองคลอด หากพบมีการเสียเลือดมากกวาหรือเทากับ 500 ซีซี รายงาน
แพทยทราบ
8. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกหากไมพบวามดลูกหดรัดตัวเปนกอนแข็ง ดูแลคลึงมดลูกพรอมกับการไลกอน
เลือดออกจากโพรงมดลูกใหหมดเพื่อใหมดลูกสามารถหดรัดตัวดี
9. แนะนํามารดาสังเกตการหดรัดตัวของมดลูกและสอนการคลึงมดลูกเพื่อกระตุนการหดรัดตัวของมดลูก
10. ติดตามสัญญาณชีพเพื่อประเมินภาวะ Shock เชน ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ําลงเปนตน หากพบความ
ผิดปกติรายงานแพทยทันที
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11. ดูแลกระเพาะปสสาวะใหวางโดยการกระตุนใหมารดาปสสาวะบอยๆ ไมกลั้นปสสาวะเพื่อลดการขัดขวางการหด
รัดตัวของมดลูกหากปสสาวะเองไมไดตองสวนทิ้ง
ประเมินผลการพยาบาล :
1. มารดาไมเกิดภาวะแทรกซอนในขณะคลอด
2. ไมมีภาวะตกเลือดในขณะคลอด และหลังคลอด มดลูกหดรัดตัวดี ไมนุม ระยะคลอดมี Blood loss 300 ซีซี ชวง
2 ชั่วโมงหลังคลอดมีเลือดชุมผาอนามัยครึ่งผืน (20 ซีซี)
3. สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิ 37.3 องศาเซลเซียส ชีพจร 80 ครั้ง/นาที หายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
100/60 มิลลิเมตรปรอท
ปญหาที่ 2
: มารดาวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกเนื่องจากมารดาครรภแฝดคลอดกอนกําหนด น้ําหนักตัวนอย
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาซักถามถึงอาการของทารกบอยครั้งวา “ลูกตัวเล็กจะเปนอะไรไหม ตองเขาตูอบหรือเปลา”
2. มารดาสีหนาวิตกกังวล
3. ทารกไดรับการสังเกตอาการที่หอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต
วัตถุประสงคการพยาบาล :
มารดาเขาใจ ยอมรับในแผนการรักษาของแพทยและลดความกังวลลง
เกณฑการประเมินผล
:
1. เมื่อพูดคุยทบทวนความเขาใจในแผนการรักษาสามารถตอบคําถามไดถูกตอง
2. มารดาสีหนาลดความกังวลลง สดชื่นขึ้น
กิจกรรมการพยาบาล
:
1 .สรางสัมพันธภาพที่ดีกับมารดาและครอบครัวดวยความจริงใจ เปดโอกาสใหพูดคุยระบายความรูสึกตางๆ รวมทั้ง
ยอมรับทาทีและปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
2. อธิบายใหมารดาและครอบครัวทราบถึงภาวะที่อาจเกิดขึ้นไดในทารกครรภแฝดและแผนการดูแล เปดโอกาสให
ซักถามและตอบขอสงสัยตางๆ ดวยความเต็มใจ
3. ใหขอมูลเกี่ยวกับทารกใหมารดารับทราบวาจะมีแพทยและพยาบาลใหการดูแลชวยเหลือทารกเพื่อชวยลดความ
กลัว และความวิตกกังวล
4. เมื่อทารกคลอดแลวจัดใหมารดาไดสัมผัสและเห็นทารก สงเสริมให Eye to Eye Contract เพื่อสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางมารดาและทารก
5. สนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในการรับรูปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
6. ประเมินความตองการในการชวยเหลือ สนับสนุนทารกและครอบครัว เชน ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ให
มารดาเตรียมพรอมในการหาแหลงสนับสนุนทางสังคม ติดตอประสานทีมการดูแลสุขภาพที่บาน เพื่อชวยติดตามดูแลสุขภาพ
มารดาและทารกอยางตอเนื่อง
การประเมินผล :
มารดาสีหนาสดชื่นขึ้น ความวิตกกังวลลดลง มารดาและครอบครัวยอมรับและมีความพรอมในการเลี้ยงดูทารกแฝด
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ปญหาที่ 3
: มารดาตองการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดาและทารกหลังคลอด
ขอมูลสนับสนุน :
1. มารดาบอกวา “ขออุมลูกไดไหมไมรูมีน้ํานมหรือเปลาจะใหดูดนมไดไหม”
2. ทาทางมารดากระตือรือลนที่ตองการกอดสัมผัสและใหทารกดูดนม
วัตถุประสงคการพยาบาล :
มารดาเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอทารกและใหความรวมมือใหการเลี้ยงดูทารกดวยนมมารดา
เกณฑการประเมินผล
:
1. มารดาโอบกอดทารกดวยความชื่นชม
2. มารดาใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
:
1. ใหคําแนะนํามารดาในการสรางสัมพันธภาพกับทารก เชน การอุมทารก การใหทารกดูดนมมารดา การชวยจัดทา
ทารก กรณีทารกหิวพรอมกัน การสบตาหรือการพูดคุยกับทารก แนะนําการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดาอยางเดียวไมนอยกวา 6
เดือน
2. ดูแลใหมารดาไดพักผอนและไดรับโภชนาการอยางเพียงพอ เพื่อใหมารดามีศักยภาพในการดูแลทารกไดเต็มที่
3. สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพระหวางมารดาสามีและทารกโดยการเปดโอกาสใหเขาเยี่ยมและจัดสถานที่ใหมี
ความเปนสวนตัว
การประเมินผล :
มารดาและครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอทารก
Discussion เปรียบเทียบกรณีศึกษากับหลักฐานเชิงประจักษ
หลักฐานเชิงประจักษ
เทียบเคียงกรณีศึกษา
การตั้งครภแฝดถือเปนการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูงทางสูติกรรม - ในหญิงตัง้ ครรภรายนี้ การคลอดกอนกําหนด (Preterm
เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดบอยทั้งในชวงกอนคลอด birth) อายุครรภ 35 สัปดาหทองแข็งตึงเปนพัก ๆ กอน
ขณะคลอด หลังคลอด ภาวะแทรกซอนที่พบไดแก
มาโรงพยาบาล แรกรับปากมดลูกเปดขยาย 4
- การแทงบุตร (Spontaneous abortion)
เซนติเมตร ความบางตัวของปากมดลูก 100% สวนนํา
- ความพิการแตกําเนิด (Congenital malformations) เปนศีรษะอยูที่ระดับ 0 ถุงน้ําคร่ํายังอยู มีการหดรัดตัว
- ความดันโลหิตสูงระหวางการตั้งครรภ (Hypertensive ของมดลูกระยะพัก 3 นาที ระยะหดตัว 40 วินาที
disorder in pregnancy)
ความรุนแรงระดับ +2 มีอาการเจ็บทองจริง เขาสูระยะ
- การคลอดกอนกําหนด (Preterm birth)
active phase ตรวจอัลตราซาวดสวนนําทารกเปนศีรษะ
- การตั้งครรภเนิ่นนาน (Prolonged pregnancy)
ทั้งคู คาดคะเนน้ําหนักทารก 1,488 กรัม และ 1,600
- ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย (Low birthweight)
กรัม แพทยพิจารณาใหคลอดทางชองคลอดได
- การพัฒนาการของทารกผิดปกติ (Long-term infant
development)
การวางแผนการคลอดของทารกครรภแฝดสอง
1. ครรภแฝดชนิด monoamnion ผาทองคลอดเนื่องจาก สตรีตั้งครรภรายนี้ ครรภแฝดชนิดที่ทารกมีสวนนําเปน
จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดสูงในขณะคลอด
ศีรษะทั้งคู มีอาการเจ็บครรภรวมกับ ปากมดลูกเปด
โดยเฉพาะการพันกันของสายสะดือ
ขยาย 4 เซนติเมตร ความบางตัวของปากมดลูก 100%
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หลักฐานเชิงประจักษ
2. ครรภแฝดชนิดที่ทารกคนแรกสวนนําไมใชศีรษะ
2.1 ทารกคนแรกสวนนําเปนกนลําตัวใหญมาก ศีรษะที่
คลอดออกมาตามหลังก็จะใหญกวาชองคลอด อาจ
เกิดภาวะติดศีรษะได
2.2 ทารกตัวเล็ก ขาและลําตัวคลอดโดยที่ปากมดลูกยัง
เปดไมหมด ศีรษะทารกอาจติดไดขณะคลอดศีรษะ
2.3 เกิดภาวะสายสะดือยอย (umbilical cord
prolapse)
สวนใหญจะผาทองทําคลอดทั้งคูตั้งแตแรกโดยไมลองคลอด
3. ครรภแฝดชนิดที่ทารกมีสวนนําเปนศีรษะทั้งคู สวน
ใหญทารกครรภแฝดชนิดนี้ใหลองคลอดทางชองคลอด
ไดถาไมมีขอบงชี้ทางสูติกรรม การผาทองคลอดไมไดทํา
ใหผลลัพธทางทารกดีขึ้น ถาทารกสวนนําเปนศีรษะทั้งคู
4. ครรภแฝดชนิดที่ทารกครรภแรกสวนนําเปนศีรษะ แต
ทารกคนที่ 2 มีสวนนําที่ไมใชศีรษะ (non-vertex) กลุม
นี้มีความหลากหลายในการตัดสินวิธีคลอด
4.1 ผาทองทําคลอดทารกตั้งแตแรก
4.2 หลังจากที่ทารกคนแรกคลอดแลว ใหหมุนกลับ
ทารกทางหนาทองใหสวนนํากลับเปนศีรษะ เพื่อให
คลอดปกติทางชองคลอดโดยมีศีรษะเปนสวนนํา
(external cephalic version)
4.3 หลังจากที่ทารกคนแรกคลอดแลว จึงทําคลอด
ทารกที่มีสวนนําเปนกนทั้งหมดทางชองคลอด ( total
breech extraction) หรือหมุนทารกภายในมดลูก
(internal podalic version)
4.4 คลอดทางชองคลอด (ทารกคนที่ 1) รวมกับการผา
ทองทําคลอดทารกคนที่สองภายหลังจากที่ลองคลอด
ทารกคนที่สองแลวไมสําเร็จ
แนวทางสําหรับการดูแลขณะคลอดทางชองคลอดทารกครรภ
แฝด
- มีผูเฝาคลอดที่ไดรับการอบรมมาอยางเพียงพออยูกับผู
คลอดตลอดระยะเวลาของการคลอด โดยติด
Electronic fetal monitoring กับผูคลอดตลอดเวลา
- เตรียมจองเลือด
- มีสูติแพทยที่มีประสบการณในการทําหัตถการตางๆใน
ระยะคลอด

เทียบเคียงกรณีศึกษา
สวนนําเปนศีรษะอยูที่ระดับ 0 ถุงน้ําคร่ํายังอยู คาดคะเน
น้ําหนักทารก 1,488 กรัม และ 1,600 กรัม ตรวจอัลตรา
ซาวดสวนนําทารกเปนศีรษะทั้งคู ลักษณะรกแยกออก
จากกัน (Diamnion c Dichorion) แพทยพิจารณาให
คลอดทางชองคลอดได ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. อธิบายใหผูคลอดทราบถึงขั้นตอนในการชวยคลอด
ครรภแฝด
2. เตรียมผูคลอดใหนอนบนเตียงคลอดที่มีขาหยั่งนอนทา
Lithotomy
3. เตรียมอุปกรณในการชวยคลอดครรภแฝดใหพรอม
4. ชวยเหลือการคลอดทารกแฝดรวมกับสูติแพทย
5.ชวยเหลือการคลอดทารกแฝดคนหลังเปนทาศีรษะโดย
ชวยกดยอดมดลูกจนกวาศีรษะจะเขาสูชองเชิงกราน
เพื่อใหสูติแพทยทําคลอดแฝดคนหลังตอไป
6. ประเมินการสูญเสียเลือดและตรวจการฉีกขาดของ
แผลฝเย็บและชองทางคลอด
7. บันทึกรายงานการคลอดโดยละเอียดเพื่อติดตามดูแล
มารดาหลังคลอดตอไป

แนวทางสําหรับการดูแลเตรียมการคลอดครรภแฝด
- แพทยตรวจอัลตราซาวดเพื่อวางแผนการคลอด
ที่เหมาะสมทารกครรภแฝด
- งดน้ําและอาหารเตรียมพรอมกรณีคลอดติดขัด
- เตรียมทําความสะอาดผิวหนังบริเวณหนาทอง
และอวัยวะสืบพันธุภายนอก
- เตรียมเลือด ( PRC ) ไว 2 ยูนิต
- เตรียมบุคลากรและเครื่องมือในการชวยฟนคืน
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-

-

-

หลักฐานเชิงประจักษ
มีเครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงเพื่อประเมินทาและ
สถานภาพของทารกคนที่ 2 หลังจากที่ทารกคนแรก
คลอดแลว
มีวิสัญญีแพทยที่พรอมจะใหการระงับการรูสึก ในการที่
ตองผาคลอดทางหนาทอง หรือทําหัตถการทางชอง
คลอดอื่นๆ
มีบุคลากรที่มีประสบการณในการดูแล ใชหัตถการฟน
คืนชีพแกทารก

-

เทียบเคียงกรณีศึกษา
ชีพทารก
บุคลากรในทีมสามารถทํา Resuscitation ได
เปนอยางดี อยางนอย 2 คน
เตรียมเครื่องมือที่ดีพรอม
แจงกุมารแพทย และประสานงานกับหอผูปวย
ทารกแรกเกิดวิกฤตในการเตรียมพรอมรับ
ทารกที่อาจมีปญหา

สรุปกรณีศึกษา
การชวยคลอดครรภแฝดคลอดทางชองคลอด เปนสูติศาสตรหัตถการผูคลอดมี โอกาสไดรั บอันตรายจากการชวย
คลอดเพื่ อให ความกาวหน าของการคลอดดําเนิ นไปอย างปกติ และเพื่อเปนการช วยเหลื อชี วิต มารดาและทารกในครรภ
พยาบาลเปนบุคลากรสําคัญในการเฝาระวังและใหการดูแลหญิงตั้งครรภการพยาบาลที่สําคัญที่สุดคือ ตองสามารถประเมิน
อาการและรายงานแพทยไดในระยะเวลาอันเหมาะสม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณกูชีพทารกแรกเกิดและเปนสวนหนึ่งในทีม
สุขภาพเพื่อใหการดู แลมารดาครรภแฝดปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน เมื่อสิ้ นสุดการคลอดการดูแลเมื่อจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล การนอมนําศาสตรพระราชา สูพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืนการสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในการรับรู
ปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมก็มีความสําคัญ ทีมสุขภาพตองประเมินความตองการในการชวยเหลือ ใหการ
สนับสนุนทารกและครอบครัว เชน ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ใหมารดาเตรียมพรอมในการหาแหลงสนับสนุนทางสังคม
ติดตอประสานทีมการดูแลสุขภาพที่บาน เพื่อชวยติดตามดูแลสุขภาพมารดาและทารกอยางตอเนื่องและเหมาะสมตอไป
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Marketing Mix Factors Affecting Purchasing Behaviors of Green Product
in Thai Consumers
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน
ของผูบริโภคไทย ตัวอยางของการศึกษา คือ ผูบริโภคไทยที่ใชหรือมีสวนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตู เย็น จํานวน 402 ราย
งานวิจัยใชโปรแกรม G*Power 3.1 ในการคํานวณหาขนาดตัวอยางและเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามทางออนไลน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ รอยละและการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบวา 1) สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามมีอายุ
อยูในชวง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส และพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา 40,000 บาท ถึงรอยละ 61.7
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน คือ รายไดตอเดือน ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีนและดานชองทางการจัดจําหนาย สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบอยางมี
นัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยสวนประสมทาการตลาดดานราคา 3) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดไมมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน และ 4) สมการถดถอยโลจิสติคของงานวิจัย สามารถอธิบายการตัดสินใจ
ของผูบริโภคที่จะซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนไดร อยละ 29 และสมการสามารถจําแนกการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องทําความเย็นกรีนในภาพรวมไดถูกตองรอยละ 94.8
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑกรีน
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Abstract
The objective of this research was to study the marketing mix factors affecting purchasing
behaviors of green refrigerator in Thai consumers. The sample of the study was 402 Thai consumers who
use or participate in the decision to purchase the refrigerator products. The study utilized the G*Power
program for the sample size calculation and collected the data by online questionnaires. The statistics
for data analysis were percentages, and logistic regression analysis. The research results showed that
1) the majority of the respondents were aged between 31-40 years, had the marital status, and it was
found that respondents whose earned less than 40,000 baht per month was 61.7%, 2) the variables that
had a significant positive influence on the decision to purchase the green refrigerator product were
income per month, green product aspect, and place. The variable that had a significant negative
influence on purchasing decision was price aspect, 3) the marketing promotion factor had no influence
on the decision to purchase the green refrigerator, and 4) the logistic regression equation could explain
the consumer’s decision to purchase a green refrigerator product 29% and the overall percent correctly
classified the purchasing decision in a green refrigerator product by this equation was 94.8%.
Keywords: marketing mix, consumer behavior, green product

634 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ประเด็นความยั่งยืนที่ประกอบดวยสามดาน คือ ความยั่งยืนดานสังคม ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม และความยั่งยืน
ทางด านเศรษฐกิ จ เปนประเด็นที่มี การศึกษากันมากและทุ กภาคสวนใหค วามสนใจ (Savitz, 2013) ภาวะโลกรอนและ
กฎระเบียบนานาชาติที่เกี่ยวของกับนโยบายการลดโลกรอนมีผลกระทบตอการผลิตสินคาทุกชนิด รวมถึงสินคาเครื่องทําความเย็น
มีการศึกษาพบวา สารทํ าความเย็นบางชนิดในผลิตภัณฑเ ครื่องทํ าความเย็นสามารถกอความเสีย หายตอสภาพแวดลอมได
โดยสารตัวที่สําคัญที่สุด คือ สารทําความเย็นสังเคราะหชนิดคลอโรฟลูออโรคารบอน (Chlorofluorocarbon หรือ CFC) เปน
สารที่กัดเซาะชั้นโอโซนที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน การปรับมาตรฐานสิ่งแวดลอมทั่วโลก ทําใหเกิดการลดหรือเลิกใชสารชนิด
คลอโรฟลูออโรคารบ อน (Calm, 2008) มี การใช เทคโนโลยีกรีน (Green) หรือเทคโนโลยีสี เขีย วซึ่ งเปนเทคโนโลยี ที่ล ด
ผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิตมากขึ้น (Shecco, 2014) เชน การใชสารที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางสารไฮโดรคารบอนในเครื่องทําความเย็นกรีน ถือเปนทางเลือกที่ปลอดภัย (Calm, 2008) และมี
ประสิทธิ ภาพในการประหยัดพลัง งานเทีย บเทาหรือมากกวาเทคโนโลยีเ ดิม (Stafford & Hartman, 2013) การบริโภค
ผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เหตุผลอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่รอนเกือบ
ตลอดทั้งป ผูบริโภคในประเทศไทยจึงมีความตองการสูงในผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ นอกจากสภาพ
อากาศประเทศไทยที่รอนแลว การฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยยังไดกระตุนอุปสงคในสิ นคาประเภทนี้
มากขึ้นดวย (Euromonitor, 2016) และเนื่องจากในตลาดเครื่องทําความเย็นในประเทศไทยมีทั้งผลิตภัณฑแบบเดิมที่ไมไดใช
สารที่ ช วยลดภาวะโลกร อนและผลิต ภั ณฑ กรีนที่ใ ช สารที่เ ปนมิ ตรกับ สิ่ งแวดล อม จึง น าสนใจวา การบริ โภคที่เ พิ่ม ขึ้ นของ
ผูบริโภคไทยดังกลาว มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นอยางไร มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตั ดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เครื่ องทําความเย็ นดั งกล าว ซึ่ง การศึกษาและวิจั ยดานพฤติกรรมผูบ ริโ ภคนั้ น ถือเปนวิธีที่ จะนําไปสู ความสํ าเร็ จของธุ รกิ จ
(Kumar, John, & Senith, 2014)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนข
องผูบริโภคในประเทศไทย ซึ่งผลวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจและการสรางกลยุทธการตลาดผูบริโภคในผลิตภัณฑ
เครื่องทําความเย็น รวมถึงประโยชนในการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและลด
โลกรอนของประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต
2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 การตลาดกรีนหรือการตลาดสีเขียว (Green marketing)
ความหมายของการตลาดกรี น หมายถึ ง การทํ าการตลาดทางด านผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยไม ส ง ผลกระทบด านลบต อ
สิ่งแวดลอม (Mohajan, 2012) หลายบริษัท มีนโยบายที่ จะไม สรางผลกระทบต อสิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑที่กรีนมากขึ้น (Maheshwari, 2014) มีกําหนดกลยุทธเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือกลยุทธกรีน (Green
strategies) และทํากิจกรรมทางการตลาดกรีน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันที่เหนือกวาคูแขง (Sen, 2014) การศึกษา
ของ Maheshwari (2014) พบวา บริษัทที่มุงเรื่องกรีนหรือมีนโยบายลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดประโยชนจากการลด
ตนทุนการผลิตและประโยชนดานโอกาสทางการตลาด รวมถึงการสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทในดานกรีนดวย Mir (2016)
ระบุวา ในอดีตที่ผานมา ทั้งบริษัทและผูบริโภคใหความใสใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑกรีนไมมากนัก แตในปจจุบันความใสใจไดเพิ่ม
มากขึ้น สอดคลองงานวิจัยของ Sen (2014) อธิบายถึงผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้นกวาอดีต และพยายาม
ปรับตัวในการลดผลกระทบตอสิ่ งแวดล อม มีการเลือกซื้อผลิตภั ณฑกรีนหรือผลิ ตภัณฑที่เ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอ มมากขึ้นใน
ปจจุบัน การศึกษาของ Maheshwari (2014) ระบุวา ผูบริโภคที่ใสใจดานสิ่งแวดลอม มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑกรีนมากกวา
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ผูบริโภคทั่วไป และยังพบวา การตลาดกรีนสามารถสรางความตระหนักของผูบริโภค (Awareness) เกี่ยวกับผลิตภัณฑกรีนที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยของ Sen (2014) ชี้วา ผูบริโภคยินดีที่จะจายราคาที่สูงขึ้น หากผลิตภัณฑกรีนใหคุณคาและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
สวนประสมทางการตลาด คือ กลุ มของปจจัยที่ ตองใช เพื่อการสรางกลยุท ธการตลาดที่ สรางความสํ าเร็จ ถือเป น
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ สํ าคั ญต อธุ ร กิ จในป จจุ บั น McCarthy ได กําหนดส วนประสมทางการตลาดใน ป ค.ศ. 1964
ประกอบดวย 4 ปจจัย (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมทาง
การตลาด (Promotion) (Misra, 2015) Palade (2011) ไดอธิบายถึงแนวคิดของ Philip Kotler วา การตลาดที่ดีตองมี
สวนประกอบ 4Ps ในลักษณะเดียวกับที่กลาวมาขางตน โดยสวนประสมทางการตลาดนี้ คือ เครื่องมือหลักขององคกรธุรกิจ
เพื่อวางตําแหนง (Positioning) ใหเหมาะสมที่สุดในตลาดที่มุงหวัง แมจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมปจจัย P ใหมากขึ้น แต
องคกรธุรกิจในปจจุบันยังคงใช 4Ps หลักดังกลาวในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ (Goi, 2009)
Goi (2009) ระบุวา สวนประสมทางการตลาดถูกใชเปนเครื่องมือทางการตลาดแตกตางกันไปในแตละองคกรธุรกิจ
ซึ่งขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีอยู เงื่อนไขทางตลาด และการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา ดังนั้น ปจจัยแตละตัวอยางถูกให
น้ําหนักแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา การศึกษาของ Isoraite (2016) สรุปวา ความพึงพอใจของผูบริโภคซึ่งจะนําสูการ
ตัดสินใจซื้อ มีความสัมพันธกับปจจัย 4Ps ของสวนประสมทางการตลาด สอดคลองกับการศึกษาของ Maheshwari (2014) ที่
ระบุวา การตลาดมีสวนสําคัญตอการสรางความตระหนักในผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑกรีน
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานผลิตภัณฑ
งานวิจัยของ สุกัญญา หมูเย็น (2559) พบวา ผูบริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ที่ระบุวา ทัศนคติที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม งานวิจัยของ
ชุตินันท จีรวะรวงศ และดนุพล หุนโสภณ (2015) พบวา ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีอิทธิพล
ตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค สวนการศึกษาของ Agarwal, Faiz, and Gupta (2016) ในการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
ออแกนิค (Organic products) พบวา การมีขอมูลและความรูที่มากขึ้นและการมีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตรจะมีผลเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิค รวมถึงยังพบอีกวา การมีผลิตภัณฑใหซื้ออยางเพียงพอ (Availability) และ
มีใหเลือกหลายหลายมากกวาจะมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิคในอนาคต
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานราคา
งานวิจัยของ Chockalingam et al. (2016) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค พบวา ราคามีผลเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sen (2014) ที่ระบุวา ผูบริโภคยินดีที่จะจายราคา
ที่สูงขึ้น หากผลิต ภัณฑกรีนใหคุณคาและมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้ น และสอดคลองกับการศึกษาทัศ นคติของผูบริโภคเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑกรีนของ Kaur (2015) ที่ชี้วา ผูบริโภคยินดีที่จายเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ ตรงขามกับการศึกษาของ Agarwal, Faiz,
and Gupta (2016) ในการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิค (Organic products) ที่พบวา ราคาที่ลดลงจะมีผลเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิค กรีน และงานวิจัยของ Joshi and Rahman (2015) ที่ระบุวา ราคาที่สูงของ
ผลิตภัณฑจะสงผลเชิงลบตอความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค
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งานวิจัยที่เกี่ยวของดานชองทางการจัดจําหนาย
งานวิจัยของ Chockalingam et al. (2016) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค พบวา ความสะดวกในการ
ซื้อมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะการซื้อของผานชองทางอินเทอรเน็ต (Online
shopping) งานวิจัยของ Sen (2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค ระบุวา การมีผลิตภัณฑ
พรอมใหซื้อตลอดเวลา (Availability) มี ความสําคัญ อยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริ โภค หากผลิตภัณฑไมมี ใหซื้อ
อาจจะสงผลเชิงลบตอผลิตภัณฑและบริษัทได ดานการศึกษาของ สุกัญญา หมูเย็น (2559) พบวา ปจจัยดานการจัดจําหน าย
และสถานที่ ที่ จัด จํ าหน ายมี ผ ลต อพฤติ กรรมการบริ โ ภคสี เ ขี ย วในระดั บ มาก ดั ง นั้ น การกระจายสิ นค ากรี นให กว า งและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหสามารถหาซื้อไดงาย จะชวยสงเสริมการซื้อสินคากรีนใหเพิ่มมากขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานสงเสริมทางการตลาด
การศึกษาของ Agarwal, Faiz, and Gupta (2016) ในการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิค (Organic products) พบวา
การมีขอมูลที่มากขึ้น การโฆษณาที่มากขึ้น การมีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร และอิทธิพลจากเพื่อนหรือครอบครัว สงผลเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิค เชนเดียวกับการศึกษาของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ที่พบวา การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอมและความรูในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมของผูบริโภคมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุตินันท จีรวะรวงศ และ ดนุพล หุนโสภณ (2015) ที่
ระบุวา การโฆษณามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค
3. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากวัตถุประสงคการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยเลือกตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑในลักษณะทั่วไป ผลิตภัณฑในลักษณะกรีน ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด เหตุผลที่ผูวิจัยแยกผลิตภัณฑออกเปนสองลักษณะ ไดแก ลักษณะทั่วไปและลักษณะ
กรีน เพื่อตองการวิเคราะหวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับสองลักษณะแตกตางกันหรือไมและลักษณะทั้ งสองมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อแตกตางกันหรือไมและอยางไร สวนตัวแปรตาม ผูวิจัยใชตัวแปรหุน (Dummy) โดยใหมีคาเทากับ 1 เมื่อมีการ
ตัดสินใจซื้อ และเทากับ 0 เมื่อผูบริโภคไมตัดสินใจซื้อ สําหรับปจจัยดานประชากรศาสตร จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา รายได และสถานภาพ เปนตัวแปรควบคุมของงานวิจัย สวนดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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4. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของ
ผูบริโภคไทย
5. วิธีดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ )Quantitative Researchโดยใชวิธีการสํารวจ (จากตัวอยางดวยแบบสอบถาม
(Questionnaires) ทางออนไลน มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ประชากรและตัวอยาง
ประชากรของงานวิจัย คือ ผูบริโภคสินคาเครื่องทําความเย็นประเภทตูเย็นในประเทศไทยที่มีประสบการณการซื้อ
หรือรวมตัดสินใจในการซื้อสินคาเครื่องทําความเย็น ซึ่งไมทราบจํานวนที่แทจริง ในการคํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample
size) ผูวิจัยใชแนวทางของ Hsieh et al. (1998) ที่แนะนําจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยที่เลือกใชการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติค โดยการคํานวณดวยโปรแกรม G*Power 3.1 ไดกําหนดความคลาดเคลื่อนของการทดสอบ (Effect size) ที่
0.405 อํานาจการทดสอบ (Power) ที่รอยละ 95 ระดับนัยสําคัญ (two-sided significant level) ที่ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง
เทากับ 317 ขอมูล ซึ่งเปนขนาดอยางต่ําของงานวิจัย
5.2 เครื่องมือวิจัยและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือของงานวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งไดรับการตรวจสอบและประเมินความตรงของเครื่องมือ (Validity) จาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ใชการประเมินจากคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective
Congruence - IOC) พบวา แบบสอบถามทุกขอมีคามากกวา 0.70 ถือวาผานเกณฑดี (Hair et al., 2014) และไดผานการ
ตรวจสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability) จากการทดลองกับกลุมทดลองที่ไมใชตัวอยาง จํานวน 20 ชุด ไดค า
Cronbach's Alpha เทากับ 0.92 ถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือเพียงพอที่จะใชในการวิจัย (Hair et al., 2014)
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยเก็บขอมูลทางอินเตอรเน็ต (Online survey) โดยเลือกเก็บขอมูลเฉพาะผูบริโภคที่มีประสบการณการซื้อ
หรือรวมตัดสินใจในการซื้อสินคาเครื่องทําความเย็นประเภทตูเย็น แบบสอบถามที่ไดรับกลับและมีความถูกตอ งของขอมูลมี
จํานวน 402 แบบสอบถาม ถือวาเพียงพอและเหมาะสมตอการวิเคราะหถดถอยโลจิสติคตามเกณฑที่คาดหวัง
5.4 การวิเคราะหขอมูล
งานวิ จัย ใช ร อยละในการวิ เ คราะห ป จจั ย ด านประชากรศาสตร แ ละใช การวิ เ คราะห ถ ดถอยโลจิ ส ติ ค (Logistic
regression) เพื่อทดสอบอิท ธิพ ลของตัวแปรตนตอตัวแปรตาม จากกรอบแนวคิ ดในงานวิจัย ในภาพที่ 1 ทําให ได สมการ
ถดถอยโลจิสติค ดังนี้
Log (Odds) =  + 1SEX + 2AGE + 3DEGREE + 4INCOME + 5STATUS + 6GENERAL
+ 7GREEN + 8PRICE + 9PLACE + 10PROMO
โดยที่ Odds คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณการซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนเมื่อเทียบกับเหตุการณไมซื้อ
 คือ คาคงที่,  คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติค
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตร
งานวิจัยพบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามเปนชายและหญิงจํานวนใกลเคียงกัน คือ จํานวน 198 และ 204 คน คิดเปน
รอยละ 49.3 และ 50.7 ตามลําดับ อายุของผูตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอายุในชวง 31-40 ป คือ จํานวน 146 คน คิดเปน
รอยละ 36.3 รองลงมา ไดแก ชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.6 ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 94 คน คิดเปน
รอยละ 23.4 และชวงอายุ 51-60 ป จํ านวน 28 คน คิ ดเป นร อยละ 7.0 ตามลํ าดับ ด านระดั บการศึ กษา พบวา ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ มีจํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 71.6 ดานรายไดตอเดือน ผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 248 คน หรือร อยละ 61.7 มี รายไดตอเดือนน อยกว า 40,000 บาท สวนรายได ตอเดื อนมากกว า
50,000 บาท มีจํานวน 118 คนหรือคิดเปนรอยละ 29.3 สวนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากของผูตอบ
แบบสอบถามสมรสแลว มีจํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.0 สําหรับสถานภาพโสด มีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 42.8
6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีน
งานวิจัยทําการวิเคราะหถดถอยโลจิสติค ดวยวิธีแบบเปนขั้นตอนยอนกลับแบบมีเงื่อนไข (Conditional backwardstepwise method) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
B
S.E.
Wald
df
Sig.
คาคงที่
-6.123
2.234
7.515
1
.006**
รายไดตอเดือน (INCOME)
.725
.222
10.630
1
.001**
ดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีน (GREEN)
1.944
.478
16.517
1
.000***
ดานราคา (PRICE)
-1.333
.623
4.571
1
.033*
ดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE)
1.064
.545
3.810
1
.050*
-2 Log likelihood = 132.622, Cox & Snell R Square = .103, Nagelkerke R Square = .290
Hosmer and Lemeshow test (Chi-square = 14.535, df = 8, sig. = .069)
หมายเหตุ ***, **, * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ

Exp(B)
.002
2.065
6.987
.264
2.899

ผลการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติคที่ได ดวย Hosmer and Lemeshow test พบวา ได
คาสถิติทดสอบ Chi-square เทากับ 14.535 และคา sig. = .069 ซึ่งมากกวา .05 ดังนั้น จึงสรุปวา สมการที่ไดมีความ
เหมาะสม โดยพบวา ตัวแปรที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ รายไดตอเดือน
ผลิตภัณฑในลักษณะกรีน ราคา และชองทางการจัดจําหนาย มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติค เทากับ 0.725, 1.944, 1.333 และ 1.064 ตามลําดับ สามารถเขียนสมการถดถอยโลจิสติคไดดังนี้
Log (Odds) = -6.123 + 0.725 INCOME + 1.944 GREEN – 1.333 PRICE + 1.064 PLACE
เมื่อพิจารณาความสามารถของสมการที่จะอธิบายความผันแปรในการวิเคราะห โดยประเมินจากคา Pseudo R2
หรือจาก Nagelkerke R Square พบวา สมการสามารถอธิบายความผันแปรในสมการไดรอยละ 29 หมายความวา ตัวแปรที่
เขาสูสมการ ไดแก รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑกรีน ราคา และชองทางการจัดจําหนาย สามารถอธิบายโอกาสที่
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนไดรอยละ 29
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การประเมินโอกาสที่จะเกิ ดเหตุ การณผู บริ โภคตั ดสินใจซื้อเมื่อเที ยบกับ ตัดสิ นใจไมซื้อ สามารถพิ จารณาจากค า
Exp(B) หรือ Odds ratio ในตารางที่ 1 ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อรายไดตอเดือนของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอื่น ๆ คงที่ จะ
ทําใหมีโอกาสที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกรีนมากขึ้น (Odds ratio ประมาณ 2 เทา) เมื่อผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑมี
ลักษณะกรี นมากขึ้น ในขณะที่ ปจจั ยอื่น ๆคงที่ จะทําใหโ อกาสที่ผู บริโ ภคตั ดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ กรีนมีสูงขึ้ น (Odds ratio
ประมาณ 7 เท า) เมื่อผูบริโ ภคคิดวาชองทางการจัดจําหนายมีความเหมาะสมมากขึ้น ในขณะที่ปจจัยอื่น ๆคงที่ โอกาสที่
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกรีนมีมากขึ้น (Odds ratio ประมาณ 3 เทา) แตเมื่อผูบริโภครับรูวาราคาของผลิตภัณฑ
สูงขึ้น ในขณะที่ปจจัยอื่น ๆคงที่ จะสงผลใหผูบริโภคมีโอกาสจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกรีนลดลง (Odds ratio ไมถึง 1 เทา)
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของตัวแบบที่ได โดยการเปรียบเทียบคาพยากรณกับคาจริง ในตารางที่ 2 กําหนดคา
cut value = 0.5 หมายถึง ถามีคามากกวา 0.5 จะถูกจําแนกวาเปนเหตุการณที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความ
เย็นกรีน แตหากคานอยกวา 0.5 จะถูกจําแนกวาเปนเหตุการณที่ผูบริโภคไมซื้อ
ตารางที่ 2 ผลการทํานายของตัวแบบในเหตุการณที่ผูบริโภคซื้อและไมซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน
ทํานาย
สังเกต
การตั้งใจซื้อ
รอยละความถูกตอง
ไมซื้อ
ซื้อ
ไมซื้อ
2
21
8.7
การตั้งใจซื้อ
ซื้อ
0
379
100.0
รวม
94.8
จากตารางที่ 2 พบวา สมการที่ไดสามารถทํานายผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนกรีนไดอยาง
ถูกตองรอยละ 100 และสามารถทํานายผูบริโภคตัดสินใจไมซื้อผลิตภัณฑกรีนไดอยางถูกตองเพียงรอยละ 8.7 และในภาพรวม
พบวา สมการโลจิสติคดังกลาวสามารถทํานายการซือ้ หรือไมซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนไดถูกตองรอยละ 94.8
7. สรุปและอภิปรายผล
ในสวนของปจจัยดานประชากรศาสตร งานวิจัยครั้งนี้ พบวา รายไดตอเดือนของผูบริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน และสอดคลองกับการศึกษาของ Agarwal, Faiz, and Gupta
(2016) เรื่องการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิคของผูบริโภค พบวา เมื่อรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น โอกาสที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑออแกนิคใน อนาคตมีม ากขึ้น ดัง นั้น ปจจัย ดานรายไดของผูบริ โภคควรเปนหนึ่งป จจัย ในการวางแผนการตลาด
ผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนในประเทศไทย
ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด งานวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีน ดานราคา และดานชองทาง
การจัดจําหนายของผลิตภัณฑมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคไทย
โดยดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีนมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน ซึ่ง
หมายถึง ลักษณะผลิตภัณฑตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระบวนการผลิตไดใชวัตถุดิบที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และลดการใช
พลังงานไฟฟาได ผูบริโภคไทยจึงจะเลือกซื้อผลิตภัณฑกรีนนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุตินันท จีรวะรวงศ และ ดนุพล หุนโสภณ
(2015) ระบุ วา ปจจัยดานทัศนคติ ที่มีตอเทคโนโลยีที่เป นมิตรตอสิ่งแวดลอมมีอิทธิพ ลตอความตั้งใจซื้อ ผลิ ตภัณฑกรีนของ
ผูบ ริโ ภค และสอดคล องกั บ การศึ กษาของ สุ กัญญา หมู เย็ น (2559) ที่พ บว า ผู บ ริโ ภคที่ เลื อกซื้ อผลิ ต ภัณฑที่ เ ปนมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมจะใหค วามสําคั ญกับป จจัย ดานผลิต ภัณฑ ในระดับ มาก สวนในด านราคาของผลิตภั ณฑ งานวิจัย พบว า ราคามี
อิทธิพลเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคไทย สอดคลองกับการศึกษา
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ของ Agarwal, Faiz, and Gupta (2016) ในการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิคของผูบริโภค โดยพบวา ราคาที่ลดลงจะมีผลเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑออแกนิค และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Joshi and Rahman (2015) ที่
ระบุวา ราคาที่สูงของผลิตภัณฑจะสงผลเชิงลบตอความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค เปนไปไดวา
ผูบริโภคไทยทั่วไปยังมีความตองการผลิตภัณฑที่ราคาถูก มักมีพฤติกรรมที่เลือกการจายที่ลดลง ถึงแมวาผลิตภัณฑอาจจะมีคุณ
คาที่เพิ่มขึ้นหรือมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นหรือมีนวัตกรรมก็ตาม ดังนั้น การวางตําแหนงทางการ
ตลาดของผลิ ต ภั ณฑ กรี นให ตรงกั บส วนแบ ง ทางการตลาด (Segment) ที่ เ หมาะสม จึ งมี ค วามจํ าเป น ดั ง การศึ กษาของ
Maheshwari (2014) พบวา ผูบริโภคที่ใสใจดานสิ่งแวดลอม มีโอกาสทีจ่ ะซื้อผลิตภัณฑกรีนมาก กวาผูบริโภคทั่วไป สวนดาน
ชองทางการจัด จํ าหนาย งานวิจัย พบวา ช องทางการจัด จํ าหนายของผลิต ภั ณฑ มีอิทธิ พ ลเชิง บวกอย างมี นัย สําคั ญกั บการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภั ณฑ เครื่ องทําความเย็นกรี นของผู บริ โภคไทย หมายถึ ง ผูบริ โภคในประเทศไทยให ความสําคั ญ กั บการมี
ชองทางการจัด จําหนายที่ส ะดวกตอการซื้อสินค าและต องมี ชองทางการซื้อทางอินเทอรเน็ ตดวย สอดคลองกั บงานของ สุ
กัญญา หมูเย็น (2559) ที่พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายและสถานที่ที่จัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริ โภคสีเขียวใน
ระดับมาก สวนในดานการสงเสริมทางการตลาด งานวิจัยครั้งนี้พบวา การสงเสริมทางการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การศึกษาของ Shabani et al. (2013) เสนอวา
การทําการตลาดกรีน ควรดําเนินกลยุทธทั้ง 4 ดาน คือ ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมทางการตลาด
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและธุรกิจ
1. ฝ ายบริ ห ารและนั กการตลาด ควรสร างกลยุ ท ธ สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณฑ เ ครื่ องทํ าความเย็ นกรี นที่ แ ตกต า งจาก
ผลิตภั ณฑอื่น ๆ ของธุรกิ จ เนื่องจากป จจัย ที่สงผลตอ การตัดสินใจซื้ อผลิ ตภัณฑ เครื่ องทํ าความเย็ นกรี นของ
ผูบริโภคมีความแตกตาง โดยการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนนั้น ควรเนนในเรื่องลักษณะ
ผลิ ต ภั ณฑ กรี น การตั้ ง ราคาที่ ส มเหตุ ส มผล และการมี ช องทางการจั ด จํ าหน ายที่ กว างและทั่ วถึ ง ผู บ ริ โ ภค
เปาหมาย
2. รายไดที่สูงขึ้นของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน ดังนั้น นักการตลาด
ควรกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑไปที่เปาหมายผูมีรายไดสูงกอน โดยเฉพาะในชวงแนะนําสินคาออกสูตลาด
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาเจาะจงในประชากรที่สนใจซื้อผลิตภัณฑกรีน ซึ่งอาจทําวิจัยโดยการสนทนากลุม (Focus group)
เพื่อใหเขาใจในรายละเอียดที่มากขึ้น และควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เชน ตัวแปรดานสภาพแวดลอมภายนอก เปนตน
เพื่อที่จะทําใหสมการสามารถอธิบายการตัดสินใจของผูบริโภคที่จะซื้อผลิตภัณฑกรีนไดดียิ่งขึ้น
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การจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม
กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง
Outbound Logistics Management for Small Frozen Foods Entrepreneur
Case Study Frozen Salacca in Syrub
เมธาพร กิมโสม ณัฐพัชร ธรรมอรุณศุชักดิ์ และธนพงษ รวมสุข*
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง คณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
*
thanapong_ttr@hotmail.com
บทคัดยอ
การจัดการโลจิสติกสขาออกสําหรับวิสาหกิจอาหารแชแข็งขนาดยอม มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสาเหตุความเสียหาย
และปรับปรุงกระบวนการจัดการโลจิสติกสขาออกสละลอยแกวแชแข็ง และเปรียบเทียบปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหาย
และอุณหภูมิที่ ทําใหเกิ ดความเสี่ย งในกระบวนการขนสง จากการใชแบบบั นทึกขอมู ลจากเครื่องวัด อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส
รุน RC-5 ในกระบวนการขนสงในจุดตาง ๆ ของรถหองเย็น และแบบสัมภาษณการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาในขั้นตอนกระบวนการ
จัดการขนสงสินคาแชแข็ง กอนการศึกษา พบวา สินคามีความเสี่ยงจากอุณหภูมิสินคาที่สูงกวาจุดเยือกแข็งของสละลอยแกว
6 จุดจาก 15 จุด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด -8.97 ºC ซึ่งจากการวิเคราะหสาเหตุและกําหนดแนวทางการแกปญหา แบงได 3 ประเด็น
ไดแก 1) การวิเคราะหจุดเยือกแข็งของสินคาเพื่อหาจุดเสี่ยงของการละลายของสินคา 2) การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (SOP)
กระบวนการโลจิสติกสขาออกในกิจกรรมกอนนําสินคาขึ้นยานพาหนะของผูประกอบการและกิจกรรมการขนสงของบริษัทขนสง
3) การใชแบบฟอรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องมือติดตามวัดอุณหภูมิในจุดเสี่ยง โดยหลังจากทดลองใชงานจริง
สามารถลดความเสี่ยงได อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด -12.17 ºC และเวลาในการปฏิบัติงานโหลดสินคาลดลง 15 นาที
คําสําคัญ: การจัดการโลจิสติกส สินคาแชแข็ง วิสาหกิจขนาดยอม สละลอยแกว
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Abstract
The objective of this study was to analyze the cause of damaged Salacca in light syrub in outbound
logistics process in order to improve the outbound logistics process and compare the results of the product
damaged and risky point between before and after improvement. The instruments used for data collection
were RC-5 temperature data recorders that recording temperatures in transportation process, Interview
and Observation that studying about the actual process of the work. The study found that there wasn't
damaged product, but the risky points of damaged product during transportation in refrigerated truck
was 7 points and average temperature was -8.97 ºC. After analyzed by Root and cause analysis and
Fishbone diagram there had 3 developing process as 1) analyzing melting point of product 2) applying
standard operation procedure with producer in Freezing-Storage-Loading process, transporter in ShippingUnloading process and customer at D/C in Receiving-QC process 3) using refrigerated truck checklist in
loading process. Result of the improvement show that there were without risky point, decrease average
temperature to -12.17 ºC and reduced 15 minutes in outbound logistics process.
Keywords: logistics management, frozen food, small entrepreneur, salacca in light syrub
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1. บทนํา
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันสงผลบวกใหอุตสาหกรรมอาหารพรอมปรุง -อาหารพรอมทาน ซึ่ง
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและวิถีชี วิตประจําวัน เชน จํานวนผูสูงอายุ วิถีคนเมืองที่เรงรี บ
อาหารประเภทกึ่งสําเร็จรูป อาหารพรอมปรุง และอาหารพรอมทาน จึงไดรับความนิยมมากขึ้น สําหรับดานผูผลิ ต (Supply
side) ก็จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงดานการผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑเนนความเร็วในการบริโภค สะดวกสบาย รวมถึงชอง
ทางการจําหนายที่หลากหลายขึ้น โดยสามารถแบงอธิบายแยกรายประเภทสินคาได ดังนี้ 1) อาหารพรอมปรุง-พรอมทานแช
เย็น (Chilled ready meals) ที่กําลังเปนที่นิยม และวางจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อทั่วไป เชน ผลไม
และเครื่องดื่มแชเย็น 2) อาหารพรอมปรุง-พรอมทานแชแข็ง (Frozen ready meals) เชน อาหารพรอมปรุง-พรอมทานแชแข็ง
อาหารตางถิ่น (Ethnic Food) อาหารเพื่อสุขภาพ 3) อาหารพรอมปรุง-พรอมทานแบบบรรจุกระปอง ทั้งแบบแชเย็นและแช
แข็ง 4) อาหารพรอมปรุง-พรอมทานแบบแหง (Dried ready meals) (สถาบันอาหาร, 2552: 5-6) ความตองการในตัวสินคา
แชแข็งนี้ยังรวมไปถึงรานอาหารรานอาหารประเภท Casual Dining รานที่ใหบริการในบรรยากาศที่ผอนคลาย ดวยอาหารที่มี
ราคาเหมาะสม มีเ มนูใ หเลื อกหลากหลาย ซึ่งถู กพัฒ นาใหมี ลักษณะเปน Chain Restaurant ซึ่ง พบเห็นไดโ ดยทั่ วไปตาม
หางสรรพสินคา เชน OISHI GROUP และ MK Restaurant เปนตน การเลือกใชวัตถุดิบที่เปนอาหารพรอมปรุง-พรอมทานแช
แข็ง (Frozen ready meals) ประเภทตาง ๆ ถือเปนสวนสําคัญในการเลือกใชเพื่อเสนอเปนรายการอาหารสําคัญ (Special
menu) ใหกับลู กคา ซึ่งแนวทางดังกลาวจึงเปนโอกาสอันดีสําหรับ ผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูประดับทองถิ่น (Local
small-medium food processing entrepreneur) ที่จะนําสินคาเกษตรในทองถิ่นมาแปรรูปและพัฒนาตอยอดใหเปนสินคา
แชแข็ง เพื่อขายสงตอใหกับลูกคาที่รานอาหาร ซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อทั่วไปตอไป
การพัฒนาผูประกอบการ SMEs ของประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมักประสบปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหา
ในระดับนโยบาย เชน การขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผูประกอบการ SMEs ขาดความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐและเอกชนอยางจริงจัง ขาดความคิดสรางสรรคและการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนของตัวเอง เพื่อสรางความ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัทหรือองคกร สวนปญหาของตัวผูประกอบการ เชน ปญหาแรงงานไรทักษะ ผูผลิตขาดการ
พัฒนาตราสินคาของตนเอง ผูประกอบการขาดความรูความสามารถในการบริหารจัดการขาดความรูและขอมูลการตลาด ผลิต
ภาพและประสิทธิภาพการผลิตต่ํา และขาดการเขาถึงการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและขาดการเขาถึงแหลงเงินทุน (สุมิพล คอร
ปอเรชั่น, 2555: 4-7) ปญหาดังกลาวรวมไปถึงผูประกอบการ SMEs ผูผลิตสละลอยแกว สินคาขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีที่เปน
ที่ตองการของนักทองเที่ยว ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาสินคาจากการทานเปนสละลอยแกวในน้ําเชื่อมใสน้ําแข็ง จนกลายเปน
สละลอยแกวแบบแชแข็ง ที่สงขายรานอาหารในทองถิ่น และรานอาหารประเภท Chain store ที่ตั้งตามหางสรรพสินคาตาง ๆ
ซึ่งในกลุมนี้มีการสรางศูนยกระจายสินคาประเภทหองเย็น เพื่อทําหนาที่ตรวจรับวัตถุดิบ การแปรสภาพเบื้องตน กอนกระจาย
สินคาไปตามรานอาหาร โดยจากการศึกษาผูประกอบการที่เปนกรณีศึกษา พบปญหาสินคาเสียหายในกระบวนการขนสง สละ
ลอยแกวจากโรงงานผูผลิต จังหวัดจันทบุรี ไปยังศูนยกระจายสินคาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สินคามีลักษณะอยูในสภาพที่
ละลาย ไมคงสภาพเปนสินคาแชงแข็งสงผลใหลูกคาไมรับสินคา คณะผูวิจัยจึงไดมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลกระบวนโลจิสติกส
ขาออก ตั้งแตผลิตสินคาเสร็จ การจัดเก็บ การขนสงสินคา จนถึงกระบวนการตรวจรับของลูกคา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหจุด
เสี่ยงของปญหาและสาเหตุของปญหาตามหลักการ Root and Cause และ Fishbone Diagram จากนั้นจึงเลือกสาเหตุที่
สามารถแกไขไดจริง ซึ่งเกิดจากการ Brainstorms ระหวางผูผลิตและผูประกอบการขนสง เพื่อมาจัดทําเปนแนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังของสินคาที่ไดรับความเสียหายและความเสี่ยงของอุณหภูมิในกระบวนการขนสง
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อวิเคราะหสาเหตุความเสียหายและปรับปรุงกระบวนการจัดการโลจิสติกสขาออกสละลอยแกวแชเยือกแข็ง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหายและอุณหภูมิที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในกระบวนการขนสง
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีรพงษ แสงสิทธิ์ (2549) สถานะของสารมี 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ ความรอนมีผลตอสถานะของ
วัตถุ เชน น้ําแข็งเมื่อไดรับความรอนจะหลอมเหลวจนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเปนของเหลวเมื่อน้ําไดรับความรอนที่
อุณหภูมิประมาณ 100 ºC จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปนไอ ซึ่งขณะที่วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ อุณหภูมิ
ของวัตถุจะมีคาคงที่ แมเราจะใหความรอนอยางตอเนื่องกับวัตถุ ที่เปนเชนนี้เพราะความรอนถูกนําไปใชในการเปลี่ยนสถานะ
ของวัตถุ เราเรียกความรอนที่ใชในการเปลีย่ นสถานะวาความรอนแฝงจําเพาะในการเปลี่ยนสถานะ และความจุจําเพาะที่ทําให
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง แสดงความสัมพันธดังภาพที่ 1
อุณหภูมิ
หลอมเหลวหมด

เปนไอหมด

เริ่มเดือด

จุดเดือด

จุดหลอมเหลว
Q = mL

Q = mst

Q = mL

Q = mst
เวลา

ภาพที่ 1 กราฟการเปลี่ยนสถานะของสาร
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบมี 2 ประเภท คือ การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความรอน คือ การเปลี่ยนแปลงที่
ระบบคายพลังงานใหแกสิ่งแวดลอม เนื่องจากระบบมีอุณหภูมิสูงกวาสิ่งแวดลอม จึงถายเทพลังงานจากระบบไปสูสิ่งแวดลอม
เชน การละลายของโซดาไฟในน้ํา อุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น จึงถายเทพลังงานใหกับสิ่งแวดลอม เพื่อทําใหอุณหภูมิของ
ระบบลดลงจนอุ ณหภู มิ ข องระบบเท ากั บ อุ ณหภู มิ ข องสิ่ ง แวดล อม และการเปลี่ ย นแปลงประเภทดู ด ความร อน คื อ การ
เปลี่ยนแปลงที่ระบบดูดพลังงานจากสิ่งแวดลอม เนื่องจากระบบมีอุณหภูมิต่ํากวาสิ่งแวดลอม ระบบจะปรับตัวโดยดูดพลังงาน
ความรอนจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบ เพื่อทําใหอุณหภูมิของระบบเทากับอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม เชน การละลายของเกลือ
แกงในน้ํา อุณหภูมิของสารละลายต่ําลง จึงดูดพลังงานเขาสูระบบ เพื่อทําใหอุณหภูมิของระบบสูงขึ้นจนอุณหภูมิของระบบ
เทากับอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม
พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ (2558) ไดอธิบายวาการแชเยือกแข็งเปนกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (food processing) วิธี
หนึ่งที่ชวยถนอมอาหาร (food preservation) โดยการลดอุณหภูมิของอาหาร ใหต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส น้ําในอาหารจะ
เปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็ง เปนกรรมวิธีการถนอมอาหาร ที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหารไดดีกวาการถนอมอาหารดวย
วิธีอื่น ผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง มีหลากหลายรูปแบบ และใชไดดีกับอาหารแทบทุกชนิด เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตว หรื อ
อาหารที่ผานการปรุงสุก (cooking) เพื่อเปนอาหารพรอม การแชเยือกแข็งสามารถใชรวมกั บกรรมวิธีการแปรรูปอาหารวิธีอื่น
เชน การพาสเจอรไรซ (pasteurization) การฉายรังสี (food irradiation) การหมัก (fermentation) เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาอาหารใหยาวขึ้น ซึ่งวัตถุประสงคของการแชเยือกแข็งอาหารมี 2 ดาน คือ เพื่อการถนอมอาหาร การแชเยือกแข็งเปลี่ย น
สถานะของโมเลกุลของน้ําในอาหารใหเปนน้ําแข็ง ถึงแมการแชเยือกแข็งจะไมทําใหน้ําทั้งหมดกลายเปนน้ําแข็งแตน้ําในอาหาร
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ที่ผานการแชเยือกแข็งจะมีความเขมขนสูง คา Water activity ต่ํา จึงสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่เปนสาเหตุที่ทําให
อาหารเกิดความเสื่อมเสีย (microbial spoilage) และกอเกิดโรค (pathogen) ที่เปนอันตรายในอาหาร (biological hazard)
และเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง พัฒนาเปนผลิตภัณฑไดไมจํากัดรูปแบบ มีทั้งผลิตภัณฑแบบ IQF ที่ใชเปน
วัตถุดิบพรอมปรุง ซึ่งสะดวกในการใชและยังพัฒนาเปนผลิตภัณฑพรอมรับประทาน (ready-to-eat)รูปแบบใหม ๆ หรือไดไม
จํากัด ทําใหกระจายสินคาไดกวางขวาง ชวยเพิ่มมูลคาจากวัตถุดิบพื้นฐาน เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม สัตวน้ํา หรืออาหารทะเล
สํานักโลจิ สติกส กรมอุต สาหกรรมพื้นฐาน (2555) ไดนิยามการจัดการโลจิสติ กสขาออก (Outbound logistics
management) วาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคา และบริการไปยังลูกคา ซึ่งแตกตาง
จากโลจิสติกสขาเขาที่มุงเนนการจัดซื้อ และการจัดการการเคลื่อนไหวขาเขาของผลิตภัณฑ ชิ้นสวนวัสดุ และสินคาสําเร็จรูป
จากซัพพลายเออรไปยังคลังสินคา หรือโรงงานผลิตการขนสงขาออกเปนกระบวนการที่แยกกันทั้งหมด สวนนี้ของโลจิสติกส
อาศัยอยางลึกซึ้งในการขนสง และการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป
การวิเคราะหตนเหตุของปญหา (RCA: Root Cause Analysis) เปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมและมักใชเพื่อชวยให
ผูคนสามารถตอบคํ าถามวาเหตุใดจึง เกิ ดป ญหาขึ้ นในตอนแรก โดยพยายามระบุส าเหตุ ปญ หาดั้ งเดิม โดยใชชุ ดเฉพาะของ
ขั้นตอนนี้ดวยเครื่องมือที่เกี่ยวของเพื่อคนหาสาเหตุหลักของปญหาเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินการบงชี้สิ่งที่เกิดขึ้น การกําหนด
สาเหตุแบงออกเปน สาเหตุทางกายภาพ วัสดุที่จับตองไดและรายการวัสดุที่เสียหายบางอยาง สาเหตุของมนุษย เกิดความ
ผิดพลาดจากคนหรื อไมไดทําอะไรบางอยางที่จําเปน สาเหตุของมนุษย มักนําไปสูสาเหตุ ทางกายภาพ และสาเหตุของระบบ
ระบบกระบวนการหรือนโยบายที่ผูคนใชในการตัดสินใจหรือทํางานของพวกเขาเปนความผิดพลาด
สะอาด มุงสิน (2555) ไดใหความหมายของแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) หรือแผนผั งสาเหตุและผล
(Cause and Effect Diagram) วาเปนเครื่องมือที่ใชแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่
เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุ และผลในชื่อของผังกางปลา (Fish
Bone Diagram) เนื่ องจากหนาตาแผนภูมิมี ลักษณะคลายปลาที่เหลื อแตกาง หรือหลายคนรูจักในชื่อของแผนผังอิ ชิกาว า
(Ishikawa Diagram) ไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุอิชิกาวา โดยโครงสรางของแผนผัง
กางปลา ประกอบดวย 2 สวน คือ กระดูกที่เปนตัวปลาซึ่งไดรวบรวมปจจัยอันเปนสาเหตุของปญหา และสวนตัวปลาที่เปนขอ
สรุปผลของสาเหตุที่กลายเปนปญหาการกําหนดปจจัยบนกางปลานั้นตองสามารถชวยใหแยกแยะ และกําหนดสาเหตุต าง ๆ
ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุผลโดยสวนใหญมักใชหลัก 4M1E ประกอบดวย Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
Machine เครื่องจักร หรืออุปกรณอํานวยความสะดวก Material วัต ถุดิบ หรืออะไหลอุป กรณอื่น ๆ ที่ใช ในกระบวนการ
Method กระบวนการทํางาน Environment อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (2557) ไดอธิ บายว า เอกสารคูมือการปฏิบัติ งาน (Standard Operating
Procedure, SOP) วาเปนเอกสารที่แตละแหงตองจัดทําขึ้นมาโดยมีความสัมพันธกับการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพราะแตละแหงมี
ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีการปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอน และวิธีการแตกตางกันได แลวแตลักษณะโครงสรางขององคกรขนาดของ
องคกร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ การจัดทํา SOP สําหรับการปฏิบัติงานตาง ๆ นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามนโยบาย
GMP แลวยังมีวัตถุประสงคหลัก คือ ลดการปฏิบัติงานผิดพลาดเพราะการที่มี SOP กําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเปนลาย
ลักษณอักษรที่ผูป ฏิบัติงานทุกคนต องปฏิบัติตาม ทําใหแนใจไดวาผูปฏิบัติงานทุ กคนใชวิธีเดียวกันหมด และใชเปนเอกสาร
ประกอบการการฝกอบรม และเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใหม และยังใชในการประเมินการปฏิบัติงานดวย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของทําใหทราบวาปจจัยที่สงผลตอการเสียหายของสินคาแชเยือกแข็งที่สําคัญที่สุด คือ
เรื่ องอุ ณหภู มิ ที่ ป ระกอบด วยตั วบรรจุ ภั ณฑ แ ละสภาพแวดล อ ม ซึ่ ง เกิ ด จากการดู ด ความร อนจากระบบภายนอก ตั้ ง แต
กระบวนการที่ทําใหสินคาถูกแชเยือกแข็งจนถึงมือลูกคาที่ศูนยกระจายสินคา หลักการที่นํามาใชในการวิเคราะหสาเหตุ คือ การ
วิเคราะหตนเหตุของปญหาและแผนผังกางปลาตามหลัก 4M1I รวมทั้งแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการแกไขปญหาคือเอกสาร
คูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา ไวศรายุทธ และ เกรียงยศ เจริญธีรวงศ (2557) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
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การสรางระบบมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพขนสงของธุรกิจรานอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหา
ดานคุณภาพสินคาระหวางการขนสง เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติตอสินคาอาหารในระหวางการขนสงสินคา และเพื่อกําหนด
แผนการตรวจสอบการขนสงสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด กรณีศึกษาของบริษัทธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาทั่วประเทศ
ซึ่งมีการจางบริษัทขนสงเปนตัวแทนในการกระจายสินคาไปยังรานสาขา โดยพบปญหา 4 ดาน คือ อุณหภูมิสินคาไมไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด บรรจุ ภัณฑเ สีย หาย วิ ธีการจัด สงไมไ ดม าตรฐาน และส งสิ นค าไมตรงกั บที่ สั่ง ซื้อ จากการศึกษาเมื่ อนํ า
ขั้นตอนการสงสินคามาวิเคราะหอันตรายเพื่อกําหนดมาตรฐานการทํางาน พบวา อันตรายที่เกิดขึ้นสวนใหญเป นอันตรายทาง
ชีวภาพ และรถขนสงซึ่งอันตรายเหลานี้อาจถูกลด หรือกําจัดไดในขั้นตอนการแปรรูปของรานสาขาที่ใหความรอนสูงแกสินคา
กอนการสง มอบใหกับผู บริโ ภค อุ ณหภูมิ การขนสง และปญหาสินคาที่ผานการปรุงสุ กไมไ ดตามขอกํ าหนดหรืออายุการเก็ บ
วั ต ถุ ดิ บ สั้ นกว า ที่ ร ะบุ ไ ว จากป ญ หาดั ง กล า วสามารถถู กควบคุ ม ได ด วยการสร า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต อ ง ซึ่ ง
ประกอบดวย มาตรฐานตั้งแตขั้นตอนการรับสินคาจากโรงงานผูผลิต จนถึงสงสินคาไปยังรานสาขา และครอบคลุมการควบคุม
อุณหภูมิตลอดการขนสง ความสะอาดสุขลักษณะของรถขนสง และพนักงานขนสง วิธีการทํางาน และการบันทึกขอมูลตาง ๆ
รวมถึงมีการกําหนดจุดควบคุม (Check list) ในการตรวจสอบการทํางาน โดยจัดทําแผนการตรวจสอบการทํางานของบริษัท
ขนสงโดยการสุมตรวจสอบใหครอบคลุมทุกบริษัทขนสงและภูมิภาค และหนึ่งฤทัย สมทา (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานแผนกบรรจุสินคา กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในแผนกบรรจุสินคา เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงานคาไฟที่เกิดจากการทําอุณหภูมิภายในตูคอนเทนเนอร
กอนและหลังการใชมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบปญหาในการปฏิบัติงานแผนกบรรจุสินคา คือ พนักงานรถหัวลาก
ใชเวลาในการเสียบไฟทําอุณหภูมิตูคอนเทนเนอรกอนและหลังบรรจุสินคาเปนเวลานาน และพนักงานบรรจุสินคาใชเวลาบรรจุ
สินคาขึ้นตูคอนเทนเนอรนาน ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลดเวลาไดรอยละ 0.04 และคา
ไฟฟาที่ใ ชใ นการเสี ยบไฟอุณหภู มิตู คอนเทนเนอร ก อนบรรจุสิ นค าลดลง 22,901. บาท 64 และหลั งการบรรจุ สินคาลดลง
6,755.บาท 63 จากขอมูลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยพิจารณาหลัก 4M1E ไดแก Man
คือ พนักงานขนสงขาออกและพนักงานขับรถหองเย็น Machine คือ ยานพาหนะ Material คือ บรรจุภัณฑ Method คือ
กระบวนการทํางานโลจิสติกสขาออกและการขนสงสินคา Environment คือ อุณหภูมิในระหวางการนําสินคาบรรจุรถหองเย็น
และฤดูในการขนสงสินคา แสดงดังภาพที่ 2
ปจจัยที่สงผลตออุณหภูมิสละลอยแกวในกระบวนการขนสง
1) แรงงาน ประกอบด วย พนั กงานขนส ง ขาออก (ภายใน)
และพนักงานขับรถหองเย็น (ภายนอก)
2) เครื่องจักร คือ ยานพาหนะที่ใชขนสง
3) วัตถุดิบ คือ บรรจุภัณฑ
4) กระบวนการทํางานโลจิสติกสขาออกและการขนสงสินคา
5) สิ่งแวดลอม คือ อุ ณหภูมิในระหวางการนําสินคาบรรจุร ถ
หองเย็น และฤดูในการขนสงสินคา
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

- ปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหาย
- อุ ณ หภู มิ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ควาเสี่ ย งใน
กระบวนการขนสง

4. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณการจัดสง
ปริมาณสินคาเสียหาย และอุณหภูมิแตละจุดภายในรถหองเย็น โดยใชแบบบันทึกอุณหภูมิภายในกลองสินคาดวยเครื่องวัด
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อุ ณหภู มิ พ ร อมบั นทึ ก รุ น RC-5 จากนั้ นลงพื้ นที่ เ ก็ บ ข อมู ล การปฏิ บั ติ ง านด วยการสั ง เกตการทํ างานและการสั ม ภาษณ
ผูปฏิบัติงานจากผูผลิต บริษัทขนสง และบริษัทลูกคา ณ ศูนยกระจายสินคา เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุที่ ทําใหสินคาเสียหาย
ดวย Root and cause analysis และ Fishbone diagram ตามปจจัยดานแรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการทํางาน
และสิ่งแวดลอม จากนั้นทําการวิเคราะหแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม และเก็บขอมูลปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหาย
และอุณหภูมทิ ี่ทําใหเกิดความเสี่ยงในกระบวนการขนสง กอนและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางละ 3 เที่ยวขนสง
และบันทึกอุณหภูมดิ วยเครื่องบันทึกอุณหภูมิจํานวน 5 เครื่องใน 5 จุด ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตําแหนงการจัดวางอุปกรณภายในรถเพื่อบันทึกขอมูลอุณหภูมิ
5. ผลการศึกษา
5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการขนสงสละลอยแกว
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการขนสงสินคาโดยใชรถหองเย็นจากการปฏิบัติงานจริง
เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในกระบวนการขนสงในแตละขั้นตอนในการทํางาน ดังนี้
1) การจัดเก็บสินคา สินคาที่ผลิตเปนถุงแลวจะถูกทําความเย็นดวยเครื่องทําความเย็นอุณหภูมิ -18 ºC ภายใน
ลังพลาสติก และรอการสั่งซื้อจากลูกคา
2) การเปลี่ยนบรรจุภัณฑเพื่อใชในการขนสง หลังจากที่ลูกคามีการสั่งซื้อ ผูผลิตตองมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ
จากลัง พลาสติ กมาเป นลังกระดาษลู กฟูก เนื่องจากในกระบวนการขนส งไมมีการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ โดยพนักงานเตรีย ม
สินคาออกจากเครื่องทําความเย็น จํานวน 134 กลอง ใสในลังพลาสติก 23 ลัง เพื่อรอขนสินคาขึ้นรถหองเย็น ใชเวลา 30 นาที
4) การจัดเรียงภายในรถหองเย็น เมื่อรถหองเย็นมาถึงจึงนําสินคาจัดเรียงภายในรถ ใชเวลา 30 นาที
5) การขนสงไปยังศูนยกระจายสินคาของลูกคาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ใชเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งภายในหองเย็น
มีการวัดคาอุณหภูมิและรายงานผลมาที่พนักงานขับรถ
6) การยื่นเอกสาร พนักงานขับรถนําเอกสาร D/O ไปยื่นตอเจาหนาที่กอนนําสินคาลง ใชเวลา 5 นาที
7) การนําสินคาลงศูนยกระจายสินคา โดยพนักงานขับรถนําสินคาลงและจัดเรียงบนพาเลท ใชเวลา 20 นาที
8) การสุมตรวจสิ นคา เจ าหน าที่ QA ทํ าการสุม ตรวจ ใช เวลา 10 นาที หากสิ นคาไมไ ดมาตรฐาน (สินค า
ละลายไมอยูในรูปแบบแชแข็ง) ลูกคาก็จะไมรับสินคา ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานและการสงสินคาเพิ่มขึ้นในรอบถัดไป
9) การรายงานผลการขนสง เมื่อพนักงานขนสงเสร็จสิ้นตองทํารายงานผลสงมายังผูประกอบการ
5.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในกระบวนการโลจิสติกสขาออก
จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในกระบวนการโลจิสติกสขาออกที่มีผลทํา
ใหสินคาเสียหายดวยหลักการ Root and Cause Analysis และ Fishbone Diagram ดังภาพที่ 4
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วัตถุดบิ
บรรจุภัณฑมี
ลักษณะเปนฉนวน

เครื่องจักร

กระบวนการ
ตองมีการเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศใน
ยานพาหนะไมมีประสิทธิภาพ

ขาดมาตรฐาน
การทํางาน

สละลอยแกวเสียหาย
อุณหภูมิการทํางานสูง

สิ่งแวดลอม

ไมไดทํางานในหองเย็น
ปฏิบัติงานชวงกลางวัน
พนักงาน

พนักงานขับรถไมตรวจสอบอุณหภูมิสินคา
ขาดอุปกรณ
ตรวจวัด

พนักงานขาด
ความเอาใจใส

ภาพที่ 4 การวิเคราะหแผนผังกางปลาของปญหาสละลอยแกวเสียหาย
จากภาพพบวา ดานกระบวนการ ในกระบวนการทํางานไมมีคูมือและปายวิธีการปฏิบัติงานพนักงานจึงปฏิบัติงาน
ขาดความรู ขาดความชํานาญและขาดประสบการณ ดานพนักงาน พนักงานขับรถหองเย็นบกพรองในการปฏิบัติงาน คือ ไมมี
การตรวจวัดอุณหภูมิกอนการนําสินคาขึ้นรถ เมื่อมาถึงโรงงานอุณหภูมิจึงไมถึง -18 ºC ทําใหเมื่อขึ้นสินคาไปแลวเสี่ยงเสี่ยงตอ
สินคาละลายกอนถึงมือลูกคา ดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากอุณหภูมิระว างการเตรียมสินคาขึ้ นรถต่ํากวาอุณหภูมิของตัวสินค า
สงผลทําใหสินคาเสี่ยงตอการเสียหาย(ละลาย)ยิ่งนําสินคาออกมาไวนานก็มีโอกาสเสี่ยงไดมากยิ่งขึ้น ดานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑที่
นํามาใชเปนกระดาษลูกฟูก ความเย็นจากหองเย็นไมสามารถทําใหสินคาแข็งตัวได และดานเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศในรถ
ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถรักษาอุณหภูมิใหคงที่ได
5.3 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
คณะผูวิจัยจึ งไดสรางแผนภูมิวัตถุป ระสงคตามหลัก RCA โดยเลือกทีมที่เขามาพัฒนาประกอบดวย ผู บริหารของ
บริษัทที่ผลิตสินคาและบริษัทขนสง พนักงานฝายผลิต พนักงานเช็คสินคา พนักงานขับรถ และพนักงานตรวจสอบเอกสารและ
สินคาของศูนยกระจายสินคา โดยมีหัวขอการปรับปรุง ดังนี้
5.3.1 การศึกษาอุณหภูมิเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
คณะผูวิจัยไดทําการทดลองหาจุดหลอมเหลวที่เปนอุณหภูมิคงที่ตั้งแตสินคาเริ่มละลายจนละลายหมด เพื่อหา
อุณหภูมิที่เปนจุดเสี่ยงของการปฏิบัติงานตลอดกิจกรรมโลจิสติกสขาออก โดยการทดลอง 3 ครั้งและแตละครั้งเปนสุมสละลอย
แกวแชแข็งจํานวน 3 ถุง พบวา อุณหภูมิที่เปนจุดหลอมเหลวและเปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ -11 ºC
5.3.2 การกําหนดเวลาการปฏิบัติงานขนสงสินคา
คณะผูวิจัยไดเสนอใหเริ่มกระบวนการจัดเตรียมการสินคาเพื่อการขนสงในเวลา 5.00 - 8.00 น. ของวันขนสง
เพื่อปองกันไมใหอุณหภูมิสภาพแวดลอมสูงเกินไป
5.3.3 การจัดทําเอกสารตรวจสภาพรถหองเย็น
คณะผูวิจัยไดจัดทําใบตรวจสภาพรถหองเย็น ประกอบดวย ชื่อพนักงานขนสง เวลาเริ่มการขนสง สินคา ความ
สะอาดและสมบูรณของรถหองเย็น เชน อุปกรณทําความเย็น ประตู มานพลาสติก พื้น เพดาน ฝาครอบหลอดไฟ และอุปกรณ
บันทึกอุณหภูมิ เพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการขนสงและควบคุมสาเหตุจากปจจัยดานพนักงานและยานพานะ
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5.3.4 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการโลจิสติกสขาออก
คณะผูวิจัยไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการโลจิสติกสขาออก เพื่อเปนแนวทางในการ
ทํางานทั้ง 3 ผูประกอบการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานการปฏิบัติงานแกปญหาในกระบวนการขนสงสละลอยแกว
ลําดับ
1.
2.

3.

ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
จัดเก็บสินคา
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ
เพื่อใชในการขนสง

เวลาใน
ปฏิบตั ิงาน
7 วัน
3 ชั่วโมง

-

20 นาที

ใบตรวจสภาพ
รถหองเย็น

5 นาที

เอกสาร D/O

20 นาที

พนักงานขับรถนําสินคาไปสงลูกคาที่ศูนยกระจายสินคา นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร
พนักงานขับรถยื่นเอกสาร D/O เพื่อนําสินคาไปสง D/C

เอกสาร D/O

4 ชั่วโมง

เอกสาร D/O

5 นาที

พนักงานขับรถนําสินคาลงจากรถหองเย็น และใสใน
พาเลท

เอกสาร D/O

20 นาที

เจาหนาที่ QA ทําการสุมตรวจสินคา หากสินคาไมได
มาตรฐาน ก็จะนําสินคาคืนไมรับสินคา

เอกสาร D/O

10 นาที

รายละเอียดงาน

พนักงานฝายผลิต
พนักงานฝายผลิต

จัดเก็บสินคาใหอยูในรูปแบบแชแข็ง
เมื่อสินคาแข็งแลวจึงเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑพลาสติก
มาใสลังกระดาษลูกฟูก เพื่อรอการขนสง 12 ชั่วโมง
ในอุณหภูมิ -18 ºC
พนักงานนําสินคาใสลังพลาสติก 6 กลอง ตอ 1 ลัง จํานวน
23 ลัง สินคา) 134 กลอง( โดยเริ่มดําเนินกิจกรรมใน
ชวงเวลา 5.00-8.00 น.
ตรวจสอบรถหองเย็นตองอยูในสภาพดี ไมมีน้ําหยดหรือสนิม
และสามารถทําความเย็นไดตามมาตรฐาน (-18 ºC)
พนักงานขับรถหองเย็นจัดเรียงสินคาภายในรถหองเย็น

การจัดเตรียมสินคา พนักงานเช็คสินคา

4.

การตรวจสภาพ
รถหองเย็น

พนักงานเช็คสินคา

5.

7.

การจัดเรียงภายใน
รถหองเย็น
การเดินทางไปยัง
ศูนยกระจายสินคา
การยื่นเอกสาร

8.

นําสินคาลง

9.

การสุมตรวจสินคา

พนักงานขับรถ
หองเย็น
พนักงานขับรถ
หองเย็น
พนักงานขับรถ
หองเย็น
1) พนักงานขับรถ
หองเย็น
2) เจาหนาที่ D/C
เจาหนาที่ QA

6.

เอกสาร
ที่เกี่ยวของ
ใบรับสินคา
-

ผูรับผิดชอบ

5.4 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิความเสี่ยงในกระบวนการขนสง
คณะผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลปริมาณสินคาเสียหายและอุณหภูมใิ นยานพาหนะ 5 จุด จํานวน 3 เที่ยวกอนและ 3
เที่ยวหลังการปรับปรุง พบวากอนและหลังการปรับปรุงไมมีสินคาที่เสียหายและขอมูลของอุณหภูมแิ สดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิในการขนสงกอนและหลังการปรับปรุง
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส : ºC)
ตําแหนงที่
1
2
3
4
5
คาเฉลี่ย

สูงสุด
-11.90
-8.33
-9.00
-7.73
-7.87
-8.97

กอนการปรับปรุง
ต่ําสุด
การตรวจรับ(ครั้ง)
-13.17
ผาน 3 ครั้ง
-15.23
ผาน 1 ครั้ง
-15.00
ผาน 3 ครั้ง
-15.67
ผาน 2 ครั้ง
-14.83
ไมผาน 3 ครั้ง
-12.73
ผาน 9 / ไมผาน 6

สูงสุด
-12.00
-12.30
-12.00
-12.03
-12.53
-12.17
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หลังการปรับปรุง
ต่ําสุด
การตรวจรับ (ครั้ง)
-14.20
ผาน 3 ครั้ง
-15.17
ผาน 3 ครั้ง
-15.43
ผาน 3 ครั้ง
-15.67
ผาน 3 ครั้ง
-14.97
ผาน 3 ครั้ง
-15.09
ผาน 15
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6. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ
พนักงานเตรียมสินคาออกจากตูแช เพื่อรอขนสินคาขึ้นรถหองเย็น เมื่อรถหองเย็นมาถึงจึงนําสินคาที่เตรียมไวมาใหพนักงานขับ
รถจัดเรียงภายในรถหองเย็น พนักงานขับรถปดตูรถหองเย็นและนําของไปยังสงโรงงานของลูกคา ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงถึง
โรงงานของลูกคา พนักงานขับรถนําเอกสารไปยื่นตอเจาหนาที่โรงงาน และรอคิวเรียกเพื่อนําสินคาเขาไปสง พนั กงานเรียกรถ
เพื่อนําสินคาไปลงในโรงงาน และ QA ทําการสุมตรวจสินคาและรับสินคาเขา พนักงานขับรถสงมอบสินคาจัดทํารายงานมายัง
บริษัทผูผลิต จากการวิเคราะหดวย Root and Cause Analysis และ Fishbone Diagramไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
ทํางาน โดยการวิเคราะหหาอุณหภูมิที่เปดจุดเสี่ยงที่ทําใหสินคาละลายจากอุณหภูมิหลอมเหลว จากนั้นนํามาจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และแบบฟอรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องมือติดตามวัดอุณหภูมิในจุด เสี่ยง โดยหลังการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน พบวาใน 15 จุดของการขนสงทั้ง 3 เที่ยวไมพบจุดเสี่ยงที่ทําใหสินคาละลาย อุณหภูมิเฉลี่ยการจัดเก็บสูงสุด
ลดลง 3.2 ºC และเวลาการปฏิบัติงานลดลงจากเดิม 15 นาที
7. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง
เมื่ อ ได ทํ ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านในกระบวนการขนส ง สละลอยแก ว และทํ าการเก็ บ ข อมู ล อี กครั้ ง พบว า อุ ณ หภู มิ ใ น
กระบวนการทํางานกอนการขนสงมีอุณหภูมิที่ต่ําลง ในการแกไขปญหาทําใหลดจุดเสี่ยงในกระบวนการขนสง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชุติมา ไวศรายุทธ และ เกรียงยศ เจริญธีรวงศ (2557) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางระบบมาตรฐานและการ
ตรวจสอบคุณภาพขนสงของธุรกิ จรานอาหารที่ค วบคุมไดดวยการสรางมาตรฐานการปฏิบั ติงานที่ ถูกต อง ซึ่ง ประกอบดวย
มาตรฐานตั้งแตขั้นตอนการรับสินคาจากโรงงานผูผลิต จนถึงสงสินคาไปยังรานสาขา และครอบคลุมการควบคุมอุณหภูมิตลอด
การขนสง สุขลักษณะของรถขนสง และพนักงานขนสง วิธีการทํางาน และการบันทึกขอมูล รวมถึงมีการกําหนดจุดควบคุมใน
การตรวจสอบการทํางาน โดยจัดทําแผนการตรวจสอบการทํางานของบริษัทขนสง และสุมตรวจสอบใหครอบคลุมทุกบริษัท
ขนสง ทั้งนี้คณะผูวิจัยเห็นวากระบวนการทํางานของวิสาหกิจขนาดยอมยังขาดการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ นอกเหนือจากมาตรฐาน อ.ย. และ GMP เช น ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านและอุณหภู มิ ที่เ หมาะสมของสิ นคาที่ มี
ระยะเวลาการบริโภคสั้น ซึ่งจําเปนสําหรับผูประกอบการเพื่อการลดตนทุนการผลิตและสรางความไววางใจใหกับลูกคาผูบริโภค
8. ขอเสนอแนะ
1) ขยายประเด็นการวิเคราะหปญหาไปที่ประเด็นอื่น ๆ เชน โอกาสการปนเปอนของสินคา เปนตน
2) จากการวิเ คราะห แนวทางการปรับ ปรุง ที่ มี ขอจํ ากั ด ค อนข างมาก ดั งนั้ นจึง ควรมี การจั ดทํ าแผนการปรับ ปรุ ง
ออกเปนระยะสั้นและยาวตามปจจัยดานเงินทุนและทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนการแกปญหาอยางเปนระบบ
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อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อ
เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร
The Influence of Attitude and Subjective Norms on Behavior Intention to
PurchaseCosmetic Products through Social Media in Bangkok
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางโดยสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวน 369 คนโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 38 ขอ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ปจจัยดาน
ทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง มีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน
ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถรวมทํานายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได (R2=0.436) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) หากผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน จะทําใหระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมาก
ตอการบอกตอ ซื้อซ้ํา ความจงรักภักดีตามลําดับ 3) ผลมาจากความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอางอิง และจากทัศนคติตอการรับ รู
ประโยชน ผูประกอบการที่ขายเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนควรจะมีนโยบายและบริการ ใหผูบริโภคเกิดทัศนคติวาไดรับ
ประโยชน เชน คุณภาพของสินคา ความปลอดภัยของสินคา และทําใหผูบริโภคบอกตอ เพื่อชวยเพิ่มยอดขาย 4) ผูประกอบ
ควรสรางสินคาและบริการผานสื่อสังคมออนไลน ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดี เกิดการบอกตอ ซื้อซ้ํา
และจงรักภักดี ที่จะซื้อสินคาอีกในครั้งตอ ๆ ไป
คําสําคัญ: ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เครื่องสําอาง สื่อสังคมออนไลน
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Abstract
The objectives of this research were to study the influence of attitude and subjective norms on
behavior intention to purchase cosmetic products through social media in Bangkok. This research is a
quantitative method. The sample consists of 369 respondants derived from purposive sampling. On-line
questionnaire 38 questions. Research finding were as follows: 1) the influence of attitude and subjective
norms had a positive relationship with behavior intention to purchase cosmetic products through social
media in Bangkok; both of them could predict behavior intention to purchase cosmetic products through
social media in Bangkok at a statistical significant of .05 (R2=0.436) 2) If consumers have good attitude
toward purchase of cosmetic products through social media, the high level of behavior intention show
on word of mouth, repurchase and loyalty respectively 3) Form the result of subjective norm and attitude
on perceived usefulness, the cosmetic entrepreneur should have a policy and service that encourage
consumer to have attitude on benefits such as product quality and safety leading consumer to have
word of mouth, then increasing sale volume 4) The cosmetic entrepreneur should create quality and
safety on their product and service encouraging consumers to have a good attitude leading to continual
word of mouth, repurchase and loyalty.
Keywords: attitude, subjective norms, behavior intention, cosmetic, social media
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บทนํา
อิ นเทอร เ น็ ต ได เ ข ามามี บ ทบาทสํ าคั ญ ในชี วิต ด วยจํ านวนผู ใ ช อินเทอร เ น็ ต ในประเทศไทยที่ เ พิ่ ม ขึ้ นทุ กป และ
กรุงเทพมหานครมี อัตราการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดในประเทศ คือรอยละ 54.5 โดยการซื้อขายผานอินเทอรเน็ต นั้น เป น
ชองทางใหมสํ าหรับ ผูประกอบการ โดยขายผานสื่ อสั งคมออนไลน เชน เฟซบุก (Facebook), ไลน (Line), อินสตาแกรม
(Instagram) โดยหนึ่งในสินคาที่นิยมขายผานสื่อสังคมออนไลน คือสินคาเพื่อสุขภาพและความงาม การนําเครื่องสําอางมา
จําหนายผานสื่อสังคมออนไลน ยังมีขอบกพรองในบางประการอยู ดังนี้ ณสิตา ราชาดี (2553: 6) กลาววา การรับรูขาวสาร
ของผูบริโภคในแงที่ไมดีเกี่ยวกับการจายผานบัตรเครดิต การหลอกลวง จึงทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการซื้อสินคา
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงถึงอิทธิพลที่จะทํานายความตั้งใจในการซื้อ โดยใชปจจัยที่เหมือนกันคือ ทัศนคติ และการ
คลอยตามกลุมอางอิง ดังนี้ Hsiu-Fen Lin. (2007: 15) กล าววา การรับรู ในประโยชน การรับรูในความง ายในการใชงาน
สามารถทํ านายรวมกันได ในขณะที่ จงกลนี ไทยเกื้อ (2541: 10-15) กล าววา การสนับสนุ นของเพื่อนและคนใกลชิดมีผ ล
โดยตรง หรือในทางออมตอการตั้งใจซื้อ การซื้ อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนจึงตองเกิดทัศนคติที่ดีตอการซื้อผานสื่ อ
สังคมออนไลนคอนขางมาก ดังนั้นในการวางแผนทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางนั้น จะทําใหธุรกิจที่
เขาใจถึงทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงที่ผลตอผูบริโภคจะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได จากขอมูลดังกลาวผูวิจัย
จึง ทําการวิจัยเรื่องนี้ เพื่ อเป นประโยชนใ นการทํ าธุ รกิ จออนไลน ใ นการขายเครื่องสําอางผ านสื่ อสั งคมออนไลน ใ หป ระสบ
ผลสําเร็จ สงเสริมระบบการคา และเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสินคาและบริการใหตรงกับทัศนคติ และกลุมอางอิง
ตามความตองการของผูบริโภคเปนไปในทางบวก เพื่อใหเกิดการบอกตอ ซื้อซ้ํา และจงรักภักดี ที่จะซื้อสินคาอีกในครั้งตอ ๆ ไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของทั ศ นคติ และการคล อยตามกลุ ม อ างอิ ง ที่ มี ผ ลต อความตั้ ง ใจเชิ ง พฤติ กรรมในการซื้ อ
เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน
2. เพื่อศึกษาระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความตั้งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน
4. เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบธุรกิจขายเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน จําหนายเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนไดตรงตามทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง เพื่อใหเกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครือ่ งสําอางผาน
สื่อสังคมออนไลนของผูบริโภค
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ (X)
ทัศนคติ (Attitude)
- ทัศนคติที่มีตอการรับรูประโยชน (Perceived Usefulness)
- ทัศนคติที่มีตอการรับรูความงาย (Perceived Ease of Use)
- ทัศนคติที่มีตอการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk)
การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms)
- ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอางอิง (Normative Beliefs)
- บทวิจารณ (Review)

ตัวแปรตาม (Y)
H1 (+)

H3

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
(Behavior Intention)
- บอกต
H1 (+)อ (Word of Mouth)
- ซื้อซ้ํา (Repurchase)
- จงรักภักดี (Loyalty)

H2 (+)
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สมมติฐาน
1. ปจจัยดานทัศนคติ มีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง ทีม่ ีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผาน
สื่อสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
3. ทัศนคติ รวมกับการคลอยตามกลุมอางอิง ในการซื้อเครื่องสําอางผานสือ่ สังคมออนไลน สามารถพยาการณความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมได
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยทําการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ย วของ เพื่อเปนพื้นฐาน และแนวทางในการวิจัย หลัก ๆ
ดังนี้
1. ทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ตามทฤษฎีจะประกอบไปดวยองคประกอบ
2 ตัว คือ ทัศนคติ (Attitude) และการคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) ซึ่งพบวาใชเพื่อทํานายพฤติกรรมที่แทจริง
(Actual Behavior)

ภาพแสดงความสัมพันธตามรูปแบบทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล
2. ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เปนทฤษฎีในดานที่
เกี่ยวของกับทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยี (Technology Attitude Model) ที่อธิบายวา การรับรูถึงความงายของการใชงาน
(Perceive Ease of Use) และการรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness หรือ PU) มีความสัมพันธกับการใช
เทคโนโลยี แตทฤษฎีนั้นไมเพียงพอ จึงไดมีการนําเรื่องของการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) มาใชประกอบดวย การ
นําเอาตัวแบบนี้ไปศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสวนใหญกําหนด สมมติฐานไปในทิศทางเดียวที่เชื่อวา การใชเทคโนโลยีเปนผล
มาจากความตั้งใจของพฤติกรรม ซึ่งความตั้งใจของพฤติกรรมนั้นเกิดมาจากทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี และเชื่อวาการรับรู
ถึงความงายของการใชงาน และการรับรูถึงความมีประโยชน มีอิทธิพลโดยตรงตอทัศนคติ
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Perceived
Usefulness (U)
External
Variables

Attitude Toward
Using (A)

Perceive Ease of
Use (E)

Behavioral Intention
to Use (BI)
Actual System Use

แบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยใน TAM
3. แนวคิดการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) ความเสี่ยง คือสวนหนึ่งของทัศนคติที่มีความสัมพันธ และสงผลใน
ดานลบตอความเชื่อมั่นที่มีตอความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมซึ่งการรับรูความเสี่ยง จะประกอบไปดวยความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ
(Economics Risk) ความเสี่ยงดานบุคคล (Personal Risk) ความเสี่ยงดานกระกระทํา (Privacy Risk)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากวิจัยของ ณัฐนันท มิมะพันธุ (2555) วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
แฟชั่นบนเว็บไซต Facebook ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร 400 คน
โดยใชแบบสอบถามออนไลน ผานเครือขายสังคมออนไลนที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขอมูลและการขายเสื้อผาแฟชั่นบนเฟซบุก
(Facebook) ไลน (Line Application) หองโตะเครื่องแปงบนเว็บไซตพันทิป (pantip) และเว็บไซตจีบัน (jeban) และไดสง
ตอแบบสอบถามออนไลนผานอีเมลไปยังกลุมสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีทัศนคติ
โดยรวมตอการซื้อเสื้อผาบนเว็บไซตเฟซบุกอยูในระดับมาก
Vania D. V. (2012) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อออนไลนเชิงประจักษในสวนของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนวิธี ผานเครือขายสังคมออนไลน อยางเชน Facebook ผลการวิจัย พบวา การรับรูประโยชนในการใชงาน
(PU) การรับรูความงายในการใชงาน (PEOU), ความเขากันได (Compatibility) และความเชื่อมั่น (Trust) สามารถอธิบายคา
ความแปรปรวนของทัศนคติในการซื้อออนไลนได PU มีผลกระทบทางบวกกับความตั้งใจซื้อออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และคาแสดงใหเห็น PEOU มีผลกระทบกับความตั้งใจซื้อออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
Syed et al. (2014) วิจัยเรื่อง ปจจัยกําหนดความตั้งใจของลูกคาสําหรับการซื้อออนไลน กรณีศึกษา ศึกษาจาก
ปากีสถาน จากกลุมตัวอยางคนใชอินเทอรเน็ตในปากีสถาน 200 คน ผลการวิจัย พบวา ผลกระทบของประสบการณกอนการ
ซื้อ ไมมีผลกระทบกับเรื่องของการรับรูความงาย, การรับรูประโยชน และการรับรูความเสี่ยง ในขณะที่การรับรูความงาย, การ
รับรูประโยชน มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในเชิ งบวก และการรับรูความเสี่ยง มีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญในเชิงลบต อ
ทัศนคติที่มีตอความตั้งใจในการซื้อออนไลน ผลการศึกษานี้พบอีกวาทัศนคติที่มีตอความตั้งใจในการซื้อออนไลน มีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญในเชิงบวกตอความตั้งใจซื้อสินคา
จงกลนี ไทยเกื้อ (2541) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง จากการ
สํารวจข อมู ลผูบ ริโภคในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ราย ผลการวิจัย พบว า ความตั้ง ใจที่ จะซื้ อขึ้ นอยู กับ ทัศ นคติ ของ
ผูบริโภค ทัศนคติของกลุมอางอิงการสงเสริมการตลาด และการสนับสนุนของเพื่อนและญาติ จากผลการศึกษาทําใหสรุปไดวา
การสนับสนุนของเพื่อนและญาติจะมีผลทั้งโดยตรงและทางออมตอการตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางของผูบริโภค
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อ
เครื่ องสํ าอางผ านสื่ อสัง คมออนไลน ในกรุ งเทพมหานคร” เปนการวิ จัย เชิง ปริม าณ (quantitative research) โดยใช
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แบบสอบถาม (questionnaire) ผานระบบออนไลน โดยประชากรที่ใ ช ในการวิ จัย ครั้ง นี้ คือ ประชากรที่ ใ ชอินเทอรเ น็ ต
สัญชาติไทยและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแบบสอบถามออนไลนไดมีการคัดกรอง หากผูตอบแบบสอบถามไมไดอาศัย
อยู ใ นกรุ ง เทพมหานครต องจบการตอบแบบสอบถาม ไม ส ามารถตอบในข อต อไปได ทํ าให ส ามารถได ข อมู ล ของผู ต อบ
แบบสอบถามที่เปนผู ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจริง แตเ นื่องดวยขนาดของประชากรมีอยูเปนจํานวนมากและไมทราบ
จํานวนที่แทจริงของประชากร ใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling Method) สุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเปนการเลื อกกลุมตั วอยางที่พิจารณาจุ ดมุ ง หมายของการวิจัย หรื อ
วัตถุประสงคของการวิจัยเปนสําคัญ ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยมีประสบการณซื้อเครื่องสําอางผานสื่ อสังคมออนไลนสัญชาติ
ไทย สุมเจาะจงจากสมาชิกในกลุมที่มีการตั้งขึ้นในสื่อสังคมออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อ ขายเครื่ องสําอางโดยเฉพาะ
ผูวิจัยจึงตองมีการกําหนดกลุมตัวอยางขึ้นมา จํานวน 369 ใชสูตรของ Krejcie และ Morgan โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามผานระบบออนไลนบนเครือขายสังคมออนไลน ไดแก www.facebook.com, Line Application, Instagram
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชสถิติความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูล
ผลการวิเคราะห
เพศ
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย (รอยละ14.9) เพศหญิง (รอยละ85.1)
อายุ
ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 26-34ป (รอยละ55.8)รองลงมา อายุ17-25 ป (รอยละ 30.4)
รายได
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท รอยละ)46.1( รองลงมา 35,001-45,000 บาท รอยละ)15.7(
ระดับการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ)71.3 รอยละ) รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโท (18.7(
อาชีพ
อาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ 45.5) รองลงมาขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 26.3)
สวนที่ 1 ผลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ผลการวิจัยปจจัยดานทัศนคติ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานทัศนคติที่ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอาง
ผานสื่อสังคมออนไลน
ปจจัยดานทัศนคติ
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
ทัศนคติตอการรับรูประโยชน 4.05
มาก
1
0.58
ทัศนคติตอการรับรูความงาย 3.84
มาก
2
0.48
ทัศนคติตอการรับรูความเสี่ยง
รวม

3.47
3.78

0.54
0.38
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ผลการวิจัยปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน
การคลอยตามกลุมอางอิง
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอางอิง 3.31
0.79
ปานกลาง
2
บทวิจารณ
3.67
0.85
มาก
1
รวม
3.49
0.74
มาก
ผลการวิจัยปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตอการซื้อเครื่องสําอางผาน
สื่อสังคมออนไลน
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
ซื้อซ้ํา
3.42
0.86
มาก
2
บอกตอ
3.51
0.78
มาก
1
จงรักภักดี
3.20
0.59
ปานกลาง
3
รวม
3.38
0.59
ปานกลาง
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของทัศนคติ ที่มีความสัม พันธทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อ
เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอาง = .410 + .406 (การรับรูความงาย) + .291 (การรับรูประโยชน) +
.062 (การรับรูความเสี่ยง) (R2=.318)
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐานอิ ทธิพ ลของการคลอยตามกลุม อางอิง ที่ มีค วามสั มพันธท างบวกกั บความตั้ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการซือ้ เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอาง = .1.650 + .459 (ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอางอิง) + .057 (บท
วิจารณ) (R2=.442)
3. ผลการทดสอบสมมติฐานทัศนคติรวมกับการคลอยตามกลุมอางอิง ในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน
สามารถทํานายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได
ความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมในการซื้ อเครื่องสําอาง = .458 + .417 (ทัศนคติ) +.384 (การคล อยตามกลุ มอางอิง )
2
(R =.436)
การวิ จั ย เรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของทั ศ นคติ และการคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง ที่ มี ต อ ความตั้ ง ใจเชิ ง พฤติ กรรมในการซื้ อ
เครื่ องสํ าอางผานสื่อสั งคมออนไลน ในกรุ งเทพมหานคร ทั้ ง นี้ผู วิจัยได ทําการแบ งประเด็ นการอภิ ป รายออกเปน 3 ตอน
ดังตอไปนี้
1. อภิปรายผลอิทธิพลของทัศนคติ ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานทัศนคติตอการรับรูความงาย และดานทัศนคติตอการรับรูประโยชน มีอิทธิพล
ของทั ศ นคติ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความตั้ ง ใจเชิ ง พฤติ ก รรมในการซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน ที่ อ าศั ย ใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานทัศนคติตอการรับรูความเสี่ยงพบวาไมมีอิทธิพลตอทัศนคติ
ที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนทอี่ าศัยในกรุงเทพมหานคร
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 661
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2. อภิปรายผลอิทธิพลของปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีตอการซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภคตอความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางและบริการสื่อสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
การคล อยตามความเชื่อเกี่ย วกั บ บุค คลอ างอิ ง มีอิท ธิพ ลของการคลอยตามกลุ มอ างอิ งที่ มี ความสั มพั นธต อความตั้ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวน ดานการคลอยตามบทวิ จารณ พบว าไม มี อิท ธิ พลต อการคล อยตามกลุ ม อางอิ งที่ มี ความสั ม พั นธ ต อความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
3. อภิ ป รายผลอิ ท ธิ พ ลของทั ศ นคติ และการคล อยตามกลุ ม อ า งอิ ง ที่ มี ต อความตั้ ง ใจเชิ ง พฤติ กรรมในการซื้ อ
เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อิทธิพลของทัศนคติ และอิทธิพลการ
คลอยตามกลุมอางอิง มีอิทธิพลของทัศนคติรวมกับการคลอยตามกลุมอางอิง มีความสัมพันธกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสรุปการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา กลุ มตั วอย างทั้งหมดเป นผูที่ เคยมีป ระสบการณการซื้ อเครื่ องสํ าอางผ านสื่อสังคมออนไลน ใน
กรุ งเทพมหานคร สวนใหญเ ป นเพศหญิง กลุม ตั วอยางสวนใหญมี อายุ 26-34 ป มี รายได เฉลี่ ยต อเดื อนส วนใหญ 25,00135,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ประชาชนที่ทําการซื้อเครื่องสําอางที่
เปนตราผลิตภัณฑของคนไทย และใชชองทางการจําหนาย สินคา และโฆษณาผานทางสื่อสังคมออนไลนเปนหลัก และการซื้อ
เครื่องสําอางที่เปนตราผลิตภัณฑของคนไทย โดยใชชองทางการจําหนาย สินคา และโฆษณาผานทางสื่อสังคมออนไลนเปน
หลัก จากคนที่เคยซื้ อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลนในกรุงเทพมหานคร โดยที่กลุมตัวอยางที่ต อบแบบสอบถามขอมู ล
เกี่ยวกับอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร
พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคติของผูบริโภค ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อ
เครื่องสําอางผานสื่อสัง คมออนไลนโ ดยรวมมีความคิด เห็นอยูในระดับมาก ( X =3.78, S.D.=0.38) กลุมตั วอยางที่ตอบ
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงของผูบริโ ภค ที่มีผลต อความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมในการซื้ อ
เครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน มีผลการวิเคราะหโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.49, S.D.=0.74 )
และกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบริโภค ตอการซื้ อเครื่องสําอาง
ผานสื่อสังคมออนไลน มีผลการวิเคราะหโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.38, S.D.=0.59 )
ขอเสนอแนะ
1. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภค ผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร เปนผล
มาจากทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอางอิง จากทัศนคติตอการรับรูประโยชน ดังนั้นผูประกอบการขายเครื่องสําอางผานสื่อ
สังคมออนไลน ควรมีนโยบายของการ บริการใหมีความชัดเจน ขายสินคาที่มีคุณภาพของเครื่องสําอางตามที่ไดระบุไวในหนา
แสดงสินคา จริง ไมห ลอกลวงผู บริโภค รวมถึงการใสใจบรรจุภัณฑในการสงสินค าที่มีความปลอดภัยส งถึงมือผูบ ริโภคไดใ น
สภาพที่สมบูรณ ทําใหผูบริโภคบอกตอคุณภาพและการบริการที่ดีตอบุคคลอื่น
2. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภค ผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานครปจจัย
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคาและบริการผานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบการควรสรางความนาเชื่อถือและทําให
ผูบริโภครูสึกถึงความปลอดภัย ดวยการแสดงตนวามีอยูจริง สามารถตอบสนองตอผูบริโภค มีความซื่อสัตยในการนําเสนอ
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ขอมูล สามารถดูแลการเขาถึงขอมูลลับ สรางความปลอดภัยในการซื้อสินคาโดยมีกลไกลปองกันที่มีประสิทธิ เชน การตั้งรหัส
จะทําใหผูเกิดความไววางใจของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการผานสื่อสังคมออนไลนได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยางจังหวัดกรุงเทพมหานครเทานั้น ทราบไดจากแบบสอบถามไดมีการ
คัดกรองผูตอบแบบสอบ ถามหากผูตอบแบบสอบถามไมไดอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จะจบการตอบแบบสอบถามทันที จึง
ขอเสนอแนะใหผูที่มีความสนใจศึกษา อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมใน
การซื้อเครื่องสําอางผานสื่อสังคมออนไลน ทําการศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
2. ขอมูลที่นํามาวิเคราะหผลนั้นไดจากการเก็บขอมูลผานแบบสอบถามออนไลนทั้งหมดซึ่งวิธีดังกลาวมีขอจํากัดใน
ดานความสามารถในการอธิบายเพิ่มเติมหากผูตอบแบบสอบถามเกิดขอสงสัยหรือมีคําถาม ในแบบสอบถามออนไลนควรมีการ
ใหผูตอบแบบสอบถาม สามารถเพิ่มขอเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถาม
3. เนื่ องจากการศึกษาในครั้ ง นี้ ได ทํ าการสํ ารวจผู บริ โ ภคผ านสื่ อสัง คมออนไลน เพี ย ง 3 ช องทางเท านั้น คื อ
Facebook, Instagram และ Line Application จึงขอเสนอแนะใหผู ที่มีความสนใจศึกษาทําการสํารวจในผูบริโภคผาน
เว็บไซตอื่น ๆ เพื่อเขาถึงผูตอบแบบสอบถามไดมากขึ้น และทําแบบสอบถามที่สามารถคัดกรองผูตอบแบบสอบถามใหไดกลุม
ตัวอยางที่ตรงกับงานวิจัยมากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
การทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลว งไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดรภูริพัฒน ชาญกิจ อาจารยที่ปรึกษาหลัก .
และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาวิน ชินะโชติ อาจารยที่ปรึกษารวม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The impact of board diversity on Earnings Quality of Thai listed companies
อนุวัฒน ภักดี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Anuwat.phakdee@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลจํานวน 812 ตัวอยาง ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2558 โดยทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชตัวแบบการวัดคาเสถียรภาพกําไรซึ่งเปนตัวแบบอยางงายเปนตัวแทนคุณภาพกําไร โดยตัวแบบดังกลาว
ไดถูกนําเสนอโดย Dechow et al. (2010) สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple
regression) ผลการวิจัย พบว า ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการมีผ ลกระทบเชิง บวกตอคุณภาพกําไรอย างมี
นัยสําคัญ โดยความหลากหลายของคณะกรรมการสามารถอธิบายกําไรในอนาคตได
คําสําคัญ: ความหลากหลาย คณะกรรมการ คุณภาพกําไร
Abstract
The objective of this research is to investigate the impact of board gender diversity on earnings
quality of Thai listed companies. The sample for analysis comprises 812 observations between 2015 and
2016, all of which were obtained from secondary data of Thai listed companies. The measurement of
Earnings Quality is a simple model of earnings persistence presented by Dechow et al. (2010). The study
employed multiple regression to test the effect of board diversity on earnings persistence. The findings of
this research show that board diversity has positively associated with earnings quality.
Keywords: diversity, board, earnings quality
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บทนํา
หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางความเชื่อมั่นในตลาด
ทุน โดยไดพัฒนาเรื่อง Corporate Governance อยางตอเนือ่ งมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ไดเล็งเห็นความสําคัญของ CG อยางชัดเจน เนื่องจากมีผูถือหุนที่มาจากประชาชนจํานวนซึ่งไมสามารถเขารวมบริหารจัดการใน
บริษัทไดอยางใกลชิด จึงตองแตงตั้งบุคคลที่ไววางใจใหเปนกรรมการเพื่อเขาไปควบคุมดูแลผูบริหารของบริษัทแทนตนเอง การ
สรางความเชื่อมั่ นใหแก ผูถือหุนไดนั้นตองเกิดขึ้นมาจากการที่กิจการไดนําการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีมาประยุกตใช ใ นมุมของ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตองรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางเต็มที่ และไมฉวยโอกาสจากการ
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ นอกจากนั้นคณะกรรมการยังตองกํากับ ดูแลฝายจัดการใหบริหารงานอยางมีประสิทธิภ าพ เพื่อ
สรางมูลคาสูงสุดใหกับผูถือหุน รวมทั้งคณะกรรมการตองใหผูถือหุนรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกันเพื่อรวมทั้งการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญ ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหาร อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตองเปนอิสระจากผูบริหารและฝายจัดการ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2560)
สําหรับ ผูบ ริหารบริษัทมีห นาที่จัดทํารายงานทางการเงิ นเพื่อนําเสนอต อบุค คลภายนอก เพื่ อ นําไปใช สําหรับ การ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การพยากรณผลตอบแทนจากการลงทุน หรือตัดสินใจซื้อขายหุน เปนตน หากรายงานดังกลาวไดแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง ซึ่งเกิดจากการจัดการกําไร (Earnings Management) อาจสงผลใหผูใชขอมูลตัดสินใจผิดพลาดและ
สงผลเสียหายได เหตุผลดังกลาวเปนไปตามแนวคิดตัวแทนที่ถูกนําเสนอ โดย Jensen and Meckling (1976) ไดกลาววา
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เปนแนวคิดที่เกิดจากความสัมพันธของบุคคล 2 ฝาย คือ ตัวแทน (ผูบริหาร) และตัวการ (ผู
ถือหุน) โดยตัวแทนเปนผูไดรับอํานาจจากตัวการเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจตาง ๆ ในกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งตัวแทนอาจใชพฤติกรรมการฉวยโอกาสเพื่อให ไดรับผลประโยชนจากกิจการ
โดยการกระทําดั งกลาวส งผลให เกิดความไมสอดคลองของขอมูล และผลประโยชน ของทั้ง 2 ฝายขึ้น จึงนํ าไปสูปญ หาความ
ขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) อยางไรก็ตาม Jensen and Meckling (1976) ไดอธิบายแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาวไววาบริษัทตองนํากลไกการตรวจสอบและสอดสองดูแลการทํางานของฝายบริหาร เพื่อทําการประเมินผลและควบคุม
พฤติกรรมการฉวยโอกาสของผูบ ริหารได
นอกจากนั้น จากพฤติกรรมและปญ หาดั งกลาวยั ง ส งผลกระทบต อตั วเลขที่ใ ช สําหรั บจั ดทํ ารายงานการเงินที่ฝ าย
บริ ห ารเป นผู รับ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เมื่ อผู บ ริห ารของบริ ษัทได ใ ช การจั ด การกํ าไรในการจั ด ทํ ารายงานแล ว ส ง ผลให คุ ณภาพกํ าไร
(Earnings Quality) ของบริษัทลดลง โดย Dechow et al. (2010) ไดอธิบายวาคุณภาพกําไรเปนขอมูลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ของขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ และงานวิจัยของ Brown et al. (2011) ไดแสดงความเห็นวาบริษัทที่ไดมีการจัดใหมี
การสอดสองดูแล (Monitoring) และกํากับติดตามการทํางานของผูบริหารอยางใกลชิดสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพกําไร
ซึ่งเหตุ ผลดัง กลาวยังสอดคลองกับการกํากั บดูแลกิจการและการแก ปญหาตัวแทนที่นําเสนอโดย Jensen and Meckling
(1976) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jiang et al. (2008) ไดอธิบายวาหากระดับของการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทสูงขึน้ จะสงผลใหคุณภาพกําไรของบริษัทสูงขึ้นตามไปดวย กลาวคือ ขอมูลกําไรของบริษัทมีประโยชนตอการตัดสินใจ
อยางไรก็ตามบุคคลที่ทําหนาที่กํากับ ติดตาม และสอดสองดูแลการทํางานของฝายบริหาร คือ คณะกรรมการ ซึ่งแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกลาวไวใน CG Code พ.ศ. 2560 ซึ่งไดใหแนวปฏิบัติไววาคณะกรรมการควรดูแลให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถและคุณลักษณะ
เฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ซึ่งเปนองคประกอบที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร โดย
เพศของคณะกรรมการถือวาเปนองคประกอบอยางหนึ่งที่ถูกกลาวถึงไวใน CG Code จึงเกิดคําถามวา ความหลากหลายทาง
เพศของคณะกรรมการสงผลถึงประสิทธิภาพการทํางานในการกํากับติดตามหรือไม ซึ่งมีงานวิจัยและผลการสํารวจที่ชี้ใหเห็นถึง
ผลดีของการมีสุภาพสตรีที่นั่งเปนกรรมการในคณะกรรมการ เชน การมีความหลากหลายทางเพศในคณะผูบริหารอาวุโสและ
คณะกรรมการมีความสั มพันธกับ มาตรการในการสรางความเป นเลิ ศและราคาหุ นมีผ ลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสู ง กว า
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บริษัทที่มีสุภาพสตรีในคณะกรรมการนอยคน โดยในฟอรจูน 500 บริษัทที่มีกรรมการสตรี 19 - 44% มีกําไรตอยอดขายเฉลี่ย
สูงกวาบริษัทที่ ไมมี กรรมการสตรีถึง 16% สรุ ปแล วทั้ งผลสํารวจและผลวิจัยส วนใหญ ได ชี้ให เห็ นวาการมี กรรมการสตรี ใน
คณะกรรมการมีผ ลดี ทั้ง ต อผลประกอบการและราคาหุน (ยุท ธ วรฉั ตรธาร. 2557) นอกจากนั้ นยั ง ได อธิ บายถึ งเหตุ ผลว า
คณะกรรมการเพศหญิงสามารถนําทักษะที่โดดเดนในดานความรูและความสามารถในการทํ างานของตนมาใชในการปฏิบั ติ
หนาที่ได โดยคณะกรรมการคณะกรรมการเพศหญิงจะมีลักษณะแปลกใหมที่มีเอกลักษณ มีการใหความสนใจในการควบคุ ม
เปนพิเศษและมีความสามารถเชิงกลยุทธในการตัดสินใจ (Daily et al.,1999; Dezs and Ross, 2012)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วได แ สดงให เ ห็ นถึ ง ผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการมี ผ ลต อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องคณะกรรมการ ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพกํ า ไรของบริ ษั ท เนื่ อ งจากเพศของ
คณะกรรมการถือวาเปนคุณลักษณะเฉพาะดานอยางหนึ่งทีอ่ าจสงผลกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไดอยางเต็ม
ความสามารถ ซึ่งเปนสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเกิดประสิทธิภาพในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารได จึงเกิดคําถามในการวิจัยครั้งนี้วาความหลากหลายทางเพศสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรหรือไม
อยางไร
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษา ผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัทตอคุณภาพกําไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนประโยชนตอหนวยงานกํากับดูแลเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของคณะกรรมการ รวมทั้งนักวิเคราะหนักลงทุนและผูถือหุนที่ใชแนวทางการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เปนประโยชนตอวงการ
วิชาการที่จะนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปตอยอดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่ อศึ กษาผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการต อคุ ณภาพกํ าไรของบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตามที่ CG Code พ.ศ. 2560 ไดใหแนวปฏิบัติไววาคณะกรรมการควรดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและ
อายุ ที่จําเปนตอปฏิบัติหนาที่เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ในอดีตได แสดงใหเ ห็นถึงความสัมพันธ ระหวางความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพกํ าไร กลาวคือ หาก
บริษัทมีคณะกรรมการเพศหญิงสูงสงผลใหบริษัทมีคุณภาพกําไรสูงขึ้นดวย โดยงานวิจัยของ Krishnan and Parsons (2008)
พบวา สัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพกําไร รวมทั้งงานวิจัยของ Thiruvadi and
Huang (2011) พบวาการมีคณะกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการตรวจสอบ สงผลกระทบเชิงลบตอการจัดการกําไร จึง
สงผลใหคุ ณภาพกําไรของบริ ษัทสู งขึ้น จึง เกิด คําถามวาการมีสัด สวนคณะกรรมการเพศหญิง สงผลกระทบต อคุณภาพกําไร
หรื อไม งานวิ จัย ของ Rodney Overmans. (2017) ได อธิ บ ายวาในอดีต มี งานวิ จัยที่ แสดงใหเ ห็ นถึ งสั ด สวนเพศหญิง ใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสงผลใหบริษัทมีคุณภาพกําไรที่ดีกวา โดยผลการวิจัยดังกลาวไดสนับสนุนดวยการ
ใหหลักฐานเชิงประจักษวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางคณะกรรมการเพศหญิงและคุณภาพกําไร มากไปกวานั้นผลการวิจัย
ของ Rodney Overmans. (2017) ยังแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตรวจสอบนําไปสูการเพิ่มขึ้น
ของคุ ณภาพกําไร ผลการวิจัยดั งกลาวยั งใหห ลักฐานเชิง ประจั กษ แตกต างกันสําหรั บประเทศที่ มีการให โควตาเพศหญิ งใน
คณะกรรมการโดยบังคับ และสมั ครใจ รวมทั้ง Arun, Thankom Gopinath et al. (2015) ไดอธิบายวาตั้งแตมีความ
หลากหลายของเพศในคณะกรรมการและการรายงานกําไร ยัง เปนประเด็นที่ถ กเถี ย งกั นในบริ ษัททั่ วโลก โดยงานวิ จัย ได
ทําการศึกษาวาระดับของเพศหญิงในบริษัทมีอิทธิพลตอการจัดการกําไรหรือไม ผลการวิจัยพบวาบริษัทที่มีจํานวนเพศหญิงสูง
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กวาและมีคณะกรรมการเพศหญิงที่อิสระสามารถจํากัดการจัดการกําไรของผูบริหารไดสําหรับบริษัทในประเทศ UK และเมื่อได
แยกบริษัทที่มีหนี้สินสูงและหนี้สินต่ํา ผลการวิจัยยังไดแสดงใหเห็นวาบริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่ําพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง
คณะกรรมการเพศหญิงและการจัดการกําไร ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาเพศหญิงที่อยูในคณะกรรมการสงผลใหมีคุณภาพกําไรต่ํา
เมื่อพิจารณาจากตัวแบบการจัดการกําไร
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต ไดแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ในมุมความหลากหลายทางเพศที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไร ดังนั้นจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัยไววา
H1: ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบตอคุณภาพกําไร
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยกเวนกลุมธุรกิจการเงิน กลุม
บริษัทจดทะเบียนที่อยูในระหวางฟนฟูกิจการ และบริษัทกลุมกองทุนและธุรกิจขนาดกลาง (MAI) เนื่องจากกลุมบริษัทเหลานี้
ตองปฏิบัติตามขอบังคับของหนวยงานเฉพาะที่เกี่ยวของและมีหลักเกณฑอื่น ๆ ที่แตกตางกัน และไมรวมบริษัทที่มีขอมูลไม
ครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงเหลือขอมูลตัวอยาง (Observations) ที่ใชในการศึกษาจํานวน 812 ตัวอยาง ตั้งแต
ป พ.ศ. 2557 – 2558 รวม 2 ป โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานประจําป แบบแสดงรายการ 56-1 และงบการเงิน
ประจําป ซึ่งเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดวยแบบบันทึกขอมูล (Working paper) สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใช
เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรความหลากหลาย
ของคณะกรรมการที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไร ซึ่งถือวาเปนตัวแทนคุณภาพกําไรชนิดหนึ่ง (Dechow et al., 2010)
สําหรับการวัดคุณภาพกําไรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความมีเสถียรภาพกําไร (Earnings persistence) โดยใชตัว
แบบการวัดคาความมีเสถียรภาพกําไรอยางงาย (Simple Model) ที่ถูกนําเสนอโดย Dechow et al. (2010) ซึ่งไดอธิบายวา
บริษัทที่มีเสถียรภาพกําไรมากกวาจะมีความยั่งยืนของกําไรและกระแสเงินสด ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการประเมิน
มูลคาหุนของกิจการ โดยงานวิจัยครั้งนี้ไดนําตัวแบบของ Dechow et al. (2010) เปนตัวแปรที่ใชแทนคุณภาพกําไร
นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้ ใชขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราสวนหนี้สิน (Leverage: LEV) (สัจจวัฒน จันทรหอม และ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2555; Brown et al., 2014; Givoly et al., 2010) และกระแสเงินสด (CFO) เปนตัวแปรควบคุมในตัว
แบบสมการ ซึ่งตัวแปรดังกลาวถูกใชเปนตัวแปรควบคุมในงานวิจัยที่ผานมา สําหรับตัวแบบที่ใชในการวิจัยแสดงดังนี้
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อยางไรก็ตามจากตัวแบบในการวิจัยขางตน ผูวิจัยคาดวาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปร (β2) [(NPit/Ait)*BDGEN] ในตัว
แบบดังกลาว จะมีคาเปนบวก กลาวคือ สัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงมีผลกระทบในทิศทางเดียวกัน หรือสามารถอธิบาย
กําไรในอนาคตได เมื่อปจจัยอื่นในตัวแบบคงที่
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลกระทบของความหลากหลายคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชขอมูลตัวอยาง (Observations) ในการวิจัยจํานวน 812 ตัวอยาง ตั้งแตป พ.ศ. 2557 –
2558 รวม 2 ป โดยคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรวิจัย
ตัวอยาง (n)
Minimum
NPit+1/Ait
812
-0.5291
NPit /Ait
812
-1.4267
BDGEN
812
0.0000
LEV
812
-16.8639
SIZE
812
7.9070
CFO
812
-0.4853

Maximum
0.4783
0.4180
0.6667
196.1983
12.3373
0.5313

Mean
0.0454
0.0377
0.1914
1.2954
9.7412
0.0687

Std. Deviation
0.0981
0.1068
0.1491
7.0957
0.6527
0.1168

เมื่อพิจารณาคาสถิติพื้นฐานจากตารางที่ 1 แลว กอนที่จะนําตัวแปรดังกลาวที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยพหุตอง
นําไปวิเคราะหสหสัมพันธเพื่อทดสอบวาตัวแปรอิสระแตละคูไมมีความสัมพันธกันมากเกินไปจนเกิดปญหา Multicollinearity
ซึ่งจะสงผลใหผลการวิเคราะหไมถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหดังกลาวลดลง โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะหสหสัมพันธ Pearson Correlation
ตัวแปรวิจัย
NPit+1/Ait
NPit /Ait
NPit+1/Ait
1
.651**
NPit /Ait
.651**
1
BDGEN
0.051
.075*
LEV
-.176**
-.111**
SIZE
.072*
.091**
CFO
.479**
.430**

BDGEN
0.051
.075*
1
0.013
-.212**
-0.055

LEV
-.176**
-.111**
0.013
1
0.019
-0.004

SIZE
.072*
.091**
-.212**
0.019
1
0.059

CFO
.479**
.430**
-0.055
-0.004
0.059
1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 2 เมื่ อพิ จารณาผลการตรวจสอบความสั มพั นธ ระหวางตั วแปรอิ สระที่ พิ จารณาจากค าสถิ ติ Pearson
Correlation แปรอิสระทุกตัวมีคา Pearson Correlation นอยกวา 0.65 ถือวาไมเกิดปญหา Multicollinearity และตัวแปรอิสระ
ทุกตัวมีคา Tolerance และคา VIF อยูในเกณฑยอมรับได ดังนั้นจึงสรุปวาตัวแปรอิสระทุกตัวที่ใชในตัวแบบเพื่อนําไปวิเคราะห
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การถดถอยเชิงพหุอาจจะไมมีความสัมพันธกันในระดับสูงจนทําใหเกิดปญหา Multicollinearity ที่จะทําใหการตีความผลลัพธที่ได
จากการวิเคราะหดังกลาวไมมีความถูกตองและลดความนาเชื่อถือ รวมทั้งไดพิจารณารวมกับคาสถิติ Durbin-Watson ในตารางที่
3 มีคาเทากับ 1.985 อยูในชวง ระหวาง 1.5 – 2.5 จึงสรุปไดวาตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีคาคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน
โดยผลการวิเคราะหการถดถอยแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-.013
.037
NPit /Ait
.390
.032
.425
NPit /Ait*BDGEN
.801
.162
.172
LEV
-.001
.000
-.097
SIZE
.003
.004
.017
CFO
.191
.024
.227
R
0.708
R Square
0.501
Adjusted R Square
0.498
F Change
162.108
Sig. F Change
0.000
Durbin-Watson
1.985
หมายเหตุ: ระดับนัยสําคัญที่ *0.10, **0.05, ***0.01

t
-.342
12.142
4.959
-3.827
.687
8.104

Sig.
.732
.000***
.000***
.000***
.492
.000***

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.506
.513
.961
.988
.789

1.976
1.949
1.041
1.012
1.267

จากตารางที่ 3 เปนการแสดงผลการทดสอบผลกระทบความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2557-2558 ผลการทดสอบพบวาตัวแบบในการวิจัย
โดยรวมมีคา F change = 162.108 (Sig.F= 0.000) และพบนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ตัวแบบในการทํานายผลกระทบ
ดังกลาวเปนตัวแบบที่เหมาะสม และมีตัวแปรในตัวแบบอยางนอยหนึ่งตัวที่สามารถอธิบายความมีเสถียรภาพกําไรหรือกําไรใน
อนาคตได โดยตัวแปรในตัวแบบที่พบนัยสําคัญนั้นสามารถรวมกันอธิบายการจัดการกําไรของบริษัทไดถึง 49.80% ซึ่งสามารถ
เขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลําดับดังนี้
(NPit+1/Ait) = -.013 + .390 (NPit/Ait) + .801(NPit /Ait*BDGEN) + -.001(LEV) + .191(CFO)
...............(1)
(NPit+1/Ait) = .425 (NPit/Ait) + .172 (NPit /Ait*BDGEN) + -.097 (LEV) + .227 (CFO)
...............(2)
นอกจากนั้นผลการวิจัยครั้งนีย้ ังพบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยหนาตัวแปร (NPit/Ait*BDGEN) มีคาเทากับ 0.172 และ
มีนัยสําคัญ (p <.01) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเปนบวก ซึ่งผลดังกลาวเปนไปตามที่คาดหวังไว ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การมีความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกกับกําไรใน
อนาคต ซึ่งแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
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อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอ คุณภาพ
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของ
คณะกรรมการสงผลกระทบเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพกําไร นอกจากนั้นผลการวิจัยครั้งนี้ยังเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววา
ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสามารถอธิ บ ายกํ าไรในอนาคตได โดยที่ การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี คํ าถามว า ความ
หลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรหรือไมอยางไร รวมทั้งสมมติฐานที่กําหนดขึ้นวาความ
หลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสามารถอธิบายการทํากําไรในอนาคตซึ่งเปนตัวแทนคุณภาพกําไรไดหรือไมนั้น งานวิจัย
ของ Rodney Overmans. (2017) ไดอธิบายวาในอดีตมีงานวิจัยที่แ สดงให เห็นถึงสัด สวนเพศหญิงในคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบสงผลใหบริษัทมีคุณภาพกําไรที่ดี รวมทั้งงานวิจัยของ Brown et al. (2011) ไดอธิบายวาบริษัทที่ได
จัด ให มีการสอดส องดู แล (Monitoring) การทํ างานของผูบ ริห ารอยางใกล ชิด สง ผลกระทบเชิ งบวกต อคุ ณภาพกําไร ซึ่ ง
กระบวนการดังกลาว คือ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ แนวปฏิบัติที่กลาวไวใน CG Code
พ.ศ. 2560 ว าคณะกรรมการควรดู แลใหคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ มีคุณสมบั ติหลากหลายทั้งในดาน
ทักษะ ประสบการณความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักขององคกร นอกจากนั้นผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ Krishnan and Parsons (2008) พบวา
สัด ส วนคณะกรรมการเพศหญิง มี ความสัม พั นธ เ ชิง บวกต อความมี เ สถี ย รภาพกําไร รวมทั้ ง งานวิจัย ของ Thiruvadi and
Huang. (2011) พบวาการมีคณะกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการตรวจสอบ สงผลกระทบเชิงลบตอการจัดการกําไร จึง
สงผลใหคุณภาพกําไรของบริษัทสูงขึ้น อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ Isabel-Maria García-Sánchez et al. (2017) พบวา
คณะกรรมการเพศหญิงสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพกําไรของกลุมธุรกิจธนาคาร โดยไดอธิบายกฎระเบียบของธนาคารได
ปกปองผลกระทบที่จะเกิดกับนักลงทุน อยางไรก็ตามผลการวิจัยยังสนับสนุนวาบทบาทของธนาคารยังชวยปกปองระดับของ
ผลกระทบของความหลากหลายทางเพศตอคุณภาพกําไรของธนาคาร
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส นั บ สนุ น ทฤษฎี ตั วแทน (Agency theory) ในเรื่ องของการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข อง
คณะกรรมการในการกํ า กั บ ติ ด ตาม สอดส อง การทํ างานของผู บ ริ ห ารแทนผู ถื อ หุ น เพื่ อลดป ญ หาความขั ด แย ง ของ
ผลประโยชน กล าวคือ คณะกรรมการเพศหญิงสามารถปฏิบั ติหนาที่ไ ดอยางอิ สระในการกํากับ ติดตามการทํางานของฝาย
บริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Arun, Thankom Gopinath et al. (2015) คณะกรรมการเพศหญิงที่อิสระสามารถ
จํากัดการจัดการกําไรของผูบริหารไดสําหรับบริษัทในประเทศ UK จากงานวิจัยครั้งนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หนวยงานกํากับดูแลอาจนําประเด็นความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการไปพิจารณาในการเพิ่มสัดสวน
หรือออกเปนกฎเกณฑ เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบเชิง
บวกตอเสถียรภาพกําไร หรือกลาวไดวาทําใหมีคุณภาพกําไรสูงขึ้น
ดังนั้น ในการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาโดยใชขอมูลในระยะยาวและแบงระดับสัดส วนของคณะกรรมการเพศหญิง
ว า ส ง ผลกระทบต อ คุ ณภาพกํ า ไรหรื อ ไม หรื อ งานวิ จั ย ในอนาคตอาจเปลี่ ย นตั ว แบบจากเสถี ย รภาพกํ า ไร (Earnings
persistence) เปนการจัดการกําไร (Earnings management) ซึ่งถือวาเปนตัวแทนคุณภาพกําไร เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาถึงผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากเปนคุณลักษณะเฉพาะดานอยางหนึ่งที่สงผลถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ โดยความหลากหลายดังกลาวเปนสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเกิดประสิทธิภาพไดหรือไม
อยางไร โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพ
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กําไร นอกจากนั้นผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววาความหลากหลายของคณะกรรมการสามารถอธิบายกําไรใน
อนาคตได รวมทั้งคา β2 ในตัวแบบเปนไปตามที่คาดหวัง นอกจากนั้น นักลงทุน ผูถือหุนอาจนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณารวม
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
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อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคในผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุรี
กรณีศึกษากลุมผูบ ริโภค Gen Y
Influence Of Brand Management And Integrated Marketing Communication
Toward The Consumer Purchase Decision In Thai Cosmetic Product Through
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จันทิมา กําลังดี1* ภูริพัฒน ชาญกิจ2 และภาวิน ชินะโชติ3
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
วาที่รอยตรี ดร., สาขาวิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร., สาขาวิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*
im-ammy@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุมผูบริโภค Gen Y
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคกลุม GEN Y ในเขต
ชลบุรีที่เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และการสุมตัวอยางโดยใชตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล
ของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนในจังหวัดชลบุรี มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิต ภัณฑเครื่องสําอาง
ของผูบริโภคไมแตกตางกัน 2) ผูบ ริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนในจังหวัดชลบุรีระดับมาก
3) การบริหารตราสินคามีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางทั้งโดยรวมและรายดาน การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถใช
เปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
คําสําคัญ: การบริหารตราสินคา การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เครื่องสําอางไทย สังคมออนไลน
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Abstract
The objective of this study is to examine the influence of brand and integrated marketing
communication toward consumers purchasing decision in Thai cosmetic product through social network in
Chonburi province. The study is a survey research using the quantitative research method. The instrument
used was a questionnaire. The research sample was the 400 GEN Y consumers who bought Thai cosmetic
products through social network and lived in Chonburi province. The sampling methods were purposive
and convenience sampling. The results revealed that 1) there was no statistically significant difference
between the demographic characteristics of Thai consumers who bought cosmetics products through
social network in Chonburi province has buying decision in cosmetic product is not difference. 2) The
consumers who purchase decision in Thai cosmetic product through social network in Chonburi was at
high level. 3) Brand management had statically influenced on the purchase decision in cosmetic products
both the overall and the individual issues. The integrated marketing communication had statically
influenced on the purchase decision in cosmetic products both the overall and the individual issues The
results of this study can be used to improve the efficiency and effectiveness of online business.
Keywords: brand management, integrated marketing communication, Thai cosmetic product, social network
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1. บทนํา
ปจจุบันการบริหารธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยดวยการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารในระบบ
อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายสังคมขนาดใหญจนกลายมาเปนสังคมเน็ตเวิรค (social network) ณ จุดนี้ เองได
เกิดการขายสินค าผานสื่ อออนไลนขึ้น และจากการที่สื่อสังคม (social media) ได มีการเจริญเติบ โตมาพรอม ๆ กับสังคม
เน็ตเวิรคธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเจริญเติบโตมากขึ้นเชนกัน ธุรกิจขายสินคาตาง ๆไดหันมาทําการคาผานสื่อออนไลน
เชน เว็บไซต (website) และเฟสบุก (face book) เปนจํานวนมากไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอมโดยจะเสนอขาย
สินคาและบริการตาง ๆ ผานทางสื่อออนไลน
ผูบ ริ โ ภคมี ท างเลื อกในการเลื อกซื้อสิ นค าชนิ ด เดีย วกั นในตราสิ นค า ที่แ ตกต างกั น ซึ่ง แต ละตราสินค า นั้ นมี ค วาม
แตกตางทั้งดานคุณภาพและราคา ดังนั้น จึงไมใชเรื่องงายทีเ่ จาของหรือผูประกอบการจะสามารถสรางหรือรักษาตราสินคาของ
ตนเองไวโดยเฉพาะอยางยิ่ งในสภาวะที่เ ศรษฐกิจถดถอยเชนในปจจุ บัน ผูประกอบการหรือเจาของกิจการ จึ งจํา เปนตองมี
หลักการการบริหารตราสินคา (brand management) หรื อผลิตภัณฑเพื่ อความอยูร อดของกิจการ การบริห ารตราสินค า
(brand) มีความสําคัญในสภาวะที่การแขงขันสูง นอกจากจะตองรูกลยุทธทางการตลาดอันไดแก การศึกษากลุมลูกคาเปาหมาย
การแข งขั นทางดานราคา การตั้ งร านในทําเลที่ ดี การโฆษณา การสง เสริม การขาย มาดึง ดูด ลูกคาแล วเจาของกิ จการหรื อ
ผูบริหารจําเปนตองศึกษา วิธีการบริหารตราสินคา เพื่อเปนจุดขายใหลูกคากลับมาอีก (ญาณิน ขมะณะรงค, 2557)
จากกระแสความนิยมผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําให การขยายตลาดเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ
ของผูผลิตที่จะเพิ่มกระแสและปริมาณการตอบรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในปจจุบันพบวา ธุรกิจผลิตเครื่องสําอางเปนธุรกิจที่มี
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนในป 2559 โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. 59 มีจํานวนการจัดตั้งธุรกิจสูงสุดในรอบ
5 ป (ป 2555 - 2559) ซึ่งมี จํานวนการจัดตั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ ผานมา ก.พ. 59 คิดเปนรอยละ 40 และเพิ่ม ขึ้นจากเดือน
เดียวกันของป กอน (มี.ค. 58) คิดเปนร อยละ 71 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กองข อมูลธุรกิจ, 2559) ปจจุบั นผูประกอบการ
พยายามขยายฐานเพื่อจับตลาดกลุมวัยรุนเนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูงและตอเนื่องโดยเฉพาะกลุม Gen – Y ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เบญจรงค อินทรวิรัตน (2557: 137) ที่กลาววา ผูบริโภค Generation Y มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาจาก
สื่อออนไลน ประเภท เครื่ องสํ าอาง เครื่องแต งกาย เครื่องประดับ มากที่สุ ดโดยมี ปจจัยด านสวนประสมทางการตลาดของ
ผูบริโภคที่มีผลตออิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาผานระบบออนไลนอันมีองคประกอบสําคัญดังนี้ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคา
ออนไลนของกลุม Gen Y อยางมาก
จากการทีผ่ ูบริโภคใหความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากขึ้น จึงทําใหมีผูประกอบการจํานวนมากผลิต
เครื่องสําอางขึ้นมาเพื่อจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในตลาด ดังนั้น จึงเปนเหตุจําเปนที่จะศึกษาวา ปจจัยใดเปนปจจัยที่สําคัญ
และอิ ทธิ พ ลของการบริ ห ารตราสิ นคาและการสื่ อสารการตลาดเชิ ง บู รณาการ ที่ มี ผลต อการตั ด สิ นใจซื้ อของผู บ ริโ ภคใน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุรี
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนใ นจังหวัด
ชลบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อของของผูบริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนใน
จังหวัดชลบุรี
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3. เพื่อศึกษาอิท ธิพลของการบริห ารตราสินค า และ การสื่อสารการตลาดเชิง บูรณาการต อการตัดสินใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนในจังหวัดชลบุรี
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรับการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจัง หวัดชลบุรี ผู วิจัยได ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอคนพบมาเปนพื้นฐานแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดและสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารตราสินคา
การบริหารตราสินคา (brand) คือการสรางระบบการบริหารที่ดี เพื่อใหตราสินคานั้นมีคุณคาในสายตาผูบริโภค
และสามารถอยูในสภาวะการแขงขันสูงในปจจุบันได นอกจากจะตองรูกลยุทธทางการตลาด อันไดแก การศึกษากลุมลูกคา
เปาหมายการแขงขันทางดานราคา การตั้งรานในทําเลที่ดี การโฆษณาสงเสริมการขายการหาโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกคาแล ว
เจาของกิจการหรือผูบริหาร จําเปนตองศึกษาวิธีการบริหารตราสินคาการบริหารตราสินคา (brand) ซึ่ประกอบดวย ความ
ภักดี ในตราสิ นค า (Brand Loyalty), การรั บ รูต ราสินค า (Brand Awareness), ป จจั ย เชื่อมโยงกั บ ผลิ ต ภั ณฑ (Brand
Association)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การตลาดไดมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามปจจัยสภาพแวดลอม เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา การสื่อสารดวยวิธี
“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” เปนกลยุทธวิธีการสื่อสารแนวใหมที่หลายภาคธุรกิจนิยมนํามาใชกันอยางกวางขวาง
เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคเปาหมายใหไดมากที่สุด โดยจุดมุงหมายสูงสุด คือ เพื่อสรางภาพพจนโดยรวมของสินคา บริการ และ
องค กร ประกอบดวย การโฆษณา (Advertising), การประชาสัมพั นธ (Public Relation), การสงเสริม การขาย (Sale
Promotion), การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling), การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
3. แนวคิดเกี่ยวกับ GENERATION Y
Generation Y เปนกลุมคนที่เปนตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและชอบทําสิ่งที่ทาทายแปลกใหมอยู
เสมอมีความอยากรูอยากเห็นชอบปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอกจากนี้ยังใจรอนและไมมีความอดทน ไมชอบอะไรที่เปนกฎระเบียบ
มักจะใหความสําคัญกับเงินรายไดและการศึกษารวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เกิดในชวงที่การใชงานอินเทอรเน็ต
และเครื อข ายสั ง คมออนไลน กําลั ง ได รั บความนิ ย มอย างมากทํ าให ค น Generation Y ชอบใช ช องทางออนไลน ใ นการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันมากกวารุนกอนกลุม Generation Y ไทยยังมีรายไดคอนขางสูงแมจะยังอยูในวัยหนุมสาวรวมทั้งยัง
เปนกลุมผูบริโภคซึ่งอยูในชวงอายุที่มีอัตราการใชจายสูงเมื่อเทียบกับรายไดดวยความที่เปนกลุมคนขนาดใหญ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมของผูบริโภคถือเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่งอาจกลาวไดวาเปนหัวใจสําคัญของการตลาดก็เปนได เพราะ
หากนักการตลาดสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูบริโ ภคจนเขาใจอยางถองแทแลวจะทํ าใหสามารถพยากรณพฤติ กรรมของ
ผูบริโภคในอนาคตได พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําของบุคคลที่แสดงออกถึง การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ
ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง โดยมีกระบวนการตาง ๆในการตัดสินใจเลือกซื้อตั้งแตการคนหาขอมูลการซื้อ
การใชการประเมินผลการใชผลิตภัณฑและการบริการนั้น ๆ
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซื้อผลิตภัณฑหรือบริการใด โดยมีปจจัย คือ ขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา สังคม
และกลุม ทางสังคม ทัศนคติของผูบ ริโภค เวลาและโอกาส กระบวนการตัด สินใจเลือกซื้อของผูบริโ ภค (Buyer Decision
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Process) ประกอบด วย การรั บ รู ถึ ง ความต องการหรื อป ญ หา (Problem/Need Recognition), การแสวงหาข อมู ล
(Information Search), การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives), การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision),
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior)
4. กรอบแนวคิด

5. สมมุติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรสและรายไดของกลุม Gen Y ที่แตกตาง
กันมีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนในจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน
2. การบริหารตราสินคา ไดแก การสรางความภักดีในตราสินคา การสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก การสรางปจจัย
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของกลุม Gen Y ที่ขายผานสื่อออนไลน
3. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไดแกการโฆษณา, การขายโดยใชพนักงาน, การสงเสริมการขาย, การใหขาว
และ การตลาดทางตรง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของกลุม Gen Y ที่ขายผานสื่อออนไลน
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6. วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมผูบริโภคกลุม GEN Y ในเขตชลบุรีที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 336,155คน (สํานักทะเบียนราษฎรจังหวัดชลบุร,ี 2558) โดยวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของยามาเน
(Yamane, 1973 อางถึงใน ไพฑูรย โพธิสวาง, 2554 หนา 184) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อน
ของการสุมกลุมตัวอยางเทากับ .05 ปรากฏไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน
วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling Method)
การสุมตัวอยางการสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวจิ ัยไดใชหลักการสุมตัวอยาง 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกประชากรกลุม Gen Y ในเขตชลบุรี ที่เคย
ซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานทางสื่อออนไลน
ขั้นที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อใหครบตามจํานวนที่ตองการ ใน
แตละกลุม และรวมทั้งหมดได 400 คน โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย รวบรวมข อมู ล จากแบบสอบถามที่ เ ผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต (Web based Questionnaire)ที่ เ ว็ บ ไซต
http://goo.gl/Ok884 โดยขอความรวมมือไปยั งเครือข ายสั งคมออนไลน ที่เกี่ ยวข องกั บการนําเสนอขอมูลและการซื้ อขาย
ผลิ ตภั ณฑเ ครื่องสําอางไทยบนออนไลน โดยการชี้ แจงรายละเอีย ดเบื้ องต นเกี่ ยวกั บการเก็บ ข อมู ล และส งแบบสอบถาม
ออนไลนผานอีเมลไปยังกลุมสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ สําหรับเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
ในเดือน มกราคม 2560 เปนระยะเวลา 1 เดือน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. ป จจั ยส วนบุ คคลจะนํ าเสนอการวิ เคราะห ใ นเชิง บรรยายเปนค าสถิ ติร อยละ คาเฉลี่ย เลขคณิ ต ( x ) และค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ระดับความคิดเห็นของกลุมผูบริโภค Gen Y ในการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3. วิ เ คราะห ค วามสั ม พั นธ ร ะหว า งป จจั ย ส วนบุ ค คลกั บ การตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภั ณฑ เ ครื่ อ งสํ าอางไทยและ
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยการวิเคราะหการผัน
แปรทางเดียว (One Way Analysis of variance) และทดสอบระดับความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยสถิติ t-Test
และสถิติ F- test สําหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบงได 3 กลุม ขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือความเชื่อมั่น
รอยละ 95
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 349 คน รอยละ
87.2 มีอายุระหวาง 22 - 36 ปจํานวน 356 คน รอยละ 89.0 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 258 คน รอยละ
64.5 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 168 คน รอยละ 42.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 298 คน รอยละ 74.5
และมีรายไดเฉลี่ย 10,001-20,000 บาท/เดือนจํานวน 126 คน รอยละ 31.5
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทย
ที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภค
การยอมรับสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภค
เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

สถานภาพ

รายได

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ได แก เพศ อายุ การศึ กษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ ยตอเดือนที่
แตกตางกันของผูเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนในจังหวัดชลบุรี มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เครื่ องสํ าอางไทยที่ ข ายผ านสื่ อออนไลน ข องผู บ ริ โ ภค แตกต างกั น ผลการวิ จัย พบว า ป จจั ย ส วนบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมยอมรับสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการบริหารตราสินคา ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทย
ที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภค
การยอมรับสมมติฐาน
การบริหารตราสินคา ดานการสรางความ
ดานการรับรู
ดานการสรางปจจัย
อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ภักดีในตราสินคา
ตราสินคา
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ไทยที่ขายผานสื่อออนไลน







สมมติฐานที่ 2 การบริหารตราสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของกลุม Gen Y
ที่ขายผานสื่อออนไลนผลการวิจัยพบวา การบริห ารตราสินคาสอดคลองกั บสมมติฐาน จึงสรุปไดวา การบริหารตราสินคามี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่
ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภค
การสื่อสารการตลาด
การยอมรับสมมติฐาน
เชิงบูรณาการ
ดานการ
ดานการ
ดานการ
ดานการใหขาว
ดาน
อิทธิพลตอการ
โฆษณา
ขายโดยใช สงเสริมการ
และการ
การตลาด
ตัดสินใจเลือกซื้อ
พนักงาน
ขาย
ประชาสัมพันธ
ทางตรง
อิท ธิพ ลต อการตัด สินใจเลื อกซื้อผลิ ตภั ณฑ
เครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลน











สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของ
กลุม Gen Y ที่ขายผานสื่อออนไลนผลการวิจัยพบวา การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา สอดคลองกับสมมติฐาน จึงสรุปไดวา การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภคใน
เขตจังหวัดชลบุรี
ผลอภิปราย
1. ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 22 - 36 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญ เปนพนักงาน
บริ ษั ท มี ส ถานภาพโสด และมี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นระหว า ง 10,001-20,000 บาท ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องสําอางเปนความตองการของเพศหญิง โดยเฉพาะชวงอายุ 22 - 36 ป เนื่องจากเปนวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและกาวเขาสูวัยทํางาน ทําใหมีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางบอยครั้ง รวมถึงการมีรายไดจากการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะพนักงานบริษัท มากพอที่จะนํามาใชจายเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ซึ่งสอดคลอง กับงานวิจัยของ ศุภชัย
วลีเกียรติกุล (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภค
ในประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปน
พนักงานในบริษัท และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจรงค อินทรวิรัตน (2557) ไดการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุม Gen
Y ซื้อสินคาผานระบบออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูที่ 10,001 –
25,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานเอกชนเปนสวนใหญ สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
2. ผลการวิจัยขอมูลการบริหารตราสินคาตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลน
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา การรับรูการบริหารตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุก
ดานของการบริ ห ารตรงสิ นคาอยูใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้อาจเป นเพราะวา ผู บริ โ ภคผลิต ภั ณฑ เ ครื่ องสําอางไทยที่ ขายผานสื่ อ
ออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัด ชลบุรี เกิดความเชื่อมั่นใจผลิตภัณฑและประทับใจในการใหบริการทั้งกอนและหลังการ
เลือกซื้อ ผูบริโภคจึงความผูกพันและภาคภูมิใจในการใชผลิตภัณฑ ดวยเหตุผลขางตนอาจเปนเพราะผลิตภัณฑ เครื่องสําอาง
ไทย สามารถตอบสนองความตองการของผู บ ริโ ภคโดยเฉพาะในเขตจั งหวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง สอดคล องกับ งานวิ จัยของ ญาณิ น
ขมะณะรงค (2546) ไดศึ กษาการบริห ารตราสินคาในอุ ตสาหกรรมเครื่องสํ าอาง Brand Management in Cosmetic
Industry ผลการวิจัย พบวา มีการใชยุทธวิธีที่ เหมือนกันของการบริหารตราสินคาในอุตสาหกรรมนี้บางประเด็นยุทธวิธีที ่
แตกต างเป นยุ ท ธวิ ธีเ ฉพาะ ขึ้ น กั บ กลุ ม ลู กค าของตราสิ นค าและตลาดของตราสิ นค า ผลการศึ กษาสามารถนํ า ไปใช กั บ
ผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมนี้ไดอยางดี และสามารถนํ าไปใชกับการบริหารตราสินคาที่กําลังดําเนินอยูเพื่อพัฒนาให
สามารถแขงขันไดในอนาคต
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3. ผลการวิจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผาน
สื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา การรับรูดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยรวมอยู ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริโภค
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งจะติดตามขอมูล
จากสื่อประชาสัมพันธทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานทางสื่อออนไลน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยไดเปนอยางดี การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการทุกดาน จึงสามารถสรางการรับรูและมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภั ณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวั ดชลบุรีไดใ นระดับมาก ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณวดี บุตรศรีภูมิ (2550) ไดศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ในดานการโฆษณา
ดานการขายโดยใช พนั กงาน ดานการสง เสริ มการขาย ดานการใหขาวและการประชาสั มพันธ ดานการตลาดทางตรง ผล
การศึกษา พบวา การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมความงามเพื่อบํารุงผิวหนา
ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
8. ผลสรุป
จากผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลนในจังหวัดชลบุรี มีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้
1. ผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทย ควรใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑอยางมาก โดยใหความสําคัญ ทั้ง
ในดานประโยชนห ลัก ดานรู ปลักษณะของผลิต ภัณฑ ดานการผลิต ที่ตอบโจทยความต องการของผูบริโภค เนื่องจากปจจั ย
เหลานี้สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดี
9. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคนควา
ควรมีการศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและการบริหารตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เชน ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ฉะเชิงเทรา เปนตน
และนําขอมูลแตละจังหวัดมาเปรียบเทียบเพื่อหาสื่อสารทางการตลาดและการบริหารตราสินคาที่มีอิทธิพลอการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานสื่อออนไลน
10. กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพ นธ ฉบั บนี้ เสร็จสมบู รณ ได ดวยความกรุณาและชี้ แนะใหคํ าปรึกษาจากคณาจารยค ณะวิท ยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.ภูริพัฒน ชาญกิจ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหคําปรึกษาแกไขขัด
เกลาเนื้อหาดวยความอดทน และพั ฒนาวิธีการทํางานของผูวิจัยใหมีระเบียบยิ่ งขึ้น และ ผศ.ดร.ภาวิน ชิ นะโชติ อาจารย ที่
ปรึกษาร วม ขอขอบพระคุณ ดร.สุภัส ตรา เกาประดิ ษฐ ทรั พยชู กุล ที่คอยแนะนํ าในเรื่องการศึกษาและคอยตรวจดู ค วาม
เรียบรอยของเลมวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณ ดร.จุมพฏ บริราช ที่ชวยขัดเกลาภาษาใหสมบูรณครบถวนและคอยแนะนําใน
ขั้นตอนการออกแบบสอบถามใหเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยจักพันธ พรมฉลวย ที่ใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือ
แกไขใหเลมเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณผู ตอบแบบสอบถามทุกท าน ที่ให ความรวมมือในการทําแบบสอบถามจนสํ าเร็จลุลวง
ดวยดีและเปนสวนสําคัญที่ทําใหเลมวิทยานิพนธเสร็จไดอยางสมบูรณ
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พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
The Cosmetics Buying Behavior Trough Electronic Commerce System
Of Adolescents In Bangkok Metropolitances’s Region
วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย1* กชกร กลอยสวาท2 และชลธิชา อนุกูล2
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2
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นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
*
wisitson@npru.ac.th
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ส งผลตอ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุมตัวอยางไดมา
โดยการใชวิธีการสุมแบบสะดวก ไดตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแ ก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้ น
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา
1. 1) พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ
การศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การตัดสินใจชําระผานบัตรเครดิต มีความแตกตางกันตาม สวนการศึกษา
อาชีพ และรายได 3) การตัดสินใจชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทางมีความแตกตางกันตามเพศ 4) การตัดสินใจชําระแบบผาน
บัญชีธนาคาร มีความแตกตางกันตาม เพศและอายุ 5) การตัดสินใจชําระแบบผานโทรศัพทมอื ถือ มีความแตกตางกันตาม เพศ
6) คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. 1) ป จจัยส วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พล ต อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อเครื่ องสําอางผานระบบพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเองไดแก ปจจัยดานประเภทและยี่หอ (b=0.16) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (b=0.25) และ สิ่งที่ปรากฏ
ตอสายตาลู กคา (b=0.22) 2) ป จจัย สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พล ตอพฤติ กรรมการชํ าระผานบัต รเครดิ ต ไดแ ก
สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (b=0.50) 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระแบบเรียกเก็บเงิน
ปลายทางไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย (b=0.36) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (b=0.39) 4) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มี อิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระผานบัญ ชีธนาคาร ไดแก ปจจัยด านการจัดจํ าหนาย (b=0.23) 5) ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่ มีอิท ธิพ ล ต อพฤติกรรมการชําระผานโทรศัพ ทมือถือ ได แก ความนาเชื่อถือของบุคคล (b=0.26)
(6) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิผลตอคาเฉลี่ยในการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแตละครั้ง
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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Abstract
The objective of this research was to 1) compare the buying behavior of cosmetics trough
e-commerce system of adolescents in Bangkok metropolitan’s region 2) study marketing mixed factors
of cosmetics trough e-commerce system of adolescents in Bangkok metropolitan’s region. The samples
were obtained by using convenience sampling technique there were 400 persons. The tools used to
collect data were the questionnaire developed by the researcher. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, T-Tests, One-way analysis of variance and Multiple regression
analysis
The research found that
1. 1) the buying behavior to cosmetics through e-commerce system were statistically significant
at the .05 level. 2) Credit Card Decision making there are different types of education level, occupation
and income. 3) The decision to pay the destination bill varies according to gender. 4) The decision to pay
by bank account there are differences by gender and age. 5) Mobile payment decisions there are differences
by gender. 6) Average cost of each purchase there were significant differences in gender, age, education
level, occupation and income.
2. 1) the effected of integrated marketing mixed with the behavior of purchasing cosmetics trough
e-commerce system was Self-Host were type and brand factors (b = 0.16), distribution factor (b=0.25)
and physical evidence (b = 0.22). 2) Integrated marketing mixed. On credit card payment behaviors were
those that appeared to the customer (b = 0.50). 3) Influenced marketing mix the payment destination
behavior was Distribution factor (b = 0.36) Marketing promotion factor (b = 0.39) 4) Influence factor on
the bank payment behavior, the distribution factor (b = 0.23) (5) integrated marketing mixed (b = 0.26) (6)
The marketing mixed did not have any effect on the average purchase price of cosmetics through ecommerce.
Keywords: the cosmetics buying behavior, electronic commerce system
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1. บทนํา
ในปจจุบันความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนทั่วโลก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology) ซึ่งเขามามีบทบาทชวยอํานวยความสะดวกมากมาย มีความ
รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทํางานและการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือข ายอินเตอรเน็ต ที่เขามามีบทบาทใน
สังคมมนุษย ชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร การคนหาขอมูล การศึกษา ความบันเทิง และการทําการคาเชิงพาณิชยโดยใช
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ www) และคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขามามีสวนรวมในการติดตอสื่อสาร ชวยใหขจัด
ปญหาทางดานระยะทาง ดานเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตอ
ได 24 ชั่วโมง สามารถเขาถึงไดทั่วโลก และประหยัดคาใชจายตาง ๆ จากขอดีดังกลาวของเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet)
ทําใหเกิดรูปแบบของระบบธุรกิจเชิงพาณิชยบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการขายสินคาผานเว็บไซตหรือที่เรียกกันวา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce หรือ E-Commerce)
การติดตอซื้อขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต (E-Commerce) ก็เปนสวนหนึ่งของบริการทางอินเตอรเน็ต ซึ่งการทํา
ธุรกิจการคาบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีกิจกรรมตางทั้งทางดานการผลิต การกระจายสินคา การตลาด การจัดจําหนาย
การบริการลูกคา ระบบการชําระเงินขบวนการขนสง ยังรวมไปถึงแงมุมอื่น ๆ อีกมากมายในขณะนี้เครือขายอินเตอรเน็ตไดรับ
ความนิ ยมเป นที่ แพร ห ลายทํ าให การติ ด ตอกั นระหว างธุ รกิ จพั ฒ นาไปอย างรวดเร็ว และมี การใชง านกั นอย างกวางขวาง
อินเตอรเน็ตทําใหบุคคลทั่วไป บริษัทขนาดเล็กสามารถขายสินคาบนเครือขายอินเตอรเน็ตไดโดยมีโอกาสเทาเทียมกับบริษัท
ขนาดใหญ เปนการลดตนทุนทางการคาเปนอยางมาก (พิพัฒน จงตระกูล, 2545: 2)
อินเตอรเน็ต เปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงสังคมเนื่องจากอินเตอรเน็ต เปนเครือขายไรสายที่
เชื่ อมตอมนุ ษย รวมไว ดวยกั นในวงกว างที่สุ ดอยางไม เคยมี มากอนเป นเทคโนโลยีที่ มีค วามยืด หยุ นสามารถพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพไดอยางตอเนื่องสามารถนํามาประยุกตใชงานไดแทบทุกสาขาเปนเครือขายที่สามารถคนหาขอมูล
ไดอยางงายโดยมีการพัฒนาสรางโปรแกรมตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อชวยในการใชงานงายขึ้นและยังสามารถใชงานเพื่ อความบันเทิง
ตาง ๆ ไมวาจะเปนฟงเพลงเลนเกมการดูหนังรวมถึงแมแตการจับจายซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ต ดวยการใชงานที่งายและ
สะดวกทําใหอินเตอรเน็ต เปนที่ยอมรับของสังคมและจากคุณสมบัติดังกลาวทําใหอินเตอรเน็ตสามารถขยายฐานกลุมผูบริโภค
ไดมากขึ้นตั้งแตเด็กเล็กอายุเพียง 7 ขวบจนถึงผูสูงอายุก็สามารถเขามาใชงานระบบอินเตอรเน็ตได
ดังนั้นธุรกิจหรือหางรานฯ ตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับการขายสินคาบนอินเตอรเน็ตมากขึ้นเพื่อการแขงขันบนโลก
ออนไลน ที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและรองรับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ผูบริโภคปจจุบันชอบความสะดวกสบาย
รวดเร็วเชนเดียวกัน การซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ตก็ไดรับความนิยมและมีธุรกิจเปดขายสินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ต
มากขึ้น ปจจุบันมีการใชระบบอินเตอรเน็ตในการสื่อสารและทํารายงานและระหวางผูประกอบการ ซึ่งทําใหสามารถสื่อสารกับ
ผูบริโภคไดทั่วโลก โดยที่ไมตองลงทุนในการขยายสาขาเพิ่ม และสามารถทํารายงานทางการคา เชน การรับคําสั่งซื้อและการ
ชําระเงิน สงขอมูลสินคาและรายเอียดตาง ๆ ผานทางระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสถือเปนฟนเฟองที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลคาตลาดมากกวา 5.27 แสน
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ป สอดคลองกับการขยายตัวของผูใชอินเตอรเน็ตที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน
ผูประกอบการมากมายหันมาใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจ ของตนโดยจากการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พบวาธุรกิ จพาณิชยอิเล็กทรอนิกสส วนใหญมักจะอยูในกลุม เครื่องสําอางและความสวยความงามตาง ๆและ
รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2559) เหตุที่
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ความสวยความงามตาง ๆ ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากกลุม เปาหมายทางธุรกิจ เปนผูบริโภค
ที่สามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี และการบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการบริการที่ส ะดวกรวดเร็ว
และสามารถสั่งซื้อไดตลอดเวลา จึงทําใหธุรกิจที่ใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอบสนองความตองการและเขา ถึงผูบริโภค
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ได มากพาณิ ชย อิเ ล็ กทรอนิ กสไ ดรั บ ความนิ ย มอยางมากและมีแ นวโนม ที่ จะเติ บ โตในอนาคตเป นที่ นาสนใจอย างหนึ่ งของ
ผูบริโภค ที่มีชีวิตความเปนอยูเรงรีบทํางานแขงกับเวลา มีเวลาจํากัดในแตละวัน และปจจุบันมีการใชและรูจักอินเตอรเน็ตและ
เว็บไซตกันอยางแพรหลาย แต เ นื่องจากผูบริโ ภคมีระดับรายไดและอํานาจการตัดสินใจไมเ ทากัน ดังนั้นจึง เลือกศึกษากลุ ม
ผูบริโภคที่อยูในชวงวัยรุนถึงวัยการทํางาน มีการใชชีวิตที่มีการจํากัดของเวลาสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได และมีอํานาจการ
ตัดสินใจในระดับหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงเปนที่นาสนใจวาปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อันจะเปนประโยชนแกผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการประเภทเครื่องสําอางที่ ใชระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกิจ (ภัทราวดี กุฏีศรี , 2559: 18) และเปนแนวทางใหผูประกอบการอื่น ๆที่สนใจจะทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมอีกดวย
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดส ง ผลต อพฤติ ก รรมการซื้ อ มี เ ครื่ องสํ า อางผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. สมมติฐานในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อมี
เครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ปจจัยดานประเภทและยี่หอ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการสงมอบและการบริการหลังการขาย ความนาเชื่อถือของบุคคล สิ่งที่ปรากฏตอ
สายตาลูกคา มีผลตอพฤติกรรมการซื้อมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
การซื้อผลิตภัณฑหรือบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกลุมผูบริโภคนั้นจะตองผานกระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer Buying Process) ซึ่งถือวาเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญมาก ประกอบดวย 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) เปนกระบวนการเริ่มตนโดยที่ผูบริโภคยอมรับปญหาของตนเอง
และตระหนักถึงความตองการตอตัวสินคา โดยมองวาสินคาประเภทนั้นเริ่มมีความจําเปน สําหรับตน หรือสินคาที่ใชอยูเดิม
เสื่อมสภาพ
2. การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหาของตนแลว จะพยายามหาขอมูลเพื่อแกปญหา
ของตนเองจากแหลงตาง ๆ ซึ่งการคนหาขอมูลจากระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยสวนใหญจะเปนขอมูลจากแหลงบุคคล
(Personal Sources) ไดแกการบอกเลาจากผูมีประสบการณจากเพื่อนที่เปนสมาชิกในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
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แหลง ขอมูล จากแหลง ธุรกิ จ (Commercial Sources) ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธจากผูจัด จําหน ายผลิตภัณฑหรื อ
บริการนั้น ๆ ที่เปนเจาของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะนําขอมูลขาวสารที่ไดรับจากระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มาประกอบการตัดสินใจในการประเมินทางเลือก ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับตัวผูบริโภคเองและสถานการณรอบขาง
หรือทั้งสองอยางประกอบกัน
4. การซื้อสินคา (Purchase Action) ในขั้นนี้ ผูบริโภคจะทําการตัด สินใจซื้ อสินคาตามที่ต นเองต องการ และได
ประเมินทางเลือกไวโดยผูบริโภคจะตองทําการตัดสินใจวา ถาเขาซื้อสินคานั้นแลวสินคานั้นจะสนองความตองการ และความ
พึงพอใจใหกับตัวเขาไดหรือไมกระบวนการซื้อจะโยงไปสูขั้นตอนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑตรายี่หอ ราคา รานคาที่จะซื้อ
ปริมาณสินคาที่จะซื้อ เปนตน
5. การประเมินผลหลังการซื้อสินคา (Post Purchase Evaluation) หลังจากการใชสินคาแลวผูบริโภคจะทําการ
ประเมินวาสินคาดังกลาวสามารถสรางความพึงพอใจใหกับตนเองไดมากนอยเพียงใดถาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เมื่อเขามี
ปญหาอีกก็จะทําการซื้อสินคานั้นทันทีแตในทางตรงกันขาม ถาสินคานั้นไมสามารถแกปญหาใหผูบริโภคไดเขายอมเกิดความไม
พอใจและส งผลใหเ ขาไมซื้อสิ นค านั้ นในครั้ง ตอไป ผูบ ริโ ภคก็จะต องเริ่ ม ตนของกระบวนการตาง ๆ นี้ อีกครั้ ง จนสามารถ
แกปญหาได (ธีรพันธ โลหทองคํา, 2544 ; ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2549, 50-56)
สําหรับการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ ทางดานประชากรศาสตรเปน
แนวทางในการศึกษา เนื่องจากปจจัยแตละปจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร ถือเปนพื้น
ฐานในการกําหนดใหการตัดสินใจซื้อแตกตางกันได สวนพฤติกรรมผูบริโภคจะอธิบายไดถึง การที่ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อ
และมีการใชสินคานั้นอยางไร ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคยังรวมถึงการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ซื้อและใชสินคาและเปนกระบวนการเกี่ยวกับ กิจกรรมตาง ๆ ของคน โดยเริ่มตั้งแตการคนหา การเลือก การซื้อ การใชการ
ประเมินคา และเกิดการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ เพื่อสนองตอความตองการและความปรารถนา
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
คือการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งขึ้นอยูกับการประมวลและการสงขอมูลที่มีขอความเสียงและภาพประเภทของ
พาณิ ชยอิเล็ กทรอนิกสร วมถึ งการขายสิ นค าและบริการดวยสื่ ออิเ ล็ กทรอนิกส การขนสงผลิต ภัณฑ ที่เ ปนเนื้อหาข อมูล แบบ
ดิจิตอลในระบบออนไลนการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสการจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกสการประมูลออกแบบทางวิศวกรรม
รวมกั นการจั ดซื้ อจัด จางของภาครั ฐการขายตรงการให บริ การหลั งการขายทั้ง นี้ ใช กับ สิ นค าเชนสิ นค าบริ การอุ ป กรณท าง
การแพทยและบริการเชนบริการขายขอมูลบริการดานการเงินบริการดานกฎหมายเปนตน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการ
ทํากิจกรรมทางการคาการสื่อขายสินคาและบริการโดยการใชอิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางในการสงผานขอมูลตาง ๆ ทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ในการทําธุรกิจการคาไดมากขึ้น โดยจะเปนธุรกิจการขายผานระบบอินเตอรเน็ตโดย
ผูขายจากโฆษณาสิ้นคาที่ตองการขายทางเว็บไซตและผูซื้อจะเขามาชมและคนหาเพื่อซื้อสินคาในเว็บไซตของผูขาย (ปณิศา
ลัญชานนท, 2548: 286)
ประโยชนของความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะชวยลดคาใชจายในการขายและบริหาร รวมทั้งคาเชาพื้นที่
ขายหรือการลงทุนในการสรางราน ซึ่งจะชวยใหตนทุนของธุรกิจต่ําลง ชวยใหประหยัดเวลาและขั้นตอนทางการตลาด มีการ
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมงและใหบริการไดทั่วโลกโดยมีชองทางการจัดจําหนายมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถ
ทํากําไรไดม ากกวาระบบการขายแบบเดิม เนื่องจากตนทุนการผลิตและการจําหนายต่ํ ากวา ทา ใหไดกําไรจากการขายต อ
หนวยเพิ่มขึ้น สามารถนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดเปนจํานวนมากและสามารถสื่อสารกับลูกคาไดในลักษณะการตลาดที่
สามารถโตตอบกันได (Interactive Market) สามารถปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการไดตลอดเวลา สามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูซื้อหรือลูกคาอาทิชื่อ ที่อยูพฤติกรรม การบริโภคสินคาที่ตองการเพื่อนําไปเปนขอมูลในการทําวิจัย
และวางแผนการตลาด เพื่อผลิตสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น สรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจหรือ
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องค ก ร ในเรื่ องของความทั นสมั ย และเป น โอกาสที่ จะทํ า ให สิ น ค า หรื อบริ ก ารเป นที่ รู จั กของคนทั่ ว โลก สามารถเจาะ
กลุมเปาหมายที่ตองการไดเร็วและเสียเวลานอย (เกษรา บาวแชมชอย, 2554)
สรุ ป ได วา ในป จจุ บันพาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส เ ป นอีกเครื่ องมือและกลยุท ธ ห นึ่ ง ที่สํ าคั ญ ที่ ช วยให องค การมี ค วาม
ไดเปรียบคูแขง ซึ่งพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนการดําเนินการธุรกิจโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส เชน
การซื้อขายสินคา ขอมูล และบริการ การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนตน สิ่งเหลานี้
นับเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ และเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยทรงเสริม และเพิ่มชองทาง
ใหกับธุรกิจ ซึ่งแฝงไปดวยทั้งทางตรงและทางออมสําหรับผูประกอบการ
4.3 ทฤษฎีและองคประกอบสวนประสมทางการตลาดสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปจจัย ที่มี สวนในการกํ าหนดองค ป ระกอบต าง ๆ รูป แบบการจั ดส วนประกอบของป จจั ย กลุ มที่ หนึ่ ง เป นป จจั ย ที่
กิจการไม สามารถควบคุมได แตตองมีค วามสัมพั นธดวย เมื่อตองการทําธุรกิ จไดแกส ภาพแวดล อมตาง ๆทั้งสั งคมเศรษฐกิ จ
กฎหมายคูแขงขัน และทรัพยากรสวนผสมของการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได
ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายคือตัวผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ ผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) หรือ พนักงาน
(Employer) ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และดานกระบวน
(Process) (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543 : 29)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือเก็บขอมูล
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ประชากรและตั วอย าง การคํ านวณหาขนาดตั วอย างไดใ ช สูต รการหาขนาดของตั วอย างแบบไมท ราบจํ านวน
ประชากร ของ Cochran (1953) ไดจํานวนตัวอยางที่จัดเก็บ 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยการศึกษาจากเอกสารตาง
ๆและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทาง ทําการแบงโครงสรางของแบบสอบถามปลายปดออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเลือกตอบจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตาม
แนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 23 ขอ
ตอนที่ 3 ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 20 ขอ
แบบสอบถามมี การผ านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ ยวชาญ 3 ทานเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนื้อหา (content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา และนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแกวัยรุนใน
จัง หวัด กาญจนบุ รี แล วนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่ อมั่ นของเครื่องมื อโดยใช สูต รอัล ฟาของ ครอนบาค
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูในชวง 0.73-0.88 จึงสามารถนําแบบสอบถามไปจัดเก็บจริง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบที การทดสอบเอฟ (การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว) และการวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุคูณ
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ เ ปนเพศหญิง (ร อยละ 73.50) อายุ 18 -22 ป (รอยละ 39.75) อาชี พนั กเรีย น/
นักศึกษา (รอยละ 43.75) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา (รอยละ 51.25) และมีรายไดมากกวา 10,000 บาทตอเดือน (รอยละ
31.25)
ตอนที่ 2 ค า เฉลี่ ย ของส ว นประสมทางการตลาด และพฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งสํ าอางผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตารางที่ 1 ค าเฉลี่ ยและส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของส วนประสมทางการตลาดการซื้ อเครื่ องสําอางผานระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สวนประสมทางการตลาด
SD
ระดับความคิดเห็น
x
1. ปจจัยดานประเภทและยี่หอ
3.99
0.79
มาก
2. ปจจัยดานราคา
4.09
1.09
มาก
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย
4.04
0.64
มาก
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
4.05
0.72
มาก
5. ปจจัยดานการสงมอบและการบริการหลัง
4.01
0.64
มาก
การขาย
6. ความนาเชื่อถือของบุคคล
3.96
0.80
มาก
7. สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา
4.03
1.08
มาก
ภาพรวม
4.02
0.82
มาก
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ผลการวิ จัย พบว า ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสํ าอางผ านระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ( x = 4.02) เมื่อวิเคราะหเปนราย
ดาน พบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก ปจจัยดานราคา ( x = 4.09) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( x = 4.05)
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ( x = 4.04) สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา ( x = 4.03) ปจจัยดานการสงมอบการบริการ และการ
หลังการขาย ( x = 4.01) ปจจัยดานประเภทและยี่หอ ( x = 3.99) ความนาเชื่อถือของบุคคล ( x = 3.96)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกสของวัยรุน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง
SD
ระดับความคิดเห็น
x
1. การตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
4.50
0.73
มากที่สุด
2. ชําระผานบัตรเครดิต
2.64
1.56
ปานกลาง
3. ชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
3.67
1.15
มาก
4. ชําระผานบัญชีธนาคาร
3.67
0.99
มาก
5. ชําระผานโทรศัพทมือถือ
3.67
1.06
มาก
คาเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง
880.83
946.51
ผลการวิ จัย พบว า พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสํ าอางผ านระบบพาณิช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส ของวัย รุ นในกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล พบวาคาเฉลี่ยในการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุ นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คื อ
880.83 บาท โดยตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ( x = 4.50) ผูบริโภคมีวิธี ชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง ชําระผานบัญชีธนาคาร
และชําระผานโทรศัพทมือถือ ในระดับที่เทากัน ( x = 3.67) และยังมีสวนนอยที่ชําระผานบัตรเครดิต ( x = 2.64)
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอ เดื อน มี ผลสงพฤติก รรมการซื้อ มีเ ครื่ องสําอางผ านระบบพาณิ ชย อิเ ล็ก ทรอนิ กส ของวั ยรุ น ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง
t-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
t Sig F sig F sig F sig F sig
0.00* 2.81 0.04* 3.92
-3.77
0.01*
0.79
0.50
0.35
0.79
1. การตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
*
0.05 0.96
2.09
0.10
6.02
0.00** 6.10
0.00** 5.55
0.00**
2. ชําระผานบัตรเครดิต
-2.33 0.02* 1.45
0.23
2.31
0.08
1.12
0.34
0.72
0.54
3. ชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง
-2.52 0.01* 4.35 0.00** 2.22
0.08
0.25
0.86
0.22
0.88
4. ชําระผานบัญชีธนาคาร
-2.38 0.02* 0.29
0.83
2.34
0.07
2.34
0.07
0.65
0.58
5. ชําระผานโทรศัพทมือถือ
-2.05 0.04* 19.62 0.00** 30.98 0.00** 23.97 0.00** 30.76 0.00**
คาเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง
(1) การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสด วยตนเอง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ
การศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (2) การตัดสินใจชําระผานบัตรเครดิต มีความแตกตางกันตาม สวนการศึกษา อาชีพ และ
รายได (3) การตัดสินใจชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทางมีความแตกตางกันตามเพศ (4) การตัดสินใจชําระแบบผานบัญชี
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ธนาคาร มีความแตกตางกันตาม เพศและอายุ (5) การตัดสินใจชําระแบบผานโทรศัพทมือถือ มีความแตกตางกันตาม เพศ (6)
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ปจจัยดานประเภทและยี่หอ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ
จัดจําหน าย ปจ จัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการส งมอบและการบริการหลั งการขาย ความนาเชื่ อถือของ
บุคคล สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา สงผลตอพฤติกรรมการซื้อมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของวัยรุน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กอนทดสอบสมมติฐาน ดวยการใชการวิเคราะหถดถอยแบบพหุ ผูวิจัยไดทดสอบปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุดวย
การหาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ผลการวิเคราะหพบวาไมมีตัวแปรอิสระคูใดมีความสัมพันธกันเกินร อยละ 80 จึง
สามารถนําตัวแปรดังกลาวมาวิเคราะหตอไปได
ตารางที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
วัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พฤติกรรมการซื้อมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1 .การ
ตัดสินใจซื้อ
ดวยตนเอง

2. ชําระ
ผานบัตร
เครดิต

3. ชําระ
แบบเรียก
เก็บเงิน
ปลายทาง

4. ชําระ
ผานบัญชี
ธนาคาร

5. ชําระผาน
โทรศัพท
มือถือ

คาเฉลี่ยใน
การซื้อแต
ละครั้ง

b

sig

b

sig

b

sig

b

sig

b

sig

b

sig

Constant (a)

1.22

0.00

2.78

0.00**

0.82

0.06

0.76

0.04

0.86

0.03

-591.7

0.09

1. ปจจัยดานประเภทและยี่หอ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
5. ปจจัยดานการสงมอบและการ
บริการหลังการขาย
6. ความนาเชื่อถือของบุคคล
7. สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา
R/R2

0.16

0.02*

-0.33

0.07

0.03

0.80

0.17

0.12

0.14

0.21

102.85

0.32

0.05

0.46

-0.19

0.29

-0.10

0.40

0.08

0.47

0.08

0.47

77.81

0.45

0.25

0.00**

0.31

0.08

0.36

0.00**

0.23

0.03*

0.11

0.32

74.14

0.46

0.08

0.30

0.14

0.51

0.39

0.01*

0.03

0.83

-0.13

0.34

45.98

0.71

-0.01

0.93

0.19

0.35

-0.24

0.10

0.03

0.80

0.25

0.06

131.06

0.27

0.07

0.35

0.34

0.07

0.24

0.07

0.12

0.30

0.26

0.03*

-14.09

0.90

0.22

0.00**

0.50

0.01*

0.04

0.77

0.08

0.47

-0.02

0.90

-38.87

0.72

0.59

0.35

0.21

0.04

0.36

0.13

0.38 0.15 0.36 0.13

0.23

0.05

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มีอิท ธิพล ต อพฤติกรรมการตัด สินใจซื้ อ
เครื่ องสํ าอางผานระบบพาณิช ยอิเ ล็กทรอนิ กสด วยตนเองได แก ปจจั ยดานประเภทและยี่ห อ (b=0.16) ปจจั ยดานการจั ด
จําหนาย (b=0.25) และ สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (b=0.22) (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรม
การชําระผานบัตรเครดิต ไดแก สิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (b=0.50) (3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอ
พฤติกรรมการชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทางไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย (b=0.36) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
(b=0.39) (4) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระผานบัญชีธนาคาร ไดแก ปจจัยดานการจัด
จําหนาย (b=0.23) (5) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระผานโทรศัพทมือถือ ไดแก ความ
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นาเชื่อถือของบุคคล (b=0.26) (6) ส วนปจจัยส วนประสมทางการตลาดไม มีอิทธิผลต อคาเฉลี่ย ในการซื้ อเครื่องสํ าอางผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแตละครัง้
7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดมีผลตอคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ตอคาเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ สมานพิทักษวงค
(2560) สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตจังหวัดสงขลา โดยพบวา
ปจจัยสวนบุคคลจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตจังหวัดสงขลา อยา งมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ป จจั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อเครื่ อ งสํ า อางผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยสอดคลองกับ คุลิกา วัฒนสวกุล (2550) ปจจัยส วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ําของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสัน
โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ดานคาใชจายในการซื้อเวชภัณฑโดยเฉลี่ยตอครั้ง
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อ ดานคาใชจายใน
ซือ้ เวชภัณฑโดยเฉลี่ยตอครั้ง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. พฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสํ าอางผ านระบบพาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ ก ส ข องวั ย รุ นในเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล มีความแตกตางกันไปตามปจจัยสวนบุคคล โดยเฉพาะคาเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง ที่ปจจัยสวนบุคคลจะมีผลตอการ
สั่งซื้อเครื่องสําอางอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการศึกษาแบบลงรายละเอียดถึงความตองการตามปจจัยสวนบุคคลจึงมีผลโดยตรง
ตอยอดขาย
2. ในสวนพฤติ กรรมการชําระผานบั ตรเครดิ ต ซึ่ง จะเกิด จากความแตกตางกันตามรายได อาชี พ และ
การศึกษา ซึ่งเปนตัวแปรที่แสดงถึงความพรอมของสถานะทางการเงินและสังคม ผูที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตองใหความสําคัญและทําการศึกษาในการสรางสวนประสมทาง
การตลาดที่เหมาะสมตอไป
3. ป จจั ย ส วนประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสํ าอางผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญ ผลจากวิเคราะหพบวา มีเพียงปจจัยด านราคา และ
ป จจั ย ด านการส ง มอบและการบริ ก ารหลั ง การขาย ที่ ไ ม มี อิท ธิ พ ลต อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสํ าอางผ านระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส หากที่ผูทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สนใจที่จะสรางความแตกตาง และอาจจะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ควรจะทําการศึกษาและสรางกลยุทธจากปจจัยทั้ง
สองตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ ผูที่สนใจตอยอดอาจทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัย
แบบผสม (mixed method) ซึ่งจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงใชการสุมตัวอยาง
แบบไมคํานึงถึ งโอกาสทางสถิติ ดัง นั้นหากต องการความนาเชื่อถื อของงานวิจัย ผู ที่สนใจอาจจะขยายการศึ กษาออกไปยั ง
จังหวัดอื่น และใชวีธีการสุมแบบคํานึงถึงโอกาสทางสถิติ
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รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูป ระกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต
กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร
Model and Marketing Strategy of the Manufacturer of Honeycomb Radiator
Case Study K.P. Radiator Limited Partnership
วชิรวิชญ แซล*ี่ และพิทกั ษ ศิริวงศ
สาขาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
*
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ กลยุทธ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ปญหาของผูประกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต ของ หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส การสัมภาษณเชิงลึกจาก เจาของ พนักงาน และลูกคา ผลการวิจัยพบว าธุรกิจเปน
แบบหางหุนสวนจํากัด มีผูดูแลหลัก 2 คน โดยแบงดูแลในเรื่องการผลิต และดานบัญชีการเงิน โดยเนนกลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลยุทธดานราคา ถึงแมตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูงแตราคาขายนั้นสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ลูกคาไดรับ
และกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือการบริการหลังการขายซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญในการใหบริการกับลูกคา สําหรับปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาไดใช SWOT Analysis วิเคราะหทําใหเห็นแนวทางแกไขปญหาโดยแกไขในจุดออน และ
อุปสรรค และพัฒนาจุดแข็ง และโอกาส เพื่อใหบริษัทมีความมั่นคงและดําเนินธุรกิจตอไปได
คําสําคัญ: รูปแบบ กลยุทธทางการตลาด ผูประกอบการ รังผึง้ หมอน้ํารถยนต
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Abstract
This research aimed to study the marketing patterns and strategies, including the complexities
found in business and optimal solutions launched by the entrepreneur “K.P. Radiator Limited Partnership”,
Nakhon Pathom, Thailand. For the data collection of the study, the target information was collected
from a triangulated source: paper-based documents, electronic contents, and in-depth interviews with
the owner, the staffs as well as the clients. As the results of the study, both owners of this limited
partnership seemed to take on two different responsibilities – one was for the product operation while
the other was for the accounting management only. Furthermore, three aspects of the marketing strategies
were revealed. As the product-based strategy, its first attempt was to run the product operation which
comprised of quality engine parts. Second was the price-based strategy. Despite the higher-than-usual
cost in the production, the entrepreneur only targeted the clients with reasonable product’s price. Third,
the P.R. strategy was to ensure the clients with not only the premium quality of the product but the
most trusted after-service offered to them. For the complexities occurred in the business, the author
utilized SWOT Analysis aiming to lessen weaknesses, strengthen best-practiced activities, and stabilize a
further business opportunity for the entrepreneur.
Keywords: model, marketing strategy, manufacturer, honeycomb radiator
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1. บทนํา
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตองมีการแขงขัน และสภาวะทางสังคม ที่ชีวิตมีแตความเรงรีบเชนในปจจุบัน “รถยนต” ถือ
เปนปจจัยที่ 5 ของคนไทย โดยเฉพาะคนกรุงเทพจํานวนมากจะนิยมซื้อรถยนตเปนของตนเองจนทําใหปริมาณการจําหนาย
รถยนต มีแ นวโน มสู งขึ้ น (ศูนยวิจัย กสิ กรไทย, 2556) อีกทั้ง ประเทศไทยมีความได เปรีย บด านตําแหน งที่ ตั้ง จากการเป น
ศูนยกลางของภูมิภาค อาเซียน มีตลาดในประเทศขนาดใหญ มีซัพพลายเชนที่แข็งแกรง ผนวกกับรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ
ลงทุน จึงดึงดูดใหคายรถยนตชั้นนําของโลกขยายกําลังการผลิตในไทยอยางตอเนื่อง (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2559) กลุมผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนตตลอดจนอุตสาหกรรมประดับยนตของไทยจึงไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต
เปนอยางมาก (อภินุช บูรณดิลก, 2559) ในขณะที่ความตองการของอุตสาหกรรมยานยนตก็ยังมีทิศทางที่ดีและมีแนวโนมการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งจากนโยบายในประเทศ และนโยบายของรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในการลงทุนระบบขนสงมวลชนที่
เชื่อมโยงระหวางประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความตองการรถยนตของประชาชนในประเทศอาเซียนมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 (โสภณ ผลประสิทธิ์, 2556)
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของไทยกําลังเขาสูการแขงขันในตลาดอาเซียน ดวยนโยบายที่มีเปาหมายในการพัฒนา
ศักยภาพผูป ระกอบการในอุ ตสาหกรรมสาขาต าง ๆ เพื่อยกระดั บความสามารถการแขง สูต ลาดสากล โดยมีกรมสง เสริ ม
อุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมรวมผลักดันอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อรองรับการขยายตัว ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้ง
ในดานการพัฒนาผูประกอบการ การยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ การลดตนทุนการผลิต และที่
สําคัญการบุกตลาดในกลุมอาเซียน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของตลาดชิ้นสวนยานยนต ซึ่งเกิดจากสภาวะ
ความผันผวนของเศรษฐกิจประกอบกับการเปดตลาดการคาและการลงทุนของชาวตางชาติ ทําใหพฤติกรรมการซื้อสินคา ของ
รานคาสงเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากเดิมซื้อทีละปริมาณมากและไมคอยมีการตอราคา มาเปนการซื้อคราวละนอยชิ้นโดยคง
ราคาถูก (ไพลิน มา, 2556) จึงจําเปนตองศึกษารูปแบบ เพื่อปรับ และหากลยุทธในการดําเนินธุรกิจของหางหุนสวนจํากัด
เค.พี. เรดิเอเตอร เพื่อใหสามารถหาทางรองรับโครงสรางของตลาดชิ้นสวนยานยนตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสรางรายไดและ
สรางความเจริญเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งยังศึกษาในเรื่องปญหา อุปสรรค เพื่อใหทราบถึงแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให
บริษัทดําเนินธุรกิจตอไปดวยความมั่นคง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ และกลยุทธ ทางการตลาดของผู ประกอบการผลิตรัง ผึ้งหมอน้ํารถยนต ห างหุ นสวนจํากั ด
เค.พี.เรดิเอเตอร
2.2 เพื่ อ ศึ กษาป ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการแก ไ ขป ญ หาของผู ป ระกอบการผลิ ต รั ง ผึ้ ง หม อ น้ํ า รถยนต
หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผึ้ งหมอน้ํารถยนต กรณีศึกษา หาง
หุนส วนจํ ากั ด เค.พี. เรดิเ อเตอร ได ศึกษาจากเอกสาร แนวคิ ด และทฤษฎี และผลการศึกษางานวิ จัยที่ เกี่ ยวข อง มาเป น
แนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ศึ กษาการวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เปนการสํารวจตรวจสอบสภาพ
ภายในองค กร และสภาพแวดลอมภายนอก เปนการวิเ คราะหส ภาพองคกร หรื อหนวยงานในป จจุ บัน เพื่ อค นหาจุ ดแข็ ง
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 697
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จุด เด น จุ ด ดอย หรื อสิ่ ง ที่อาจเปนป ญหาสําคั ญในการดําเนิ นงานสูส ภาพที่ ตองการในอนาคต (ชู เ พ็ญ วิบุ ล สั นติ, 2551)
SWOT Analysis เปนกระบวนการที่เปนระบบสําหรับการจัดประเภทปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรและมองถึงโอกาสและ
อุปสรรคจากภายนอกองคกร ในการวิเคราะห SWOT นั้น ทีมผูบริหารอาจมีทัศนคติที่แตกตางกัน จึงตองบริหารการไดมาของ
ความเขาใจที่ดีกวา และ ความเห็นที่สอดคลอง หรือ แตกตางกันของคณะผูบริหารจัดการ ในการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ นั้น
สามารถสงผลรุนแรงตอความสําเร็จของธุรกิจได (นภาพร ณ เชียงใหม , 2540) การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณขององคกร ซึ่งจะชวยผูบริหารกาหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวา SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะหและประเมินวาองคกรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)อยางไร เพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคกรตอไป
3.2 ศึ กษากลยุ ท ธ การตลาด เป น วิ ธีการขั้ นพื้ นฐานซึ่ ง หน วยธุ ร กิ จใช เ พื่ อให บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค ท างการตลาด
ประกอบดวยการตัดสินใจในตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสมทางการตลาด และระดับ
คาใชจายทางการตลาด จากความหมายนี้บอกใหทราบถึงสวนประสมของกลยุทธทางการตลาดซึ่งประกอบดวยขั้นตอน คือ
การตัดสินใจในตลาดเปาหมาย ซึ่งจะตัดสินใจเลือกเปาหมายไดถูกตอง จะตองวิเคราะหขนาดโครงสรางและพฤติก รรมของ
ตลาดเปาหมายกอนแลวมีการแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และวิเคราะหกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแลวจึงกําหนด
สวนประสมทางการตลาดและคาใชจายทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายนั้น (Kotler and Armstorng,1997)
ขั้นตอนการกํ าหนดกลยุ ท ธ ท างการตลาดเป นการวิ เ คราะห ส ถานการณ ท างการตลาด การกํ าหนดตลาด และ
พฤติกรรมของตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 2 ขั้นตอนที่ธุรกิจตองนําไปใช สวน
ขององคประกอบในแตละขั้นนั้นขึ้นอยูกับธุรกิจ วาธุรกิจใดสามารถใชองคประกอบใดได บางธุรกิจอาจใชได ทุกองคประกอบ
บางธุ รกิ จอาจต องเลื อกใช เ พีย งบางองค ประกอบ การกํ าหนดกลยุท ธ ทางการตลาดประกอบด วย 2 ขั้น คื อ ขั้ นที่ 1 การ
วิเคราะหโ อกาสทางการตลาด ประกอบด วย ระบบข อมูลทางการตลาดและการวิจัย วิเคราะห สิ่งแวดลอม ทางการตลาด
วิเคราะหตลาดผูบริโภคและพฤติกรรมผูซื้อ และวิเคราะหคูแขง (Kotler,1997) ขั้นที่ 2 การออกแบบกลยุทธทางการตลาด
ไดแก กลยุทธตลาดเพื่อธุรกิจใหมของบริษัท กลยุทธการตลาดสําหรับผูนํา คูชิง ผูตาม และธุรกิจรายยอย กลยุทธการตลาดใน
แตละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ กลยุทธการพัฒนาผลิ ตภัณฑ กลยุทธสวนประสมผลิ ตภัณฑ สายผลิตภัณฑ รายการ
ผลิตภัณฑ ตรายี่หอ การบรรจุหีบหอและปายฉลาก กลยุ ทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ กลยุทธการตั้งราคา กลยุทธ
เกี่ยวกับชองทางการตลาด และการกระจายตัวสินคา และกลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Kotler,1997)
3.3 ศึกษากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2549) กลาววา การออกแบบกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธจะมีแนวโนมประสบความสําเร็จ
ในการนําไปปฏิบัติใช ถาทั้งฝายบริษัทผูผลิตกับลูกคาเปาหมายโปรแกรมการบริหารลูกคาสัมพันธมีความไววางใจ (Trust) และ
การผู กมั ด (Commitment) ซึ่ ง กั นและกั นความไว วางใจ เป นความรู สึ ก มั่ นใจและเชื่ อใจว าอี กฝ ายจะทํ างานอย างเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กอใหเกิดประโยชนตอทั้งสองฝาย การผูกมัดเปนความตองการของบุคคลในระยะเวลา
หนึ่งที่รักษาความสัมพันธอันมีคากับอีกฝาย ดังนั้นการที่กลุมเปาหมายของโปแกรมการบริหารลูกคาสัมพัน ธรูสึกไววางใจใน
บริษัทหรือสิ นคาของบริ ษัทยอมทําใหลูกคาตองการผูกมั ดตนเองเข ากับสินคาของบริษัท รวมทั้งมีแ นวโนมที่จะเปดรับและ
ทดลองใชสิ นค าหรื อบริการอื่ น ๆ ในอนาคตของบริษัท เพื่ อหลีกเลี่ย งความเสี่ย งจากการตัดสิ นใจเลื อกสินค าหรื อบริการที่
ผิดพลาด และในทางตรงกันขามการที่ลูกคาเปาหมายผูกมัดกับตนเองอยูกับบริษัทและหรือสินคาของบริษัทเปนระยะเวลาอัน
ยาวนานยอมทําใหลูกคารูสึกไววางใจในบริษัทและหรือสินคาของบริษัทตองการพัฒนาความสัมพันธระหวางตนเองกับบริษัท
ในระดับที่สูงขึ้นไปจากการเปน“ลูกคา” ที่ซื้ออยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่งไปสูการเปน “ลูกคาผูสนับสนุน” ที่มีเจตคติและ
ภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและหรือสินคาของบริษัทไปสูการเปน “ผูอุปการคุณ” ที่ทําหนาที่การตลาดภายนอกแทนบริษัทคอย
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

แนะนําลูกคาคาดหวังอื่น ๆ ใหมาซื้อสินคาและบริการของบริษัท และไปถึงการเปน “หุนสวนธุรกิจ” คือเปนสวนหนึ่งของ
ธุรกิจ มีสวนรับผิดชอบในรายรับ รายจายและผลกําไรของบริษัท
3.4 ศึกษารังผึ้งหมอน้ํา โดยรังผึ้งหมอน้ํานั้นทําหนาที่ควบคุมการระบายความรอนจากหองเผาไหมเครื่องยนต ใหอยู
ในอุณหภูมิใชงาน (Working Temporature) ระหวาง 160 – 180 ฟ. มีลักษณะบอบบางและราคาแพง หากไดรับการ
กระทบกระเทือนอยางแรง หรือถูกวัสดุแข็งเพียงเล็กนอย รังผึ้งหมอน้ําก็จะชํารุดเสียหาย (กรมชลประทาน, 2559)
ปจจุบัน หมอน้ํา สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆตามวัสดุที่ใช ไดดังนี้ (STPW Auto parts, 2559)
3.4.1 หมอน้ําอลูมิเนียม หมอน้ําชนิดนี้เปนที่นิยมมากในอุตสาหกรรมรถตั่งแตป ค.ศ. 2001 จนถึงปจจุบัน
เพราะมีน้ําหนักเบา ตนทุนไมสูงมาก สามารถระบายความรอนไดดีกวาหมอน้ําที่ผลิตจากทองแดง (ผสม) สามารถหาซื้อไดงาย
ซึ่งหมอน้ําอลูมิเนียมนั้นจะมีสองแบบคือ หมอน้ําอลูมิเนียมที่มีแผงรังผึ้งระบายความรอนเปน อลูมิ เนียมและฝาดานบนและ
ดานล างเป นพลาสติกซึ่ งเป นที่นิย มใชม ากในปจจุ บัน และอีกแบบหนึ่งคือหมอน้ําที่เ ปนอลู มิเนีย มทั้ง ลูก คือทั้งแผงรังผึ้ ง ฝา
ดานบนและดานลางก็เปนอลูมิเนียม (ซึ่งจะราคาแพงมากและสวนมากจะตองสั่งทํา) สวนขอเสียคือ หมอน้ําชนิดนี้ไมสามารถ
ซอมได คือหากมีการรั่วซึม หรือมีการเสียหายจะตองทําการเปลี่ยนลูกใหมเทานั้น และความทนทานก็ไมสามารถสูหมอน้ําที่ทํา
จากทองแดงได
3.4.2 หมอน้ําทองแดง หมอน้ําชนิดนี้เปนหมอน้ําที่นิยมใชมากในสมัยหนึ่ง ซึ่งจะพบมากในรถที่เกากวาป ค.ศ.
2000 ลงมาหมอน้ํ าชนิด นี้ ส ามารถระบายความร อนได ดี ใ นระดั บ หนึ่ง (แตนอยกว าอลู มิ เ นีย ม) เพราะจะมี ส วนผสมของ
ทองเหลือง และตะกั่วในการผลิตซึ่งทําใหมีความรอนสะสมในระดับหนึ่ง แตถาเปนหมอน้ําที่ผลิตจากทองแดงลวน ๆ เพียง
อยางเดียวจะมีราคาแพงมากและตองสั่ง ทํา ขอดีของหมอน้ําทองแดงทั้งแบบผสม และแบบทองแดงล วน ๆ คือ หากมีการ
รั่วซึมหรือเสียหายจะสามารถซอมไดตามรานซอมหมอน้ํ าทั่วไป แตราคาของหมอน้ําทองแดงนั้นจะมีราคาที่สู ง กวาหมอน้ํ า
อลูมิเนียมและในปจจุบันก็หาซื้อไดยากกวา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษารูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูป ระกอบการผลิตรั งผึ้งหมอน้ํารถยนต ของ หางหุนส วนจํากั ด
เค.พี. เรดิเอเตอร ไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธีปรากฏการณวิทยา เนื่องจาก ในการเก็บ
ขอมูลนั้นตองอาศัยขอมูลจากประสบการณของผูประกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต โดยที่ผูวิ จัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลัก การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective)
คื อ บริ ษัท ผลิ ต รั ง ผึ้ ง หม อน้ํ ารถยนต ของห างหุ นส วนจํ ากั ด เค.พี . เรดิ เ อเตอร เนื่ องจากเป นบริ ษัท ผลิ ต รั ง ผึ้ ง หม อน้ํ าที่
ครอบคลุมในดานกระบวนการการผลิตจนถึงการจัดจําหนาย ที่มีทั้งขายตรง ผานตัวแทนจําหนายโดยมีพนักงานขายเขามา
ติดตอขอซื้อเพื่อขายไปยังรานซอมหมอน้ํา และอูซอมรถ การวิจัยครั้งนี้ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตทั้งแบบมี
สวนรวม และไมมีสวนรวม โดยนําแนวคําถามที่ไดศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย และสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต นําไปสัมภาษณผูใหขอมูลแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
4.1 เจาของ จํานวน 2 ราย ซึ่งเปนผูมีศักยภาพและทํางานดานบริหารมากกวา 15 ป เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท สามารถใหขอมูลรายละเอียดในการสัมภาษณไดอยางถูกตอง ชัดเจน และครอบคลุม
4.2 พนักงาน สัมภาษณทั้งสิ้น 10 ราย เปนผูที่ใหรายละเอียดและการปฏิบัติตัวในการทํางาน รวมทั้งขอดี ขอเสีย
ของบริษัท ทั้งทางดาน รายได ความสัมพันธระหวางเจาของ เพื่อนรวมงาน รวมถึงสวัสดิการตาง ๆของบริษัท
4.3 ลูกคา จํานวน 2 ราย ซึ่ งเปนลู กคาหลักที่ทําการคามากวา 5 ป โดยสอบถามเหตุผลในการเลือกทําธุรกิจ กั บ
บริษัท รวมทั้งความพึงพอใจในการใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย
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เมื่อสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลั ก นําขอมูล ที่ไดมาทําการวิเคราะหข อมูลเบื้องต น ขอมูลที่ไ ดจากการสัม ภาษณ การ
สังเกต มาทําการวิเคราะหไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละวันที่จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะนําขอมูลที่ได
จากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามี
ความสมบูรณเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไปเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด แลวจึงวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูล ที่ไดจาก
การสังเกต การสัมภาษณ โดยใชแนวคิด ทฤษฎี เปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนเปนภาพรวม แลว
นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกครั้งแลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยรูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต ของ หางหุนสวนจํากัด
เคเรดิเอเตอร .พี. ผูวิจัยใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธีปรากฏการณวิทยา
ใชการสัมภาษณเชิงลึก จากเจาของ พนักงานและลูกคา สามารถสรุปรูปแบบ และกลยุทธทางการตลาด ไดดังนี้
รูปแบบการดําเนินงานของ หจก.เค.พี.เรดิเอเตอร เปนธุรกิจที่มีลักษณะเปนหางหุนสวนจํากัด มีเจาของเปนผูดูแล
หลัก ๆ 2 ทาน โดยแบงการดูแลเปน 2 สวน คือ ดูแลในเรื่องการผลิต และเรื่องบัญชีของบริษัท โดยบริษัทเปดทําการมาแลว
กวา 20 ป มีคนงานทั้งสิ้น 20 คน มีลูกคาหลัก 2 รายใหญ และมีคูคาหลัก 1 ราย โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ รังผึ้ง
หมอน้ํารถยนตที่ทําจากทองเหลือง วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ไดแก ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก และตะกั่ว ในการสั่งวัตถุดิบ
นั้นใชการคํานวณจากยอดสั่งซื้อจากลูกคาวาในเดือนที่ผานมามีการสั่งของรุนไหน ประเภทใดมากที่สุด และมีการโทรศัพ ท
เจรจาในเบื้องตนเรื่องการประมาณการสั่งของในเดือนถัดไป เพื่อคํานวณปริมาณการใชวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบที่นํามาใชนั้น
ราคาไมคงที่ จึงตองคาดคะเนปริมาณวัตถุดิบที่สั่งเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา และไมเปนการเก็บสินคาคงคลัง
มากเกินไป ในการสั่งวัตถุดิบนั้น ทางบริษัทฯไดเลือกบริษัทคูคาในประเทศไทย เพื่อไมเปนการแบกรับภาระในเรื่องของการ
นําเขา และเรื่ องการเคลียร สินคา แตทางบริษัททํ าเรื่องแจงปริม าณในการสั่งวั ตถุดิบล วงหนากอนเช นกัน เพราะเนื่องจาก
วัตถุดิบที่บริษัทคูคานํามาขายนั้น สวนใหญเปนสินคานําเขา ในกรณีที่ไมไดแจงจํานวนที่แนชัดกอนอาจทําใหมีปญหาในการ
ผลิต เพราะในบางกรณีวัตถุดิบขาดตลาด ทําใหมีผลกระทบไปถึงลูกคาในการสงของไมเปนไปตามกําหนดทําใหทั้งบริษัทและ
ลูกคาเกิดความเสียหาย ในการจายเงินใหกับคูคานั้น ไดทําการตกลงทําการจายเงินหลังสงของ 7 วัน สําหรับลูกคาหลัก ๆของ
บริษัท ที่ทําการคาขายมามากกวา 10 ป มี 2 บริษัทดวยกัน โดยทั้ง 2 บริ ษัทนั้ นมีย อดสั่ง ซื้ อ และมีตารางการนั ดสง ของที่
แนนอน แตสําหรับลูกคารายยอย หรือที่เปนอูซอมรถที่มีหนารานเปนของตัวเอง ยอดสั่งซื้อไมมาก และมีจํานวนไมแนนอนใน
แตละเดือน ทางบริษัทใชวิธีโทรศัพทตรวจสอบวาในแตละเดือนตองการสินคาประเภท หรือรุนใดบาง โดยทางบริษัทไดจัดสง
แคตตาล็อกรายการสินคาใหกับลูกคา แลวใหลูกคาแฟกซรายการสั่งซื้อใหกับบริษัท สําหรับรายการรังผึ้ง หมอน้ํารถยนตนั้น
แบงตามประเภทรถ โดยแบงเปนรถเล็ก เชน รถกระบะ รถเกง รวมไปถึงรถสิบลอ และประเภทรถใหญ เชน รถแบคโฮ และ
รถแทรคเตอร แตละประเภทรถมีรายการยอยเฉพาะรุนลงไปอีก แตสําหรับลูกคาบางรายที่ตองการสินคาประเภทพิเศษ ทาง
บริษัทมีบริการทําตามรายการเฉพาะเปนกรณีพิเศษ (By Order) ใหลูกคา
กลยุทธในการบริหารงานของบริษัทซึ่งบริษัทไดเนน กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา และกลยุทธด าน
การบริการหลังการขาย
สําหรับกลยุทธดานผลิตภัณฑนั้น บริษัทเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใชทอแปบที่มีขนาดใหญกวาที่มีจําหนายใน
ทองตลาดทั่วไป ซึ่งสําหรับทอแปบที่มีขนาดใหญแมจะมีตนทุนการผลิตที่สูงกวา แตสินคานั้นจะมีความคงทนกวา และเนนไปที่
บริษัทสามารถทําตามรายการเฉพาะเปนกรณีพิเศษได (By order) และบริษัทไดวางแผนถึงสินคาของรานวาควรจะผลิตรุน
ใดบางที่สามารถรองรับความตองการซื้อของลูกคา โดยดูจากยอดสั่งซื้อในชวง 3 เดือนที่ผานมาเพื่อทําการสั่งวัตถุดิบ และผลิต
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สินคาเพื่อใหทันตอความตองการของลูกคา และเมื่อตรวจจากการเก็บสถิติในยอดขายทําใหพบวาในชวงฤดูรอนที่มียอดสั่งซื้อ
มากที่สุดในรอบป เนื่องจากอากาศรอนมากทําใหมีความเสี่ยงที่หมอน้ําเกิดความเสียหายไดมากกวาปกติ จึงทําใหบริษัทผลิต
สินคาในชวงนั้นมาเพื่อเก็บเปนสินคาคงคลังมากกวาชวงอื่น เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา และทางบริษัทยังมีการ
ขยายการผลิตเปนพวกสินคาที่เกี่ยวของกับรังผึ้งหมอน้ําอีกดวยเพื่อใหเปน One Stop Service สําหรับลูกคาที่ตองการหา
สินคาที่ตองใชควบคูกันไป
กลยุทธดานราคา แมวาบริษัทใชวัตถุดิบ ที่เปนทอแปบที่มีขนาดใหญกวามาตรฐานในทองตลาด ทางบริษัทไมไดมี
การตั้งราคาที่เกินกวามาตรฐาน ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาที่เหมาะสมกับราคา แตสําหรับสินคาที่มี
การสั่ง เปนกรณีพิ เศษ ทางบริษัทไดทําการชี้แ จงราคาเพื่อตกลงกั บลู กคากอน ว าลู กค าพอใจในราคาที่ ทางบริ ษัทนํ าเสนอ
หรือไม ทางบริษัทสามารถยืดหยุนราคาได ตามปริมาณที่สั่งและจํานวนวันที่จายเงิน (Due date) ในกรณีที่เปนลูกคาหลัก ทาง
บริษัทไดทําการตกลงกันในเรื่องการกําหนดจายเงิน เปน 15 วันหลังสงของ แตในบางกรณีที่มีการสั่งซื้อเปนจํานวนมากทาง
บริษัทก็สามารถปรับยืดหยุนกําหนดการจายเงินได และถาเปนอูซอมรถ หรือรานขนาดเล็ก ทางบริษัทจะใหวางสินคาขายกอน
เมื่อขายได แลวจึงโอนเงินใหบริษัท โดยอาศัยความไวใจกันระหวางลูกคาและบริษัท
กลยุ ท ธ ด านจั ด จํ าหน าย ทางบริ ษัท มี ห น าร านเพื่ อ ที่ จะจั ด จํ าหน ายลู ก ค าที่ อยู ใ นละแวกใกล เ คี ย ง ส วนลู กค า
ตางจังหวัดจะมีการจัดสงสินคาโดยขนสงเอกชนสงตรงถึงหนาบานของลูกคา
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ทางบริษัทมีสวนลดชองการซื้อสินคาในแตละครั้ง สวนใหญจะเปนตัวแทนขาย
และลูกคาประจําที่สั่งซื้อสินคาทางบริษัทจะมีสวนลดตั้งแต 3 เปอรเซ็นต ไปจนถึง 10 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับขอตกลงและการ
สั่งซื้อสินคาของลูกคาวามีปริมาณมากนอยเพียงใดในแตละเดือน และมีการใหเครดิตใหเปนระยะเวลาในการจายลาชาสําหรับ
ลูกคารายใหญ
กลยุทธดานบริการหลังการขาย กลยุทธดานนี้ถือวาเปนสิ่งสําคัญมากของบริษัท ทางบริษัทมีการรับประกันสินคา 6
เดื อนในผลิ ต ภั ณฑ ทุ กชิ้ น โดยบริ ษัท จะเปลี่ ย นสิ นค าใหม ใ ห ทั นที ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายจากการขนส ง ทางบริ ษั ท
รับผิดชอบในกรณีนี้ดวยเชนกัน ทางบริษัทยังมีการโทรศัพทพูดคุยกับลูกคาไมใชแคเพียงเรื่องธุรกิจเทานั้น ยังใสใจในเรื่องชีวิต
ทั่วไป รวมทั้งสภาพความเปนไปทางเศรษฐกิจของลูกคาดวย ในบางกรณีเชน ชวงเศรษฐกิจไมดี ยอดสั่งซื้อลดลงทางบริษัทก็ไม
เรงลูกคาเพื่อใหออกใบสั่งซื้อ เพื่อเปนการรักษาความเปนคูคาเอาไวใหนาน และสามารถทําธุรกิจไดอยางมั่นคงตอไป
ในการศึ ก ษาป ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการแก ไ ขป ญ หาของผู ป ระกอบการผลิ ต รั ง ผึ้ ง หม อ น้ํ า รถยนต
หางหุนสวนจํากัด เคเรดิเอเตอร.พี. โดยการใช SWOT Analysis ทําการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้
ปจจัยภายใน โดยแบงออกเปน จุดแข็งของบริษัท (S – Strengths) และ จุดออนของบริษัท (W – Weakness)
จุดแข็งของบริษัท (S – Strengths)
1. บริษัทใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ คือ ทองเหลือง ทองแดง เหล็ก และตะกั่ว เปนคุณภาพระดับสินคานําเขา ซึ่งผาน
มาตรฐานสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
2. ทอแปบที่นํามาใชในการผลิต มีขนาดใหญกวาทองตลาดทั่วไป ซึ่งทอแปบที่มีขนาดใหญจะสามารถทนความรอน
ไดดีกวาทอแปบที่มีขนาดเล็ก
3. บริษัทรับผลิตสินคาทําตามรายการเฉพาะเปนกรณีพิเศษใหกับลูกคา และสามารถคุยราคาที่ลูกคาตองการ และ
ทางบริษัทสามารถรับได
4. บริษัทมีแคตตาล็อกรายการสินคาเพื่อใหลูกคาไดเลือกมากกวา 1,000 รายการ และยังมีสินคาที่สามารถใชควบคู
กับรังผึ้งหมอน้ํารถยนตจําหนายควบคูกันไป ถือเปน One Stop Service ใหกับลูกคา
5. สินคาของบริษัทมีการรับประกันสินคา 6 เดือนทุกชิ้น และเปลี่ยนสินคาใหทันทีถาสินคาเสียหาย หรือชํารุด โดย
ไมมีการเอาสินคาเกามาซอมแลวสงคืนกลับใหลูกคา
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6. ในรายที่เปนอูซอมขนาดเล็ก ทางบริษัทใหนําสินคาไปวางขายกอนได และเมื่อขายไดจึงคอยโอนเงินใหกับบริษัท
ภายหลัง
จุดออนของบริษัท (W – Weakness)
1. พนักงานในบริษัทรูถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ทําใหสามารถไปเปดรานเปนของตัวเองได ทําใหบริษัทขาดแคลน
ลูกจางที่มีความรู ความชํานาญในงาน
2. สินคาของบริษัทเปนรังผึ้งหมอน้ํารถยนตที่ทําดวยทองเหลือง ทําใหมีราคาแพงกวาที่ทําดวยอลูมิเนียม
3. บริษัทไมมีแผนที่จะขยายการผลิต ยังผลิตสินคาในประเภทที่มีรายการสั่งซื้ออยูเปนประจํา
4. บริษัทเพิ่มลูกคาใหม ยังใชวิธีการนําเสนอขายแบบเขาไปคุยโดยตรง แลวใหแคตตาล็อกรายการสินคาไว ยังไมมี
การทําหนาเว็บเพจบริษัทลงในอินเตอรเน็ต
ปจจัยภายนอก โดยแบงออกเปน โอกาส (O – Opportunities) และ อุปสรรค (S – Threats)
โอกาส (O – Opportunities)
1. ถึงแมลูกจางที่มีความชํานาญในงานไปเปดรานเปนของตัวเอง แตลูกจางเหลานั้น ก็จะกลับมาซื้อสินคาของบริษัท
เพราะลูกจางทราบวาสินคาของบริษัทมีคุณภาพ และเปนมาตรฐาน
2. บริษัทใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีโอกาสนอย เพราะเนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง
3. ในชวงเศรษฐกิจซบเซา หรือชวงน้ํามันแพง คนจะเอารถยนตมาเปลี่ยนเปนแกส จึงจําเปนตองเปลี่ยนรังผึ้งหมอน้ํา
เชนกัน ทําใหสินคามียอดขายในชวงเวลาดังกลาว
4. บริ ษัท ลดความเสี่ ยงเรื่ องการนําเข าวั ตถุ ดิบ จากต างประเทศ ดวยการซื้อวัต ถุดิบ กับ บริ ษัท คูค าที่ เป น ผู นําเข า
โดยตรง ซึ่งบริษัทไมตองรับภาระความเสี่ยงทั้งเรื่องการเคลียรสินคา และมาตรฐานของวัตถุดิบ
อุปสรรค (S – Threats)
1. ในอนาคตเริ่มมีรถยนตที่ใชแบตเตอรี่ไฟฟา ไมใชหมอน้ํารถยนตแบบเดิมอีกตอไป อาจทําใหบริษัทมีปญหาในเรื่อง
ยอดขาย
2. ยอดขายสินคามักขึ้นอยูกับเศรษฐกิจ ถาเปนชวงเศรษฐกิจดี ทําใหคนออกรถใหมกันมากกวาที่จะนํารถเกามาซอม
3. ปจจุบันรถรุนใหม ๆ ที่ออกสูตลาด รังผึ้งหมอน้ํารถยนตจะเปนอลูมิเนียม เพราะราคาถูกกวา เมื่อมีคนนํารถเขาไป
ซอม ทางศูนยรถส วนใหญจะเปลี่ยนเปนแบบอลูมิ เนียมใหกับ ลูกคา หรือบางครั้ งทางเจาของรถก็ เปนคนเลือกที่จะใชแบบ
อลูมิเนียมดวยตนเอง ดวยเหตุผลทางดานราคา
การวิเคราะหดวย SWOT Analysis ทําใหเห็นถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคไดชัดเจนขึ้น ทําใหบริษัทตอง
คิดทบทวนและคิดหาวิธีแกไขที่เปนจุดออน และอุปสรรคเปนอยางแรก เพราะเนื่องจากทั้ง 2 อยางอาจทําใหเกิดผลกระทบตอ
บริษัทโดยตรง และสําหรับจุดแข็ง และโอกาสนั้น ทางบริษัทตองหาวิธีพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีอยูแลวใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
เมื่ อนํ าผลการวิ เ คราะห SWOT Analysis ทํ าให เ ห็ นแนวทางแก ไ ขป ญ หา ในด า น จุ ด อ อนของบริ ษัท (W –
Weakness) และ อุปสรรค (S – Threats) ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท
ปญหาที่เกิดขึ้น จุดออนของบริษัท (W – Weakness)
แนวทางการแกไขปญหา
1.บริษัทไมมีแผนที่จะขยายการผลิต ยังผลิตสินคาในประเภท
บริษัทจําเปนตองมองถึงอนาคตวา การผลิตรถยนตใ น
ที่มีรายการสั่งซื้ออยูเปนประจํา
อนาคตจะดําเนิ นไปในทิศทางใด และตองมองหานวัตกรรม
ใหม ๆ เพื่อมารองรับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการผลิตของ
บริษัทผลิตรถยนต และเปนการลดกระบวนการขั้นตอนการ
ผลิตของบริษัทอีกดวย และอาจทําใหตนทุนบริษัทลดลง
2. บริษัทเพิ่มลูกคาใหม ยังใชวิธีการนําเสนอขายแบบเขาไป
ในปจจุบัน การสั่งสินคาออนไลน เปนการเพิ่มยอดขาย
คุยโดยตรง แลวใหแคตตาล็อกรายการสินคาไว ยังไมมีการทํา ในรูปแบบหนึ่ง และเปนการเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งของ
หนาเว็บเพจบริษัทลงในอินเตอรเน็ต
อี ก ทั้ ง ยั ง ง า ยต อทั้ ง ลู ก ค า และกั บ ทางบริ ษั ท ด ว ย ดั ง นั้ น
บริษัทจําเปนตองหันมาใหความสนใจในเรื่องของการทําเว็บ
เพจของบริษัท จะต องมี การพั ฒนาเว็บ เพจ และต องทํ าให
ขอมูลในเว็บของบริษัททันสมัยที่สุด
ปญหาที่เกิดขึ้น อุปสรรค (S – Threats)
แนวทางการแกไขปญหา
1. ยอดขายสินคามักขึ้นอยูกับเศรษฐกิจ ถาเปนชวงเศรษฐกิจ
บริ ษั ท จํ าเป น ต อ งศึ กษาทั้ ง เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ที่ กํ าลั ง จะ
ดี ใหคนออกรถใหมกันมากกวาที่จะนํารถเกามาซอม
เกิดขึ้น และดูแนวโนมการใชรถของภาคประชาชนใหมากขึ้น
เมื่อเห็นวาเศรษฐกิจเริ่มซบเซา หรือมีขาววาประชาชนเริ่มมี
การใชรถยนตมือสองมากขึ้น บริษัทตองประชาสัมพันธใหกับ
ลูกคาของบริษัทใหทราบวา บริษัทสามารถรองรับการผลิตที่
จะเกิดขึ้นไดเพื่อใหลูกคาไดมั่นใจวาบริษัทเรานั้นสามารถทํา
ให ต ามความต อ งการของตลาดอย า งแท จ ริ ง และบริ ษั ท
จํ า เป น ต อ งรองรั บ เรื่ อ งของวั ต ถุ ดิ บ ด วย เพื่ อ ที่ จ ะไม เ สี ย
ชื่อเสียงที่ไดประชาสัมพันธไวกับลูกคา
2. ปจจุบันรถรุนใหม ๆ ที่ออกสูตลาด รังผึ้งหมอน้ํารถยนตจะ
บริ ษัท อาจต องปรั บ เปลี่ ย นวิ ธีการคิ ด ในการทํ าธุ ร กิ จ
เปนอลูมิเนียม เพราะราคาถูกกวา เมื่อมีคนนํารถเขาไปซอม เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินงานตอไปได ในเบื้องตน อาจตอง
ทางศูนยรถสวนใหญจะเปลี่ยนเปนแบบอลูมิเนียมใหกับลูกคา เจรจากับ คู คา ว าทางบริ ษัท สามารถผลิ ต อลู มิเ นี ยมได แต
หรื อ บางครั้ ง ทางเจ า ของรถก็ เ ป น คนเลื อ กที่ จ ะใช แ บบ ตองทําในกรณีที่ลูกคาสั่ง (By order) แตอาจตองเปลี่ยนเปน
อลูมิเนียมดวยตนเอง ดวยเหตุผลทางดานราคา
รับทําคราวละทีมาก ๆ เพื่อใหทางลูกคาไดบอกตอกับเจาอื่น
วา ทางบริษัทมีการรับผลิตในรูปแบบอื่น ๆดวย
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง รู ปแบบ และกลยุทธท างการตลาดของผู ประกอบการผลิตรั งผึ้งหมอน้ํ ารถยนต กรณี ศึกษา
หจก.เค.พี.เรดิเ อเตอร พบวา บริ ษัทเปดทําการมาแลวกวา 20 ป มี คนงานทั้งสิ้น 20 คนรูปแบบการบริ หารงานของบริษัท
ผูดูแลหลัก 2 ทาน โดยแบงดูแลในเรื่องการผลิต และดานบัญชีการเงินเปนรูปแบบการดําเนินงาน แบบหางหุนสวนจํากัด ดังที่
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2552) กลาววา โครงสรางหางหุนสวนจํากัด มีผูเปนหุนสวนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ผูที่
เปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจํานวนเงินที่รับวาจะลงหุนในหางหุนสวน ในสวนจําพวกไมจํากัดความ
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รับผิดชอบ รับผิดชอบในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดเทานั้นเปนหุนสวน
ผูจัดการ และตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ รังผึ้งหมอน้ําที่ทําดวย
ทองแดง ซึ่งทองแดงเปนหมอน้ําที่ระบายความรอนไดดีในระดับหนึ่ง โดยทําการซื้อวัตถุดิบไดแก ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก
และตะกั่ว จากคูคาที่ นําเขาวัต ถุดิบจากต างประเทศ ทําใหบ ริษัทไมตองแบกรับภาระเรื่องมาตรฐานของวัตถุดิบ และเรื่อง
เคลี ย ร สิ นค า ดั ง ที่ กรมศุ ล กากร (2555) กล าวว า ผู ป ระกอบการที่ เ ริ่ ม สั่ ง สิ นค าหรื อนํ าเข าสิ นค าใหม จ ากต างประเทศ
ผูประกอบการสวนใหญจะประสบป ญหา เนื่ องจากไมทราบว าสินคา ที่ ตนเองสนใจจะสั่ งซื้อหรือนําเขานั้ นอยู ในพิ กัดอั ตรา
ศุลกากรใด หรือไมแนใจวาจะใชสิทธิพิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรือยกเวน อากรศุลกากรในฐานะที่ไทยเปนสมาชิก
ภายใตข อตกลงเขตการค าเสรี ตาง ๆ ที่ มีอยู ในปจจุบั นได หรื อไม รวมทั้ง อาจมีข อสงสั ย วา กรมศุล กากรมี หลั กการในการ
ประเมินราคาเพื่อเสียภาษีอยางไร ขอสงสัยหรือ ความไมชัดเจนดังกลาว นอกจากจะทําใหผูประกอบการไมสามารถคํานวณ
ตนทุนไดอยางถูกตองแลว ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดความลาชาในการออกของที่ทานําเขาอันเนื่องมาจากการแจงรายละเอียด
ตาง ๆ เพื่อเสียภาษีไมถูกตองอีกดวย บริษัทไดกําหนด 3 กลยุทธทางการตลาดในการทําธุรกิจ คือ กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลยุทธดานราคา ถึงแมตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูงแตราคาขายนั้นสมเหตุสมผลกับคุ ณภาพที่ลูกค า
ไดรับ และกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือการบริการหลังการขายซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญในการใหบริการกับลูกคา ดังที่
ชีวรรณ เจริ ญสุข (2547) กลาวว า กลยุทธการตลาด ถู กออกแบบขึ้นโดยการรวมความพยายามทั้ งหมดมุงเน นการนํา ไปสู
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทางการตลาด ซึ่งประกอบดวยการเลือกเปาหมายตลาดหนึ่งหรือหลายตลาด จากนั้นจึงพัฒนาสวน
ประสมการตลาด (4Ps) (ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนาย) เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายนั้น
โดยทําใหความตองการของลูกคาในตลาดนั้นใหไดรับการตอบสนอง ทําใหไดรับความพึงพอใจ แมวากลยุทธการตลาดที่ทําขึ้น
จะเกี่ยวของกับการเลือกตลาดเปาหมาย และการพัฒนาสวนประสมการตลาด
สําหรับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาไดใช SWOT Analysis วิเคราะหทําใหเห็นแนวทางแกไขปญหา
โดยแกไขในจุดออน และอุปสรรค และพัฒนาจุดแข็ง และโอกาส เพื่อใหบริษัทมีความมั่นคงและดําเนินธุรกิจตอไปได
7. ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาดานการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการผลิตและควบคุมระบบการทํางาน ของ หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิ
เอเตอร เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด
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รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูป ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Patterns and Business Strategies of the SMEs Manufacturer Finished Furniture
of Thailand Muang District, Nakhon Pathom
นวพรรษ ภาษีสวัสดิ*์ และพิทักษ ศิริวงศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
*
Dong_nawapat@outlook.com
งานวิจัย ครั้ ง นี้ มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษารูป แบบ กลยุ ท ธ และป ญ หา การดํ าเนิ นธุร กิ จจํ าหนายเฟอร นิเ จอร ข อง
ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอม ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกจาก ผูประกอบการ 5 คน บุคลากร 17 คน และลูกคา 10 คน
ผลการวิจัย พบว า ผูประกอบการสวนใหญ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิ จแบบหางหุนสวนสามัญ มีการใชกลยุทธผูนําทางดาน
ตนทุน กลยุทธการสรางความแตกตาง และแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ผูประกอบการใหความสําคัญเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร บริการหลังการขาย สวนปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน คือ ปญหาคูแขง และปญหา
เงินทุนหมุนเวียน
คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เฟอรนิเจอร
Abstract
This research aimed to study a Business Patterns, Strategies, Problem and Barrier of the SMEs
Manufacturer Finished Furniture in Muang District, NakhonPathom. The qualitative research method was
used. A collection of documents, and in-depth interviews with 5 manufacturers, 17 staffs and 10 customers
were used as a methodology of this study. The results showed that this business was Ordinary Partnership.
They selected the cost leadership strategy. The reason is that the lower cost will get more profitable and
the strategy to make a difference. The concept of marketing mix will focus on. Product, Place, People
and Process. Problems and Barrier in operation, competitors and short-term capital
Keywords: model, marketing strategy, small and medium enterprise, furniture
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1. บทนํา
ที่อยู อาศั ย และเฟอรนิเ จอร ยั ง คงเป นป จจั ย หนึ่ง ที่ มี ค วามสํ าคัญ ต อการดํ ารงชี วิต ทั้ง ในอดี ต และป จจุ บันโดยมี
การดัดแปลงรูปแบบใหเกิดความหลากหลาย และความตองการพื้นฐานของมนุษย รวมถึงยังเปนเครื่องแสดงความมั่นคงใน
ชีวิต ฐานะความเป นอยู และรสนิ ยมของเจ าของ จึง เกิด เปนธุรกิจเกี่ย วกับการตกแต งภายใน เฟอร นิเจอรไ ม เฟอรนิเจอร
ภายในสวนรวมถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชภายในบานอีกดวย (สุเชฏฐ ฤทธภมร, 2559)
จากการขยายตัวของโครงการกอสรางที่อยูอาศัยในช วง 3-5 ป ที่ ผานมามีปริม าณอาคารบานเรือน อาคารธุรกิ จ
การคาจํานวนมากกระจายตัวไปตามชานเมืองใหญ โดยเฉพาะเขตใกลกรุงเทพฯ ซึ่งอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนั้นหางจาก
กรุ ง เทพฯ เพี ย ง 50 กิ โ ลเมตร จึ ง เปนเมืองที่ ได มี เ ขตอุ ต สาหกรรม สวนอุ ตสาหกรรม และย านอุต สาหกรรมจํ านวนมาก
ที่อยูอาศัยสําหรับพนักงานก็ขยายตัวตามมาโดยจังหวัดนครปฐมนั้น มีจํานวนประชากรมากถึง 900,808 คน มีจํานวนบาน
ที่ อยู อาศั ย 320,439 หลั ง คาเรื อน ดั ง นั้ น ความต อ งการเฟอร นิเ จอร สํ าหรั บ ใช ห รื อตกแต ง ที่ อยู อ าศั ย ย อ มเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย
แมวาในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ถือวามีปญหาไมนอย ความตองการเฟอรนิเจอรที่จําเปนยังคงมีอยูแตอ าจจะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไป เชน เฟอรนิเจอรชนิดที่ถอดประกอบได (Knock down) เพราะสะดวกในการติดตั้ง หรือการขนสง และยังขึ้นอยู
กับรสนิยมอีกดวย (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2559)
โดยปกตินั้นผูประกอบการในธุรกิจตาง ๆ จะใชกลยุทธทางการตลาดในการบริหารงาน ซึ่งจะมีความแตกตางกันตาม
ลักษณะของธุรกิจ และพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา การศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีปจจัยสวนผสม
ทางการตลอดอย างครอบคลุ ม คื อ การศึ กษาป จจั ย ส วนผสมทางการตลาดสํ าหรั บ ธุ ร กิ จบริ การ ซึ่ ง นอกจากจะกล าวถึ ง
ปจจัยพื้นฐานอยางผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแลว ยังมีเนื้อหาที่กลาวถึงพนักงานผูใหบริการ
กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพอีกดวยซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีความเกี่ยวของ และขึ้นอยูกั บปจจัย
หลายดานการแสดงออกของพฤติกรรมของผูบริโภคตอสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราแตละบุคคลจะมีการแสดงออกที่แตกตางกันไปโดย
มีสาเหตุจากป จจัย หลาย ๆ ดานทั้งป จจัย ภายในของผูบ ริโภคผูป ระกอบการจึง ควรใหค วามสําคัญ ตอการศึ กษาพฤติ กรรม
ผู บ ริ โ ภคให ล ะเอี ย ดถี่ ถ วน และรอบคอบก อนจะนํ ามาวางแผนกลยุ ท ธ ด านป จจั ย ส วนผสมทางการตลาดทั้ ง 7 ประการ
(วิทวัส รุงเรืองผล,2553)
ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องรูปแบบ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร
แบบสําเร็จรูป และจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูป เพราะธุรกิจนี้
เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ชวยสรางงาน อาชีพ สรางมูลราคาเพิ่มใหกับระบบเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาปญหา และอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูปซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูลในการชวยตัดสินใจเพื่อเปน
แนวทางสําหรับผูประกอบการที่จะสนใจในธุรกิจนี้ตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ และกลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จํ า หน า ยเฟอร นิ เ จอร ข องผู ป ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอร
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีและผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ความหมาย และประเภทของเฟอรนิเจอร
ในปจจุบันนี้ ความหมายของเฟอรนิเจอร หรือเครื่องเรื อนนั้น ไดมี ผูให ความหมายอยูห ลายทาน แตล ะทานไดใ ห
ความหมายของเฟอรนิเจอรทั้งแนวกวาง และแนวลึกตามหลักวิชาการตาง ๆ ซึ่งทางผูวิจัยขอรวบรวม และนําเสนอดังตอไปนี้
บุญศักดิ์ สมบุญรอด (2544: 1) ไดกลาวไววา เฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือน หมายถึง เครื่องตกแตงบานพักอาศัย
มีประโยชนใชสอยมีความสะดวกสบายในการดํารงชีพแตในปจจุบันเครื่องเรือนยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกขณะสนองความสุข
ทางกาย และใจอันจะมีผลตอคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการทํางานโดยตรง
3.2 กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขัน คือตําแหนงขององคกรภายในอุตสาหกรรม (Porter. 1980) ซึ่งตําแหนงขององคกรจะหมายถึง
การกําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑบริการไดตรงความตองการรองลูกคาตรงความสามารถขององคกรตรงตามความสามารถของ
องคกร กลยุทธการแขงขันประกอบดวย กลยุทธความเปนผูนําดานตนทุน กลยุทธการทําความแตกตาง และกลยุทธมุงเฉพาะ
ตนทุน และกลยุทธดังกลาวสามารถนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน โดยความไดเปรียบดังกลาวจะสามารถแสดงออกมาได
ดวยผลประกอบการขององคกรในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
3.3 ความหมาย และความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เปนธุรกิจที่มีจํานวนมากใน
ประเทศไทย ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล
หางหุ นสวนจํากัด บริ ษัทจํ ากั ด หรื อกิ จการร วมค า ซึ่ งจะประกอบธุร กิจขายสิ นค า ผลิ ต สิ นค า หรือใหบ ริ การ (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2550)
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสวนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (1997) ไดกลาววา การตลาดไดมีการแบงระดับของแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออกเปน
ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุงหมายหลักคือ การสรางความตระหนัก
ในตราสินคา (brands) แบบที่เคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดที่อยูในระดับขั้นนี้จะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด
อดุ ล ย จาตุ ร งคกุ ล (2543: 26) กล าวในเรื่ อง ตั ว แปรหรื อองค ป ระกอบของส วนผสมทางการตลาด (7P’s)
วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกไดดังนี้
3.4.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตอง
มอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ
คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได (Tangigle Products) และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Products) (ชีวรรณ เจริญสุข,
2547)
3.4.2 ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาสินคาหรือการ
ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน (ชีวรรณ เจริญสุข,
2547)
3.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปนเสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือ
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ลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
(Industrial User) หรือลู กค าทางอุต สาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิส ติกส ทาง
การตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุ มการเคลื่ อนยายสินคาจากจุด เริ่มตนไปยงจุดที่ตองการ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย, 2554)
3.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขายและการตลาด
โดยตรง ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการนั่นเอง (ชานนท รุงเรือง, 2555)
3.4.5 บุค ลากร (People) หรื อพนักงาน (Employees) พนักงานผู ให บริ การเป นองค ประกอบที่สํ าคั ญใน
กระบวนการผลิต และบริการ ซึ่งตองผานการคัดเลือกเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552)
3.4.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) สิ่งที่ปรากฏแกสาธารณชนเพื่อสรางคุณคา
ให กับ ลูกคา (Customer Value Proposition) และช วยสื่อให ผู บริ โภครั บ รูถึ งภาพลั กษณแ ละคุ ณภาพของการบริการ
(วิกรานต มงคลจันทร, 2556)
3.4.7 กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการได
อยางประทับใจลูกคาและรวดเร็ว (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เปนงานวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยใช แนวคิดปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เพื่อมุงเนนถึ งการหา
ความหมาย ความเขาใจ ความรูสึก และคุณค า รวมทั้งอธิบายถึงปรากฏการณตาง ๆ โดยการวิเคราะหเหตุการณที ่เกิดขึ้ น
(ชาย โพธิสิตา , 2556) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรของผูประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดยอม ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดใหขอมูลหลักที่
สําคัญ (Key Informant) ในการศึกษานี้เปนผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัย
เลือกสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย
4.1 กลุ ม ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จเฟอร นิเ จอรสํ าเร็ จรู ป ในอํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด นครปฐม จํ านวน 5 ราย ต องเป น
ผูประกอบการที่มีประสบการณในการบริหารธุรกิจมานานกวา 7 ป ขึ้นไป และมียอดขายตั้งแต 3,000,000 บาทตอป
4.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป เปนบุคลากรที่มีความสามารถในธุรกิจเฟอรนิเจอรเปนอยางดี
โดยมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป จํานวน 5 ราย
4.3 ลูกค าที่ เคยมีประสบการณในการใช บริ การธุรกิจเฟอรนิเจอรสํ าเร็จรู ป เนื่องจากประชากรกลุมนี้ เปนผูที่ ปฏิบั ติแ ละมี
ประสบการณตรง จึงสงผลใหขอมูลตรงกับความเปนจริง สามารถนํามาใชประโยชนในงานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี จํานวน 10 ราย
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองแลวตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสา จากนั้นนําขอมูลที่ได
จากการวิ เคราะหต ามขั้ นตอนการถอดขอมูล จากเครื่ องบันทึ กเสีย งแบบคํ าตอคํา (verbatim) จนไดข อมูล ที่ถึ ง จุด อิ่ม ตั ว
และนํามาเขียนเปนบทสัมภาษณ นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงและสรุปประเด็นสําคัญ สรุปผลการวิจัย ดวยการเรียบเรียงเปน
การบรรยายเชิงพรรณนาในแตละหัวขอตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยนําผลการวิจัยมาเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ตามหัวขอไว
ดวยกัน แลวกลั่นกรองเอาสิ่งสําคัญทั้งหมดเพื่อหาขอสรุปที่พบจากงานวิจัยครั้งนี้
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5. ผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยเลือกวิธีปรากฏการณวิทยา ใชการสัมภาษณเชิงลึก จากผูประกอบการ บุคลากรที่เกี่ยวของและลูกคา ได
ผลการวิจัยดังนี้
5.1 รูป แบบ และกลยุ ทธ การดําเนินธุร กิจจํ าหนายเฟอรนิเจอรข องผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
5.1.1 บริษัทเฟอรนิเจอร 3 ใน 5 นั้นจะมีรูปแบบบริษัทหางหุนสวนสามัญ โดยจะมีหุนสวนที่สําคัญอยู 2-3 คน
ที่เหลือนั้นคือ บริษัทเจาของคนเดียว โดยผูประกอบการจะมี ประสบการณในธุรกิจเฟอรนิเจอรกวา 20 ป 2 ใน 5 ของ
ผูประกอบการเปนการสานตอธุรกิจจากครอบครัว เงินลงทุนเริ่มตน 2,000,000 ใชการเชาที่ดิน และสถานที่เพื่อลดการลงทุน
บุคลากรเริ่มจากการใชคนในครอบครัวชวยกัน จากนั้นเมื่อมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นจึงจางบุคลากรเขามาชวยงานในชวงนี้บริษัทจะ
เริ่มมีปญ หาใหม ๆ เขามา เช น การหยุดงานทั้งของคนในครอบครัวที่เขามาชวยงานและบุ คลากรที่เขามาใหม ป ญหาดาน
การเงิน การบัญชีและการจัดการสินคา การทํางานเมื่อมีลูกคาติดตอมา ลูกคาบางทานก็มีการสั่งทําตามแบบที่ตนเองตองการ
โดยบริษัทจะมีบุคลากรที่ใหคําแนะนําถึงการใชงานจึงทําใหตนทุนสินคานั้นมากขึ้น
5.1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ จากผลการสัมภาษณ 4 ใน 5 ของผูประกอบการผลของการสัมภาษณตอบมาใน
ทิศทางตรงกัน คือ กลยุทธผูนําทางดานตนทุนและกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยกลยุทธผูนําทางดานตนทุนนั้นจะเปน
กลยุทธหลักเนื่องจากปจจุบัน ทั้งคาแรง คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผูประกอบการและ
บุคลากรมีความคิดวา “หากยิ่งหาวิธีที่ทําใหตนทุนของสินคาต่ํามากเทาไร โอกาสที่จะไดกําไรก็มีมากขึ้น” กลยุทธการสราง
ความแตกตาง ความแตกตางจะทําใหลูกคามองเห็นจุดเดนหรือเอกลักษณของบริษัท อยางเชน สีสันของสินคา ไมวาจะเปน ตู
เตียง หรือที่นอน ลูกคาสวนใหญนั้นตองการความทันสมัย แตกตางแบบมีสไตลอันดับแรก รองลงมาคือความแข็งแรง ดังนั้น
บริษัทจึงมีการออกแบบสินคาใหมทุกป แตยังคงเอกลักษณของแตละบริษัทไว เชน โทนไมสีน้ําตาล โทนไมสีขาวดํา เปนตน
5.1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
5.1.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ จากการสัมภาษณพบวา บริษัทใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ มีทั้งการ
พัฒนาในรูปแบบเดิมและ ออกแบบสินคาชนิดใหมทุกป เพราะวาหากสินคาดี ถูกใจลูกคา มีคุณภาพจะทําใหลูกคากลับมาซื้อ
ซ้ําและบอกตอ เฟอรนิเจอรนั้นวัสดุในผลิตถือเปนเรื่องสําคัญ คุณภาพของไมจะสื่อถึง ความแข็งแรง สีสัน รสนิยม ราคา และ
การใชงานในลักษณะเฉพาะตาง ๆ
5.1.3.2 กลยุทธดา นราคา จากการสัมภาษณพบวา มีการควบคุมตนทุนใหต่ํา เพื่อที่จะทําใหราคาสินคาถูก
ลงโดยทางบริษัทจะสั่งซื้อสินคา และวัสดุมาครั้งละปริมาณมาก ทั้งลดคาใชจายในการขนสงและเฟอรนิเจอรมีคาใชจายในการ
เก็บรักษาที่นอยมาก เปนสินคาที่สามารถสต็อกไวได
5.1.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย จากการสัมภาษณพบวา นอกจากขายหนารานแลวลูกคาเกา
ก็สําคัญโดยทางบริษัท มีการใหคาแนะนําสําหรับลูกคาเกาที่พาลูกคาใหมเขามาซื้อสินคายังมีการสงจดหมาย อีเมล บอกถึง
โปรโมชั่นตาง ๆ ใหกับลูกคาอีกดวย สื่อออนไลนก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่กําลังจะมาแรงไมตองใชตนทุนสูง ลูกคาสามารถสั่งซื้อ
สินคาโดยไมตองเดินทางมาดูที่รานสามารถดูผานเว็บไซดของทางบริษัทและมีบริการสงฟรีถึงบาน เปนระยะทาง 50 กิโลเมตร
ทางบริษัทจึงเขาถึงลูกคาไดงายมีชองทางในการสรางความสัมพันธที่ดีใหกับลูกคาอีกดวย
5.1.3.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย จากการสัมภาษณพบวา หากลูกคาทานใดที่ไมสะดวกจะมาดู
เฟอรนิเจอรที่หนารานได ทางบริษัทจะสงรายละเอียดสินคาพรอมกับรูปถายสินคาจริงใหกับลูกคาไดทั้ งทาง อีเมล จดหมาย
Facebook เปนตน และยังมีบริการเสนอขายสินคาถึงบานอีกดวย โดยทางบริษัทจะนําสินคาไปใหลูกคาดูถึงหนาบานและไม
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เสียคาใชจายใด ๆ นอกจากราคาสินคา สําหรับลูกคาที่ตองการผอนสินคาแลวมีการชําระเงินครบกอนกําหนดทางบริษัทจะมี
สวนลดให 10 -15% อีกดวย
5.1.3.5 กลยุทธ เกี่ยวกับ บุคลากร จากการสัมภาษณพบวา ทางบริ ษัทจะมีการใหความสําคัญ เกี่ยวกั บ
บุคลากรฝายขายเปนพิเ ศษ โดยมีการอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่ อง โดยจะเนนคุณสมบัติ มนุษยสัมพั นธดี มีการยิ้มแย ม
มีการแกปญหาเฉพาะหนาได สามารถสื่อสารหาความตองการที่แทจริงของลูกคาไดงาย มีวาทศิลปพูดจาโนมนาวใหลูกคามี
ความสนใจสินคาและตัดสินใจซื้อได บางบริษัทมีการอบรมทุกเชาในชวงเวลา 7.00 – 8.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ ที่เกี่ยวกับลู กคา สินคา วิธีการของบุคลากรในแตละทานดวย ไมแปลกที่บางบริษัท จะถูกบริษัท คูแขง ซื้อตั ว
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไป
5.1.3.6 กลยุท ธลักษณะทางกายภาพ จากการสัมภาษณพบวา ทางบริษัทได จัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี บรรยากาศรมรื่น ดูเปนธรรมชาติ มีการแยกหมวดหมูของสินคาไวอยางชัดเจน มีการจัดหนารานใหมีความทันสมัย
เพื่อที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกันลูกคาได
5.1.3.7 กระบวนการทํางาน จากการสัมภาษณพบวา โดยกระบวนการจะเริ่มขึ้นตั้งแตลูกคาเขามาในเริ่ม
บุคลากรจะพาลูกคาที่ เขาชมสินคาที่เตรียมไว สอบถามและใหคําแนะนําเพื่อที่จะหาสินคาตามที่ลูกคาตอ งการ เมื่อลูกคาได
สินคาตรงตามความตองการแลวทําการชําระเงิน (หรือนัดเวลาชําระเงินเปนงวด ๆ ในแตละเดือนกรณีลูกคาซื้อผอน) จากนั้น
ทางบริษัทจะนัด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดสง
5.2 อุปสรรคและปญหาในการดําเนินงาน เนื่องจาก คูแขงเปนเรื่องที่สําคัญมากทั้งคูแขงรายใหมที่เขามาในตลาด
และคูแขงเดิมนอกจากการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคาแลว ยังมีการดึงตัวบุคลากรของรานอยางตอเนื่อง บริษัทสวนใหญนั้น
ทํางานในระบบหางหุนสวนสามัญ ปญหาเรื่องของการเงินและการบัญชีเปนอีกหนึ่งปญหาที่สําคัญ เนื่องจากเปนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงละเลยในเรื่องของการตรวจบัญชี ทําใหเกิดปญหาทุจริต เนื่องจากบุคลากรหรือหุนสวนได บางบริษัทมี
เจาของคนเดียวคนเดียวที่รูความลับและควบคุมดูแลธุรกิจเพียงคนเดียว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไป จะสงผลกระทบ
โดยตรงตอบริษัท
6. สรุปผลการวิจัย
วิจัยครั้ งนี้ ศึกษาขอมู ลทั่วไปเกี่ยวกั บธุรกิจเฟอรนิเจอรแ บบสําเร็จรูป โดยศึก ษาจาก เอกสาร บทความ งานวิจัย
และไดสรางเครื่องมือในการสัมภาษณคือ แนวคําถาม จากนั้นไดเขาสํารวจถึงสถานที่จริงจากรานเฟอรนิเจอรใน อําเภอเมือง
จังหวัด นครปฐม จากการสํ ารวจพบวาผู ประกอบการจํานวน 5 ท านที่ผู วิจัย เก็ บข อมูล ได ผลดัง นี้ เนื่องจากผู ประกอบการ
ดัง กล าว มี ค วามประสบความสํ าเร็ จทางธุ รกิ จเฟอร นิเ จอร แ บบสําเร็ จรูป โดยมี ย อดขายมากกว า 3,000,000 บาทต อป
และดําเนินธุรกิจมาแลว ไมต่ํากวากวา 7 ป การเก็บขอมูลที่ผูวิจัยเลือกใชก็คือ การสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการธุรกิจ
เฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูปในจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมาของการดําเนิ นธุรกิจ ผูประกอบการเปนเพศชาย และเพศ
หญิงมีอายุระหวาง 30 ถึง 60 ป กอนที่จะมาประกอบอาชีพอื่นมากอน และเปนผูประกอบการที่สืบทอดกิจการจากครอบครัว
และเริ่มธุรกิจมาดวยตนเองใหความเห็นวา การสืบทอดกิจการครอบครัวมีผลดี ก็คือ มีความรูถึงปญหาและระบบงานตาง ๆ
เปนอยางดีซึ่งงายตอการบริหารจัดการ มีฐานลูกคาเดิม เสียคาใชจายนอยลง สวนการเริ่มตนธุรกิจดวยตนเองใหความเห็นวา
ผลดี คือ สามารถเลือกที่ตั้งในการเปดบริษัทไดตรงตามความตองการของผูประกอบการตัดสินใจเร็วเพราะมีผูประกอบการเปน
เจาของคนเดียวไมตองรอคําสั่งใคร โดยมีการลงทุนครั้งแรกประมาณ 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท
ในสวนของการจัด การเชิงกลยุทธ จากผลการสัมภาษณ 4 ใน 5 ของผูประกอบการตอบมาในทิศทางตรงกันคื อ
กลยุทธผูนําดานตนทุน และกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยกลยุทธ ผูนําทางดานตนทุนนั้นจะเปนกลยุทธหลักเนื่องจาก
ปจจุบัน มีคาใชจายทั้งคาแรง ค าวัสดุ และค าสาธารณูปโภคตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กลยุท ธการสรางความแตกตาง
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ความแตกต างจะทํ าให ลูกค ามองเห็ นจุ ดเด นหรื อเอกลักษณข องบริ ษัท บริษัท จึ งมี ก ารออกแบบสิ นคาใหม ทุ กป แตยั ง คง
เอกลักษณของแตละบริษัทไว
แนวความคิดเกี่ยวกับส วนประสมทางการตลาด มีการใชกลยุทธด านผลิตภัณฑ จากการสัมภาษณพบวาบริษัทให
ความสํ าคั ญกับ ผลิ ตภั ณฑ มีทั้ งพั ฒนาในรูป แบบเดิม โดยใช วัส ดุที่ มีคุณภาพขึ้ นและออกแบบรุ นใหมทุ กป กลยุท ธด านชอง
ทางการจั ดจําหนายจะมีการส งจดหมาย อีเมล Facebook เป นตน บอกถึงโปรโมชั่นต าง ๆ ให กับลูกคา กลยุท ธเกี่ ยวกั บ
บุคลากร จะมีการใหความสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรทางฝายขาย โดยมีการอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เนนคุณสมบัติมนุษย
สัมพันธดี มีการยิ้มแยม มีการแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ได บางบริษัทมีการอบรมทุกเชาในชวงเวลา 7.00 – 8.00 น.
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณที่เกี่ยวกับลูกคา สวนในกระบวนการทํางาน โดยกระบวนการจะเริ่มขึ้นตั้งแตลูกคา
เขามาในเริ่ม บุคลากรจะพาลูกคาเขาชมสินคาตัวอยาง สอบถาม และใหคําแนะนําเพื่อที่จะหาสินคาตามที่ลูกคาตองการ เมื่อ
ลูกคาไดสินคาตรงตามความตองการแลวทําการชําระเงินจากนั้นทางบริษัทจะนัด วัน และเวลา สถานที่ในการจัดสง
ปญ หาในการดํ าเนิ นงาน เนื่องจาก คู แข ง เป นเรื่ องที่ สํ าคั ญมาก ทั้ งคู แ ขง รายใหม และคู แ ขง รายเดิ ม ที่มี การจั ด
โปรโมชั่นลดราคาสินคาแลว ยังมีการดึงตัวบุคลากรของรานอยางตอเนื่ อง บริษัทส วนใหญนั้นทํ างานในระบบหางหุนสวน
สามัญ ปญหาเรื่องของการเงินและการบัญชีเปนอีกหนึ่งปญหาที่สําคัญ เนื่องจากเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงไมไดให
ความสําคัญ ในเรื่ องของการตรวจบัญ ชี ทํ าใหเ กิด ป ญ หาทุจริต จากบุ คลากรหรือหุ นส วนได บางบริ ษัท มีการดําเนิ นงานใน
รูปแบบเจาของคนเดียว ดังนั้นผูประกอบการจะรูความลับและควบคุมดูแลธุรกิจเพียงคนเดียว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไป
จะสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัท
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา จากผลการสัมภาษณเชิงลึก 4 ใน 5 ของผูประกอบการตอบมาในทิศทางตรงกัน
คือ กลยุทธผูนําทางดานตนทุนและกลยุทธการสรางความแตกตางซึ่งจะทําใหสินคามีเอกลักษณแตกตางจากบริษัทอื่น ๆ ซึ่งมี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาในงานวิจัยของ ภูเบตร ภัครดีวุฒิและศรีสุนันท ประเสริฐสังข (2558) กลยุทธการสรางความ
แตกตางของธุรกิจกาแฟดอยชาง ในจังหวัดรอยเอ็ด ที่กลาววา กลยุทธการสรางความแตกตางของธุรกิจรานกาแฟสดดอยชาง
ในจังหวัดรอยเอ็ดมีความคิดเห็นวาสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภค ดานแนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ได ส อดคล องกั บ แนวคิ ด ของวิ ท วั ส รุ ง เรื องผล (2552) ที่ ก ล าวว า แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ส ว นประสมทางการตลาด คื อ
กระบวนการทางดานการสื่อสารการตลาดระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูที่เกี่ยวของในกระบวนการซื้อ เพื่อใหขอมูล ชักจูงใจ หรือ
ตอกย้ําเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและตรายี่หอ รวมทั้งเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึก และ
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
7.1 ขอเสนอแนะ
7.1.1 บางบริษัท ผูประกอบการมีอํานาจการตัดสินใจเพียงคนเดียว สงผลใหการทํางานใหเวลานานขึ้นเพราะ
ต องรอการตั ด สิ นใจของผู ป ระกอบการ อี ก ทั้ ง การตั ด สิ นใจเพี ย งคนเดี ย วอาจจะทํ าให เ กิ ด ความผิ ด พลาดได ง าย ดั ง นั้ น
ผูประกอบการควรมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
7.1.2 ปญหาเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นและการจัดการเกี่ยวกับการสตอกสินคา เนื่องจากเปนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เงินทุนมีจํากัดควรมีการจัดการเกี่ยวกับสภาพคลองของการเงินระยะสั้น
7.1.3 การทําขอตกลงในการทํางานบุคลากรในครอบครัว เนื่องจากบุคลากรในครอบครัวบางคน นึกจะหยุด
งานวันไหนก็หยุด เพราะคิดวาเปนธุรกิจของครอบครัว ควรมีการทําขอตกลงในการทํางานเพื่อลดปญหาขัดแยงภายในอีกดวย
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7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรของผูบริโภค ใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เชน ปจจัยทางดานจิตวิทยา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคา เปนตน เพื่อที่จะนําผลที่
ไดมาวิเคราะหถึงความตองการของผูบริโภค
7.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อศึกษาความแตกตางของรูปแบบและกล
ยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรในแตละจังหวัดวาเปนอยางไร
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคอยูสองประการไดแก 1) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองคกรแตกตางกันตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย และกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดัชนีองคกรแหงความสุขโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ
ความผูกพันในองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ มีความผูกพันในองคกรแตกตางกัน สวน
ปจจัยขององคกรแหงความสุข ไดแก การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และคาตอบแทนที่เพียงพอ มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คําสําคัญ: องคกรแหงความสุข ความผูกพันในองคกร บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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Abstract
The purposes of the research were 1) to study compares the organizational commitment of the
personnel by demographical characteristics and 2) to study factors of the happy workplace influence the
organizational commitment. The population is the 400 officers in Ramkhamhaeng University (Huamark) using
a questionnaire sampling by stratified random and simple random sampling with statistical significance
was set at the level of 0.05.
The research found that the indexes of the personnel was at a medium level, while the organizational
commitment was at a high level. The demographic characteristics of age is concomitant difference with
the organizational commitment. The factors of the happy workplace in the aspects of Happy Heart and
Happy Money displayed corresponding influence for the organizational commitment of the personnel at
Ramkhamhaeng University.
Keywords: happy workplace, commitment, personnel at Ramkhamhaeng university
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1. บทนํา
ปจจุบัน องคกรตองเรียนรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยการ
สรางความไดเปรียบนั้นตองอาศัย “มนุษย” เปนหนึ่งในกลไกที่สําคัญสําหรับปจจัยการทํางานในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งวงการภาค ธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือ แมแตในสถาบันอุดมศึกษาเอง ซึ่งเกิดปญหาที่ตองประสบพบเจอกัน
ตลอดทุกยุคทุกสมัย นั่นคือการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปน
องคกรหนึ่ ง ที่มี หนาที่ผลิ ตบัณฑิ ตให มีคุณภาพที่พรอมจะออกไปรั บใช สัง คมและประเทศชาติ โดยก อนจะเป นบัณฑิตได
สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นจึงมีหนาที่ในการใหบริการดานวิชาการถายทอดวิชาความรูเพื่อใหบัณฑิตกาวออกไปอยางมีคุณภาพ
สําหรับการปฏิบัติงานในองคกรขนาดใหญ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สวนราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดหมายใหเปนสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา กลาวคือ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถมาศึกษาโดยไมจํากัดจํานวน ไมมีการสอบการแขงขันคัดเลือกเพื่อเขาสูมหาวิทยาลัย
มีการจัดการเรียนการสอน แตไมบังคับการเขาชั้นเรียน มีสิทธิ์ในการสอบไลไดทั้งผูที่เขาชั้นเรียนหรือไมก็ตาม ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรมออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ โดยมีปรัชญาใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกปวงชนชาวไทย ดังนั้น
การรองรับการใหบริการแกนักศึกษา นอกจากในเวลาราชการแลว ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดบุคลากรเพื่อรองรับการ
ใหบริการ จัดการเรียนการสอน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นอกเวลาราชการอีกดวย สําหรับการใหบริการไดนั ้นจะตอง
อาศัยและตองรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรเพื่อการใหบริการไดอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยหนึ่งในการรักษาบุคลากรใหอยูคูกับ
มหาวิ ทยาลั ยรามคําแหงไดนั้น นั่นคื อความผูกพั นในองคกร หากการศึกษาเพื่ อทราบถึง ปจจัย ที่สําคัญที่มี อิทธิ พลตอความ
ผูกพันในองคกรจะกอประโยชนในการบริหารหากสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาไดบุคลากรนั้นก็พรอมที่จะ
ทํางานอยางดีที่สุดใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ตั้งใจในการทํางานใหกับองคกร เปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน
เปนที่ยอมรับบรรลุเปาหมาย มีความพึงพอใจในงาน บุคลากรนั้นจะเกิดความยึดมั่น รูสึกถึงความมั่นคง ผูกพันตอองคกร โดย
ที่ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรสิ่งหนึ่งนั่นคือ องคกรแหงความสุข
Happy Workplace หรือ องคกรแหงความสุข จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2556, หนา
11-14) ไดมีแนวคิดการจัดสมดุ ลชีวิตผานความสุขดวย ความสุขแปดประการซึ่งเกิด ขึ้นเพื่อมุงหมายการสรางบุค ลากรใน
องคกรใหมีความสุข หากคนหรือบุคลากรนั้น ทํางานดวยความความสุข การทํางานจะมีประสิทธิภาพ มีความรูสึกวาตนเอง
เปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอองคกรมากขึ้น มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา สงผลตอความ
พึง พอใจในงาน มีค วามรูใ นการพั ฒ นาในงานหรื อพัฒ นาในคุ ณภาพชี วิต เป นตั วอย างที่ ดีใ นองคกร และนําไปเผยแพร ใ น
คุณภาพชีวิตใหแกในครอบครัวและชุมชน เมื่อสภาพการทํางานดีขึ้น ปญหาดานการขาดงาน การเขางานชา การลาปวย การ
ลากิจ ที่จะสงผลถึงการลาออกที่กอใหเกิดคาใชจายในการสรรหาและการฝกอบรมใหกับบุคลากรใหม สงเสริมภาพลักษณของ
องคกรและทําใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพันในองคกรมากขึ้น มีความภูมิใจของบุคลากรที่ไดทํางานใหองคกรแหงนี้
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอจํากัดในการวิจัยใชเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) เทานั้น เนื่องจาก
ไมสามารถอางอิงไปยังบุคลากรสวนอื่น ๆ ได
จากเหตุ ผลดั งกล าวข างต น ผู วิจัย จึงสนใจในการศึ กษาอิทธิ พลขององคกรแห งความสุ ขที่ส งผลตอความผูกพั นใน
องค กรของบุค ลากรมหาวิท ยาลั ยรามคํ าแหง เพื่ อนํ าผลการศึ กษาที่ไ ดจะเป นข อมู ลประกอบการพิจารณาเปนแนวทางให
ผูบริหารนําไปปรับปรุงการทํางาน และเสริมสรางความสุขใหสมดุลควบคูกันในที่ทํางานหรือในองคกร อันจะสงผลใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมีความสุขมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความผูกพันในองคกร
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเที ยบความผู กพั นในองคกรของบุ คลากรมหาวิท ยาลัย รามคําแหงแตกต างกันตามคุณลักษณะสวน
บุคคล
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2. เพื่อศึกษาอิท ธิพลของปจจัยดานองค กรแหงความสุขที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลั ย
รามคําแหง
สมมติฐาน
1. ความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคล
2. ปจจัยดานองคกรแหงความสุขมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงความสุขของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2556) คือ
แนวคิดการจัดการชีวิตของบุคลากรหรือความสุขของมนุษยในยุคสามโลกซึ่งไดแก โลกสวนตัว โลกครอบครัว และโลกสังคม
ของบุคลากรหรือของมนุษย ใหมีการจั ดการชีวิตที่เกิดความสมดุล ขึ้นมา การมีสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตั วเอง มีการเรียนรู
คุณธรรม กตัญู การเรียนรูสูการเปนมืออาชีพในสายงานของตัวเอง รักและครอบครัว รักและดูแลองคกร รักและดูแลสังคม
นั่นคือบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารสมดุลแหความสุขได ซึ่งความสุขโดยการจัดสมดุลได มี 8 ประการ ดังนี้
1. การมีสุขภาพที่ดี (happy body) การมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ คือการรูจักตัวเอง รูจักชีวิต รูจัก
การกิน รูจักการนอน การคิดบวก และชีวิตมีสุข
2. การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (happy heart) การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งเปนสิ่งที่สงผลใหมนุษยอยูดวยกันกับ
คนอื่นได การนึกถึงน้ําใจที่เอื้ออาทรที่มีตอกัน มีน้ําใจคิดถึงผูอื่น ตองรูบทบาทของผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชาของเรา
3. การมีสัง คมที่ มีความสุ ข (happy society) การมีสั งคมขององค กรและสั งคมที่ดี มนุษยทุกคนต องมี ความรั ก
ความสามัคคี การเอื้อเฟอตอสังคมที่ตัวเองทํางาน ที่พักอาศัย ตอสังคม
4. การรูจักผอนคลาย (happy relax) การรูจักผอนคลายสิ่งที่เขาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของตัวเอง ในสิ่งตาง ๆ
ซึ่งปจจัยดานจากการทํางาน จากสวนตัว จากบุคคลรอบขาง ที่จะสงผลตอความเครียด
5. การพัฒนาความรู (happy brain) การพัฒนาความรู สิ่งหนึ่งของการเอาตัวรอดชีวิตในโลกของยุคปจจุบันปนสิ่ง
หนึ่งคือการศึกษาหาความรู และหมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
6. การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจําใจ (happy soul) การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
มีความศรัทธา และการนําศีลธรรมของศาสนามาดําเนินชีวิต มีความสื่อสัตย ใหมีความเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
7. คาตอบแทนที่เพียงพอ (happy money) คาตอบแทนที่เพียงพอ หากสามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได
คือการใชเงินเปน รูจักใชใหพอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง รูจักเก็บ ออมเงิน รูจักการใชหนี้
8. การมีค รอบครั วที่ดี (happy family) การมี ครอบครั วที่ ดี คื อสวนหนึ่ง ของกํ าลัง ใจที่ดี ใ นการทํ างาน เมื่ อมี
ครอบครัวที่อบอุน มั่นคง และใหความสําคัญกับครอบครัวของตัวเอง จะเปรียบเสมือนมีภูมิคุมกัน สามารถสรางกําลังใจนําไป
เผชิญกับอุปสรรคที่เขามาในชีวิตได ทําใหเรามุงมั่นกาวสูชีวิตที่ดี
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในองคกรผูวิจัยแนวคิดของ Mowday et al. (1982) ซึ่งไดแบงองคประกอบดาน
ความผูกพันออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ความเชื่อมั่นที่จะยอมรับในเปาหมายองคกร ความรูสึกบุคคลที่มีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันกับองคกร ซึ่งจะมี
คานิยมที่เขากับองคกรหรือมีความกลมกลืนกับสมาชิกองคกรคนอื่น ๆ
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบตั ิงานใหองคกร ซึ่งบุคลากรจะอุทิศทั้งกําลังกายและกําลังใจเพื่อ
ปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มที่ มีความเต็มใจและมุงเนนที่จะปฏิบัติงานเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายขององคกร
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคกรตอไป บุคคลจะไมโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงที่
ทํางานหรือลาออกจากองคกร เหตุเพราะตัวบุคลากรรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความรูสึกมั่นคงที่จะอยูกับองคกรนั้น
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จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด เกี่ ยวกับ องคกรแหง ความสุข ของ สํานักงานกองทุนสนั บสนุนการสรางเสริ ม
สุขภาพ (2556) และแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในองคกรของ Mowday et al. (1982) จากการทบทวนวรรณกรรม มาสราง
เปนกรอบแนวคิดไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(INDEPENDENT VARIABLES)
คุณลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพบุคลากร
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

องคกรแหงความสุข
- การมีสุขภาพที่ดี
- การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
- การมีสังคมที่มีความสุข
- การรูจักผอนคลาย
- การพัฒนาความรู
- การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมี
คุณธรรมประจําใจ
- คาตอบแทนที่เพียงพอ
- การมีครอบครัวที่ดี

ตัวแปรตาม
(DEPENDENT VARIABLES)

ความผูกพันในองคกรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายองคกร
- ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงานใหองคกร
- ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความ
เปนสมาชิกขององคกรตอไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) จํานวน 2,649 คน ผูวิจัยหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Yamane (1973) โดยตั้งระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 % ได 348 คน และไดเพิ่มขนาดตัวอยางอีก 52 คน ซึ่งกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน วิธีการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการแบงประชากรที่จะศึกษาเปนกลุม ซึ่ง
จํานวนสถานภาพบุคลากรไดแบงออกตามขนาดของกลุมตัวอยางเปน 4 ประเภท ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
สถานภาพบุคลากร
ประชากร
กลุมตัวอยาง
1. ขาราชการ
512
77
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
666
101
3. ลูกจางประจํา
586
88
4. ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว
885
134
รวมทั้งสิ้น
2,649
400
ที่มา. จาก จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สายสนับสนุน, โดย กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2559, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง.
จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากตามรายชื่อบุคลากรแบบไมแทนที่
เพื่อสุมตัวอยางจากบุคลากรในแตละกลุมสถานภาพบุคลากรตามขนาดกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้ โดยไดนําแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการประมวลผล คือ คารอยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนองคกรแหงความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 การเลือกคํ าตอบจะใชลักษณะมาตราสวนประเมินคา (rating scale)
5 ระดับ ใชวิธีการประมวลผล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที (Independent
t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) การตรวจสอบตัวแปรอิสระที่มีคาความสัมพันธกันสูง
ที่จะสงผลดานการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multicollinearity) และการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise
Multiple Regression)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อง อิ ท ธิ พ ลขององค กรแห ง ความสุ ข ที่ ส ง ผลต อความผู ก พั นในองค กรของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง จํานวน 400 คน ผูวิจัยสรุปผลดังนี้
4.1 ขอมูลดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยสรุปผลขอมูลทั่วไปของคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.8 มีชวงอายุ 35-44 ป คิดเปนรอยละ 30 มีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 48.5 มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 45.5 สถานภาพบุคลากรเปน ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว คิดเปนรอยละ 33.5 และ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.0
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับองคกรแหงความสุข
ผลการวิเคราะหองคกรแหงความสุข ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean =
3.31 และ SD. = .768) สําหรับรายดานในสามลําดับแรกไดแก การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (Mean = 3.65 และ SD. = .847)
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 719

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว มีคุณธรรมประจําใจ (Mean = 3.41 และ SD. = .901) และการพัฒนาความรู (Mean =
3.37 และ SD. = .858) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นขององคกรแหงความสุขจําแนกเปนรายดาน
ระดับความ
องคกรแหงความสุข
Mean
SD.
คิดเห็น
1. การมีสุขภาพที่ดี
3.30
1.039
ปานกลาง
2. การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
3.65
.847
มาก
3. การมีสังคมที่มีความสุข
3.31
.945
ปานกลาง
4. การรูจักผอนคลาย
3.21
.976
ปานกลาง
5. การพัฒนาความรู
3.37
.858
ปานกลาง
6. การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว มีคุณธรรมประจําใจ
3.41
.901
มาก
7. คาตอบแทนที่เพียงพอ
3.01
.964
ปานกลาง
8. การมีครอบครัวที่ดี
3.25
.916
ปานกลาง
รวม
3.31
.768
ปานกลาง
4.3 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันในองคกร
ผลการวิเคราะหความผูกพันในองคกรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 4.02
และ SD. = .652) สําหรับรายดานในสามลําดับแรกไดแก ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร (Mean = 3.79
และ SD. = .798) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานให องคกร (Mean = 4.16 และ SD. = .672) และ
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคกรตอไป (Mean = 4.10 และ SD. = .861) ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นขององคกรแหงความสุขจําแนกเปนรายดาน
องคกรแหงความสุข
Mean
SD.
ระดับความคิดเห็น
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร
3.79
.798
มาก
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานใหองคกร
4.16
.672
มาก
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกของ
4.10
.861
มาก
องคกรตอไป
รวม
4.02
.652
มาก
4.4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร
ผลการวิเคราะหความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคล
พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ มีความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกั น ในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากร และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร
เพศ

ความผูกพันในองคกร
t

1. ความเชือ่ มั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงานใหองคกร
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความ
เปนสมาชิกขององคกรตอไป
โดยภาพรวม

Sig.

คุณลักษณะสวนบุคคล
สถานภาพ
ระดับ
อายุ
สมรส
การศึกษา
F Sig. F Sig. F Sig.

สถานภาพ
บุคลากร
F Sig.

ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน
F Sig.

0.11 0.92 0.82 0.51 1.55 0.21 0.31 0.74 6.32 0.00* 0.87 0.50
1.20 0.23 4.07 0.00* 0.28 0.76 0.60 0.55 1.49 0.22 2.38 0.04*
1.48 0.14 5.53 0.00* 1.28 0.28 0.67 0.51 1.41 0.24 2.03 0.07
1.13 0.26 2.88 0.02* 0.75 0.47 0.17 0.84 2.05 0.11 0.91 0.47

4.5 การตรวจสอบตัวแปรอิสระที่มีคาความสัมพันธกันสูงที่จะสงผลดานการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลดวยการใชวิธีวิเคราะหตวั แปรอิสระที่มีคาความสัมพันธกันสูงที่จะสงผลใหเกิด
ปญหาดานภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ (Multicollinearity) ซึ่งวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2557) ไดกลาวถึงการตรวจสอบดวยการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยกําหนดคาสหสัมพันธไวไมเกิน 0.80 พบวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธคูใดมีความสัมพันธเกิน
0.80 ดังตารางที่ 5

0.57
0.75
0.70
0.68
1.00

0.58
0.64
0.61
0.63
0.66
1.00

0.53
0.59
0.65
0.61
0.69
0.72
1.00

การมีครอบครัวที่ดี

คาตอบแทนที่
เพียงพอ

0.59
0.64
0.72
1.00

การพัฒนาความรู

0.63
0.64
1.00

การรูจักผอนคลาย

0.61
1.00

การมีศาสนาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยว

1.00

การมีสังคมที่มี
ความสุข

การมีสุขภาพที่ดี
การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
การมีสังคมที่มีความสุข
การรูจักผอนคลาย
การพัฒนาความรู
การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
คาตอบแทนที่เพียงพอ
การมีครอบครัวที่ดี

การมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ

การมีสุขภาพที่ดี

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร

0.54
0.62
0.64
0.57
0.64
0.66
0.74
1.00

4.6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร
ผลการวิเคราะหปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร พบวา ปจจัยดานองคกรแหง
ความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรโดยภาพรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก การมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ
และคาตอบแทนที่เพียงพอ สามารถทํานายไดรอยละ 29.0 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร
ตัวแปรพยากรณ

b

SE.

การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (X2)
คาตอบแทนที่เพียงพอ (X7)
(Constant)

0.32
0.12
2.49

0.04
0.04
0.12

β

t

Sig.

0.42
0.17

7.99
3.29
20.188

0.00
0.01
0.00

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.65
1.53
0.65
1.53
(R2 = 0.29)

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางตามคุณลักษณะสวนบุคคล
และ เพื่อศึกษาอิท ธิพ ลของความผูกพันในองคกรของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย รามคํ าแหงแตกต างกันตามป จจั ยองค กรแห ง
ความสุข ประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 ความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีอายุตางกันมีความผูกพันในองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากร
ที่มีอายุอาวุโสมากกวา การใสใจจากการไดรับการประเมินการทํางาน ที่แตกตางกันกับบุคลากรที่อายุนอยกวา ทั้งนี้รวมไปถึง
ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานโดยเทียบระหวางบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป และ21ป ขึ้นไป
เทียบกับ บุคลากรที่ทํางานตั้งแต 1 ป ถึง 20 ป แสดงถึงการใสใจการทํางาน ความตั้งใจ และจุดมุงหมายของงานใหประสบ
ความสําเร็จเพื่อองค กร ที่มีค วามแตกตางกัน ในขณะที่ บุค ลากรมหาวิท ยาลั ยรามคํ าแหง ที่ มีเพศ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึ กษา ตางกั นมี ความผูกพันในองคกรไมแ ตกตางกั น นั้ น แสดงถึง การปฏิบั ติต นของผูบ ริห ารตอ บุค ลากรมหาวิ ทยาลั ย
รามคําแหง ไมมีการจํากัดในเรื่องของเพศ ตอการแตงตั้ง การประเมินในการเลื่อนขั้น ซึ่งไดรับการปฏิบัติตอตัวบุคลากรทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ทั้งสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา เทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ
(2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะสวนบุคคลและปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
ไทยมุย เทรดดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด พบวา พนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐานข อที่ 2 ป จจั ยด านองค กรแห งความสุ ขมี อิท ธิพ ลตอความผูกพันในองคกรของบุ คลากรมหาวิท ยาลั ย
รามคําแหง ผลการวิจัยพบวา การเปนองคกรแหงความสุข มีความสัมพันธกันในปจจัยเชิง อิทธิพลตอความผูกพัน ในองคกร
หมายถึง บุคลากรมีความผูกพันในองคกร หากไดรับความสุขจากการทํางานหรือในสถานที่การทํางานซึ่งจะตองควบคูไปกับ
การจัดการสุขภาวะใหกับบุคลากร และเมื่อบุคลากรนั้นมีสุขภาวะองคกรแหงความสุข บุคลากรจะทํางานไดอยางมีความสุข มี
กําลังใจในการทํางาน และจะตอบสนองเปาหมายขององคกรใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พสชนัน นิรมิต
ไชยนนท (2555) ไดเสนอแนวคิดไววา องคกรไมเพียงแตตองการเปาหมายของงานสําเร็จ แตจะตองควบคูไปกับการจัดการ
ดานสุขภาวะ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมควบคูกับการทํางาน เพื่อคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีของบุคลากรอีกดวย เชน การจัด
กิจกรรมจัดเวที การสนทนาอย างสม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยให เกิดการทํางานเปนที ม การสรางกิ จกรรมการปลด
หนี้สินเปนการแกไขปญหาใหบุคลากรทําใหกลับมาทํางานมีความสุขมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2553)
ไดเสนอแนวคิดไววา ในการสรางความสุข หากเราสามารถหาเทคนิคในการทํางานใหเกิดความสุขเมื่อเราทํางานทุกวันดวย
ความสุข เมื่อความสุขเกิดขึ้นทุกวันจากการมีฉันทะในงาน ซึ่งเกิดจาก ความรักและความผูกพันในงาน หากมีการเรียนรู การ
เรียนรูตลอดเวลาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง เพราะหากเรามีการเรียนรู และบรรยากาศเรียนรูมีความสุขก็จะเกิดความสุขจากการ
เรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ กัญยาภักษณ พระนะพันธ (2556) ศึกษาเรื่อง การเปนองคกรแหงความสุขกับการจัดการ
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ความรู และการมีสวนรวมที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่พบวา ตัว
แปรการเปนองคกรแหงความสุข ดานการมีสุขภาพที่ดี (happy body) ดานการมีสังคมที่มีความสุข (happy society) ดาน
การพัฒนาความรู (happy brain) และดานคาตอบแทนที่เพียงพอ (happy money) มีอิทธิพลในทางบวกตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรู แตไมสอดคลองในดานการมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (happy heart)
เมื่อผลการทดสอบของสมมติฐานที่พบวา ปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่ มีอิทธิพลตอความผู กพันในองคกรโดย
ภาพรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และคาตอบแทนที่เพียงพอ ซึ่งปจจัยทั้งสองคือ
องคประกอบของความสุข เมื่อความสุขที่ไดจากการมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจคิดถึงผูอื่น นึกถึงใจเขาใจเรา ผูบังคับบัญชา
ผูบริหารนึกถึงความเปนอยูของบุคลากร เปดโอกาสใหรวมแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจในโอกาสตาง ๆ ไดรวม
ในการพัฒนางาน สอดคลองในแนวคิดของ The Institute for Employment Studies IES (2004) ซึ่งไดพบวาปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มี โอกาสใน
การพัฒนาในงาน และองคกรใหความสนใจกับความเปนอยูของพนักงาน
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชประโยชนเปนแนวทางใหกับผูบริหารดังนี้
1. ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานปจจัยขององคกรแหงความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อ
เปนการสรางความผูกพันกับบุคลากรใหสูงขึ้น
2. ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับการสรางนโยบายหรือวัฒนธรรมใหเกิดมีการสวนรวมดวยกันในทุกระดับ
โดยมีสวนรวมในดานการรวมกันปฏิบัติและการควบคุมและติดตาม
3. การสรางและการพัฒนากิจกรรมในดานการเปนองคกรแหงความสุข ควรมุงเนนปจจัยองคกรแหงความสุขที่
สงผลตอความผูกพันในองคกรและดึงบุคลากรใหเกิดการสวนรวมกันเพื่อกําหนดการสรางและการพัฒนากิจกรรม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในกลุมเฉพาะ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) จึงควรศึกษากลุม
วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ วามีความแตกตางจากการศึกษาเฉพาะ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) อยางไร
2. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative study) ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจะไมลึกเพียงพอ
จึงควรมีการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) เขารวมเพื่อเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
3. ควรศึ กษาตั วแปรอื่น ๆ ที่องคกรแหงความสุขมีค วามสั มพันธ ในด านการปฏิบั ติงาน เช น ประสิท ธิผลในการ
ปฏิบัติงาน การสรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ มากขึ้น
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จํานวน 14 คน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาแบบ
ปรากฏการณวิทยา โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการวิเคราะห
เอกสาร ผลการวิจัยพบวา พนักงานสายสนับสนุนที่อาศัยอยูในตางอําเภอมีลักษณะครอบครัวแบบขยาย ในขณะที่อาศัยอยูในเมือง
มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธทางสังคมทั้งในชุมชนและที่ทํางานเปนไปอยางเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกันแบบ
ญาติพี่นอง รายไดที่ไดรับเพียงพอใชจายระหวางเดือน จึงทําใหไมมีเงินออม พนักงานสายสนับสนุนเปนอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ
จําเปนต องเปนคนที่มีใ จรักในงาน มีค วามรับ ผิดชอบ ขยัน อดทน และพัฒนาการทํางานของตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้
ยังมองวาเปนอาชีพที่มีความมั่นคงกวาเอกชน เพราะไดรับรายไดที่แนนอนและมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากนี้
พนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวมีความตองการไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากไดรับ
การจางงานจนถึงเกษียณอายุและมีการขึ้นเงินเดือนทุกป
คําสําคัญ: วิถีชีวิต คุณภาพชีวิตในการทํางาน
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the life style and work life quality of supported
employees. The survey was conducted with 14 supported employees at Faculty of Business Administration,
Rajamangala University of Technology ISAN: Nakhon Ratchasima. This research used qualitative method
with phenomenological research by focus group, in-depth interview, non-participant observation and
document analysis. The result shows that the supported employees dwelled in rural areas tend to live
in extended family, while those in urban areas live in nuclear family. Social relationships in their community
and workplace were mutual assistance and relative-like relationship. Their incomes were just enough to
pay the bills, yet no money left for saving. Supporting staff is honor and honorable career. The basic skill
of supporting staff is work hard, patient and continuous improvement. This career has job stability more
than private sector careers. Supporting staff want to be staff in higher education, because they have
employ to retirement and salary increasing every year.
Keywords: the life style, quality of work life
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1. บทนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่มีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แหงประกอบดวย
นครราชสีมา ขอนแกน สกลนคร และสุรินทร โดยมีน ครราชสีมาเปนศูนยกลางในการบริหารจัด การ แบงเป น 4 คณะวิช า
ไดแ ก คณะบริห ารธุรกิ จ คณะวิ ศวกรรมศาสตร และสถาปต ยกรรมศาสตร คณะวิท ยาศาสตรแ ละศิลปศาสตร และ คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เปดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ละปริญญาตรี แ (.ปวส )
ปริญญาโท ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภายในคณะบริหารธุรกิจ ได แบงสาขาออกเปน 5 สาขา ไดแก สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และดานสนับสนุนการเรียนการ
สอน ไดแบงฝายออกเปน 2 งาน ไดแก งานบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย แผนกงานบริหารงานทั่วไป และแผนกงานแผน
และประกันคุณภาพ และงานบริการการศึกษา ประกอบดวย แผนกงานวิชาการและวิจัย และแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดย
ฝายสนับสนุนเปนงานที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยและนักศึกษาภายในคณะ โดยปจจุบัน
พนักงานในสายสนับสนุน มีทั้งสิ้น 26 คน (คณะบริหารธุรกิจ, 2558) ซึ่งพนักงานแตละคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนที่
แตกตางกันไปตามงานที่ตนเองสังกัดตามแผนกงาน
ในขณะที่ปงบประมาณที่ผานมา พบวามีพนักงานสายสนับสนุนลาออกจากงานจํานวน 3 คน สงผลใหการทํางาน
บางหนาที่เกิดการชะงักและสงผลใหภาระงานต องตกอยูกับพนักงานที่ทํางานอยูในปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในการทํางานว ามี
ดานใดบางที่สงผลกระทบตอการทํางาน ความพูกพั นตอองคการ และการลาออกจากงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น และสงผลตอการทํางานสายสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
2.2 เพื่ อศึกษาลั กษณะคุ ณภาพชี วิตในการทํ างานของพนั กงานสายสนับ สนุ น คณะบริห ารธุ ร กิจ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานสายสนับ สนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
3.1.1 ความหมายของวิถีชีวิต พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใหความหมายของคําวาวิถี
ชีวิต หมายถึง ทางดําเนินชีวิต ในขณะที่องคการอนามัยโลก (WHO, 1986) ไดใหความหมายของคําวา วิถีการดําเนินชีวิตวา
แบบแผนของการแสดงพฤติ กรรมของบุ ค คลซึ่ ง เป นไปตามสภาพสั ง คมเศรษฐกิ จ และความสามารถในการเลื อกแสดง
พฤติกรรมนั้น เชนเดียวกับ Kulbok, Earls, and Mongomery (1988) กลาววาวิถีชีวิต หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ซึ่งบุคคลนั้นไดเลือกแลว โดยที่มีผลกระทบตอสุขภาพรางกายของคนนั้น ในดานดีหรือไมดีก็ได
3.1.2 องคประกอบของวิถีชีวิต ผูวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับ ลักษณะวิถีชีวิตของ
พนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยพัฒนาจากแบบสัมภาษณ
โครงการวิ จัย “คุ ณภาพชีวิตของคนไทย” (สํานั กวิ จัย สถาบันบั ณฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตร , 2555) ประกอบดวย ด าน
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สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ดานการรับรูขาวสาร ดานภาระหนี้สิน ดานการเดินทาง ดานการใชเวลาวางและกิจกรรมสําหรับการ
พักผอน ดานรายไดและคาใชจาย ดานความวิตกกังวล และงานวิจัยของธงชัย ทองมา และพิทักษ ศิริวงศ (2557)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกที่ไดมี
ความสุขที่ไดทํางานรวมกันใหบรรลุตามเปาหมายของสมาชิกในองคการ ตลอดจนตัดสินใจในการแกไขปญหา รวมกันปรับปรุง
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงบรรยากาศในการทํางาน กระบวนการในการทํางาน และการติดตอสื่อสาร
ระหวางกันของสมาชิกในองคการ ทั้งนี้คุณภาพชีวิตในการทํางานของแตละคนมีความแตกตางกันไปตามความตองการ (Casio,
1992) ในขณะที่ Skrovan (1993) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนกระบวนการทํางานที่ใหสมาชิก
ภายในองคการทุกคนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และวิธีการทําเพิ่ม
ผลผลิต โดยมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ 2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในการ
ทํางานใหดีขึ้น นอกจากนี้คุณภาพชีวิตในการทํางานยังหมายถึงความรูสึกที่เกี่ยวของกับการทํางานของพนักงานภายในองคการ
โดยเกิดจากประสบการณในการทํางาน ซึ่งเกี่ยวของกับ ความมั่นคงในการทํางน ความปลอดภัยในการทํางาน ความเทาเทียม
กันและความภาคภูมิใจ ซึ่งหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ความพึงพอใจ
ในการทํางานและเกิดความรักและผูกพันกับองคการ (Bernadine and Russell, 1998)
3.2.2 ประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก ความ
พึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ลดความเครียดและอุบัติเหตุจากการทํางาน ลด
อัตราการลาออกจากงาน เกิดความยืดหยุนในการทํางาน (Schuler et al., 1989) ในขณะที่ Greenberg and Baron (1995)
กลาววาประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวย ความพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางาน และ
ผลิตภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Mondy and Noe (1996)
3.2.3 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน Walton (1973) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน โดยแบงองคประกอบของ คุณภาพชีวิตในการทํางานออกเปน 8 ดานไดแก การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน โอกาสใน
การพัฒ นาความสามารถของตนเอง การบู รณาการทางสั งคม ประชาธิป ไตยในองคการ ความสมดุล ระหว างงานกับ ชีวิต
สวนตัว และลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม ในขณะเดียวกัน Umstot (1984) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ไดแก ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โอกาสในการใชความสามารถและความกาวหนา ความเป น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสถานที่ทํางาน ระบอบธรรมนูญในองคการ การทํางานและชีวิตสวนตัว ซึ่งองคประกอบดังกลาวมีความ
คลายคลึงกับแนวคิดของ Walton นอกจากนี้ Newton and Davis (1997) กลาววาองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ไดแก มีการติดตอสื่อสารที่ดี มีระบบผลตอบแทนที่เปนธรรม ความมั่นคงในงานและความพึงพอใจในการพั ฒนาอาชีพ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีหนาที่รั บผิดชอบในงานมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะในการทํางาน และมีสัมพัน ธภาพในการ
ทํางานที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูวิจัยเรื่องใชแนวคิดองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของ Walton (1973) และงานวิจัยของวิโรจน เจษฎาลักษณ ชนัญชิดา เจริญวัฒ และหทัยชนก เตสยานนท
(2558) เพื่อประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามกึ่งโครงสราง เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพชีวิต
ในการทํ างานของพนั กงานสายสนั บสนุ น คณะบริห ารธุร กิ จ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสี มา โดย
ประกอบด ว ย ด านการให ค วามหมายในอาชี พ ด า นทั ศ นคติ ต ออาชี พ ด า นตารางการทํ า งาน ด า นค า ตอบแทน ด า น
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานปญหาในการทํางาน ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน ดานการมีสวนรวม และดานความ
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 วิ ธี วิ ท ยา สํ า หรั บ การวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู วิจัย เลื อกใช วิ ธีวิท ยาแบบปรากฏการณ วิท ยา )Phenomenological
Research) เป นเครื่ องมื อในการศึ กษาปรากฏการณแ ละประสบการณ ชีวิตของมนุษย โดยมุ ง ทํา ความเข าใจความหมาย
ประสบการณชีวิตที่บุคคลไดประสบเปนหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2547) โดยเลือกใชการเก็บขอมูลที่หลากหลาย ไดแกการสนทนา
กลุม (Focus Group) เนื่องจากตองการเก็ บขอมู ลใหได ผลตรงตามวัต ถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนด ประกอบกั บ
ตองการขอมูลที่มีการอภิปรายรวมกันระหวางผูใหขอมูลหลักดวยกัน เพื่อเปนการสอบทานการใหขอมูลของผูใหขอมูลหลัก
นอกจากนี้ยังมีการเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
(Non-Participate Observation) เพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4.2 วิธี การเลือกผู ใหขอ มูลหลัก ผู ใหนอกจากนี้ยัง มีการเลือกใชวิธีการเก็บข อมูลด วยการสัม ภาษณ เชิงลึ ก (InDepth Interview) และการสังเกตแบบไมมี สวนร วม (Non-Participate Observation) เพื่อศึ กษาลั กษณะวิถีชีวิตและ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอมูลหลักคือ
พนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จํานวน 14 คน ประกอบดวย
พนักงานสายสนับสนุน ในตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 คน และพนักงานอัตราจางจํานวน 7 คน โดยเปน
เพศชายจํ านวน 2 คน และเพศหญิ ง จํ า นวน 12 คน โดยผู วิจัย เลื อกใช วิธีการเลื อกผู ใ หข อมู ล หลั กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selection) โดยพิจารณาจากพนักงานสายสนับสนุนที่มีอายุงานไมนอยกวา 2 ป
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่หลากหลาย ไดแก การสนทนากลุมใชกรณีเก็บขอมูลกับพนักงานในตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7
คน และใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานในตําแหนงลูกจางชั่วคราวจํานวน 7 คน และไดเลือกใชการการสังเกตแบบไมมี
สวนรวม (Non-Participate Observation) ใชในกรณีเก็ บขอมูลกับพนักงานสายสนับสนุนทั้งหมดประกอบการเก็บขอมู ล
ขางต น นอกจากนี้ ผู วิจัยได ทําการศึ กษาวิเ คราะห เ อกสาร (Document Analysis) เพื่อใชใ นการสร างแบบสอบถามกึ่ ง
โครงสร าง ซึ่ งทํ าใหการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ที่มี ค วามหลากหลาย ทํ าใหเ กิ ดความน าเชื่ อถื อด านวิ ธีการ (Methodological
Triangular) (สุภางค จันทวานิช, 2553)
4.4 เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ในการเก็บ รวบรวมข อมู ล การวิ จัย ในครั้ งนี้ เ ลือกใช การบั นทึ กขอมู ลด วยวิ ธีการเขี ย น
บันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูปและกลองถายภาพเคลื่อนไหว และที่สําคัญผูวิจัยถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะเปนผูดําเนินการวิจัยตลอดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตกําหนดหัวขอการวิจัย คําถามการ
วิจัย วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจัย (ชาย โพธิสิตา,
2547)
4.5 การตรวจสอบความน าเชื่อ ถือของขอมูล การจั ดกระทํ าขอมู ลดวยการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใหความสําคัญกับรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล การกําหนดลักษณะผูใหขอมูลหลัก วิธีการสัมภาษณ วิธีการตรวจสอบและตั้งคําถาม การวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ และความพรอมสําหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลทั้งวิธีการสัมภาษณและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดย
ผูวิจัยเลือกใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดวยการตรวจสอบความนาเชื่อถือดานขอมูล (Data Triangular)
และการตรวจสอบความน าเชื่ อถื อด านวิ ธีการ (Methodological Triangular) ซึ่ ง ผู วิจยเลื อกใช วิธีการเก็ บ ข อมู ล จาก
แหลงขอมูลที่ตางกัน โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการการสนทนากลุมใชกรณีเก็บขอมูลกับพนักงานสายสนับสนุนในตําแหนงพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาและใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานอัตราจาง ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุงานมากกวา 2 ป
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 729
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นอกจากนี้ ยังไดเ ลือกใช วิธีการเก็ บข อมู ลด วยการสัง เกตแบบไมมีส วนรวมสําหรั บการเก็บ ขอมูล กับพนักงานสายสนับ สนุ น
ทั้งหมด
4.6 การวิเคราะหขอมูล สําหรับขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล เริ่มจากการถอดเทปการสนทนากลุม ซึ่งใน
การดําเนินการสนทนากลุมผูวิจัยไดมีแนวคําถามสําหรับการสนทนา เมื่อดําเนินการถอดเทปแลวผูวิจัยไดดําเนินการแบงขอมูล
โดยการกํ าหนดรหั ส ให กับ ข อมู ล หลั ก 2 กลุ ม ได แ ก วิ ถี ชี วิต และคุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานของพนั กงานสายสนุ น คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อผูวิจัยศึกษาขอมูลเรียบรอย จึงนําขอมูลที่ไดมาถอดเทปสนทนาคําตอ
คํา (Verbatim) แลวนํามาวิเคราะหวาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนุนมีลักษณะเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร
5. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ องวิถีชี วิต และคุณภาพชีวิตในการทํ างานของพนักงานสายสนั บสนุน คณะบริหารธุ รกิจ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาแบบ
ปรากฏการณ วิท ยา (Phenomenological Research) โดยเลือกใชการเก็ บข อมู ลที่ หลากหลาย ไดแ ก การสนทนากลุ ม
(Focus Group) การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) และการสั ง เกตแบบไม มี ส วนร วม (Non-Participate
Observation) โดยมีผูใหขอมูลหลักทั้งสิ้น 14 คน จากการนําขอมูลมาวิเคราะหในดานวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามวัตถุประสงคการวิจัยคือ เพื่อศึกษา
ลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 1) วิถีชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน และ
2) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
พนักงานสายสนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จํานวนทั้งสิ้น 26
คน เปนพนักงานในตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 คน และพนักงานในตําแหนงลูกจางชั่วคราวจํานวน 19
คน พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 17 คน และเพศชายจํานวน 9 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึ กษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 21 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 3 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับ ปริญญา
โทอยางละ 1 คน ทั้งนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 16 คน และจบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่ นจํานวน 10 คน หากจําแนกตามแผนกงานตาง ๆ ของคณะ พบวาพนั กงานส วนใหญ สังกั ดแผนกงาน
บริหารงานทั่วไปจํานวน 15 คน แผนกงานวิชาการและวิจัยจํานวน 7 คน แผนกงานแผนและประกันคุณภาพและแผนกงาน
พัฒนานักศึกษาอยางละ 2 คน (คณะบริหารธุรกิจ, 2558)
5.1 ดานวิถีชีวิต
ผลการวิจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ผูวิจัยเลือกใชองคประกอบซึ่งปรับปรุงมาจากแบบสัมภาษณโครงการวิจัย
“คุณภาพชีวิตของคนไทย” (สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2555) และงานวิจัยของธงชัย ทองมา และพิทักษ
ศิริวงศ (2557) โดยประกอบดวย ดานครอบครัว ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ดานการเดินทาง
ดานการใชเวลาวางดานการรับรูขาวสาร ดานรายไดและคาใชจาย ดานเงินออม และดานภาระหนี้สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ดานครอบครัว พนักงานสายสนับสนุนมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีทั้งสถานภาพโสด และสมรสในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน มีบุตรจํานวน 1-2 คน ในกรณีที่อยูอาศัยในตางอําเภอซึ่งเปนที่อยูอาศัยของตนเอง มีลักษณะครอบครัวเปนแบบ
ครอบครัวขยาย ซึ่งประกอบดวยปู ยา ตา ยาย และญาติคนอื่ น ๆ อาศัย อยูรวมกัน แตที่อาศัยอยูในเมืองนั้ นจะมี ลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยว คือมีแตพอ แมและลูกเทานั้น
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5.1.2 ดานความสัมพันธทางสังคม ความสัมพันธทางสังคมของพนักงานสายสนับสนุนความสัมพันธทางสังคม
ในบริเวณชุมชนที่อยูอาศัยมีลักษณะเปนแบบเครือญาติ พี่นอง ซึ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงกันตามลักษณะวิถีชีวิต
ของคนตางจังหวัด มีลักษณะความผูกพัน เอื้ออาธรณ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในขณะที่ความสัมพันธที่เกิดจากอาชีพ
เปนความสัมพันธในลักษณะที่เปนเพื่อนรวมงาน เมื่อมีปญหาในการทํางานหรือปญหาสวนตัว สามารถปรึกษาปญหาและให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันฉันทพี่นอง
5.1.3 ดานสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัยแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 1. อาศัยอยูกับบานของ
พอแมซึ่ง เปนบานที่ตนเองอยู ตั้งแตกําเนิด 2. อาศัย อยูค นเดี ยวในรูป ของหอพักเอกชน 3. อาศั ยอยู ภายในที่ พักอาศัย ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย สําหรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยไมมีโรงงานขนาดใหญหรือสถานบันเทิง จึงไม
กอใหเกิด มลภาวะตอการอยู อาศัย ตลอดจนไม มีการลักทรัพยหรือขโมยขึ้นบาน เนื่องจากเพื่ อนบานคอยเปนหู เ ปนตาและ
สามารถฝากบานไวไดยามที่ไมอยูหรือตองเดินทางไปตางจังหวัดหลายวัน
5.1.4 ดานการเดินทาง สวนใหญใชยานพาหนะสวนตัว ทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต โดยมีคาน้ํามันสําหรับ
รถจักรยานยนตอยูระหวาง 200 – 300 บาทตอเดือน ในขณะที่คาน้ํามันสําหรับรถยนตอยูระหวาง 2,000 - 3,000 บาทตอ
เดือน สําหรับระยะเวลาที่ใชในการเดินทางจากที่พักอาศัยมายังมหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 30 – 50 นาที เมื่อกลับถึง
บานพนักงานสายสนับสนุนเพศหญิงที่มีครอบครัวมักทําหนาที่เตรียมอาหารเย็นใหครอบครัว โดยสัปดาหหนึ่งจะมีโอกาสได
ทานขาวรวมกันประมาณ 3 – 4 ครั้ง จากนั้นก็เริ่มทํางานบาน อาบน้ําและเขานอน
5.1.5 ดานการใชเวลาวางและกิจกรรมสําหรับการพักผอน ในชวงวันธรรมดาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดย
กิจกรรมที่นิยมใชในการพักผอนคือการดูโทรทัศน สําหรับคนที่มีครอบครัวจะมีหนาที่ในการสอนการบานใหกับ ลูก นอกจากนี้
ยังใชเวลาพักผอนไปกับการเลนโทรศัพทมือถือผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) จากนั้นเขานอนเวลาประมาณ
22.00 - 23.00 น. ในกรณีวันหยุดจะใชเวลาสวนใหญอยูบานทํ างานบาน โดยในวันหยุด จะมีเ วลาพักผอนประมาณ 3 - 6
ชั่วโมง สําหรับคนที่บานอยูตางอําเภอจะใชเวลาชวงวันหยุดในการกลับบานเพื่อหาพอแม บางครั้งอาจใชกิจกรรมในวันหยุดไป
กับการทองเที่ยวตามหางสรรพสินคา ทําบุญตามวัดและทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ภายในจังหวัด หากเปนชวงวันหยุดยาว
มักนิยมเดินทางไปทองเที่ยวและเยี่ยมญาติตามตางจังหวัด
5.1.6 ดานการรับรูขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบานของพนั กงานสายสนับสนุ นประกอบไปดวย
โทรทัศน ตูเย็น วิทยุ และเครื่องใชไฟฟาที่จําเปน โดยสวนใหญมีโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซึ่งใชเปนชองทางหนึ่งในการรับรู
ขาวสารผานทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ควบคูกับการรับรูขาวสารผานทางโทรทัศน เนื่องจากเปนชองทางที่มีความ
สะดวก และสามารถรับรูขาวสารไดทุกที่ทุกเวลา
5.1.7 ดานรายไดแ ละคาใชจาย รายไดตอเดือนพนักงานสายสนับสนุนอยูระหวาง 8,300-17,040 เมื่อรวม
รายไดของคนในครอบครัวตกอยูประมาณ 30,000 บาท โดยคาใชจายประกอบดวย คาอาหารประมาณ 6,000 – 8,000 บาท
ตอเดือน ใหพอแม 2,000 บาทตอเดือน คาสาธารณูปโภคประมาณ 800 - 1,000 บาทตอเดือน คาน้ํามันรถประมาณ 200 3,000 บาทตอเดือน สําหรับคาครองชีพพนักงานสายสนับสนุนมองวาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาแพง สวนเรื่องของการ
เจ็บไขไดปวยนิยมเลือกใชสิทธิประกันสังคมในการรักษาสุขภาพ ในกรณีที่ปวยเล็กนอยจะเลือกใชวิธีการหาหมอที่คลีนิคหรือ
ซื้อยากินเอง เฉลี่ยครั้งละ 200 บาท
5.1.8 ดานการออม พนักงานสายสนับสนุนทีม่ ีสถานภาพโสดสวนใหญมีรายไดเพียงพอกับรายจายสงผลใหไมมี
เงินเหลือเก็บ ในขณะที่พนักงานที่มีสถานภาพสมรสและมีบุตร บางคนเลือกที่จะฝากเงินประจําใหกับบุตรของตนประมาณ
1,000 บาทตอเดือน เพื่อใชเปนทุนการศึกษาแกบุตรเมื่อโตขึ้น และบางคนยังมีการวางแผนออมเงินโดยเก็บเงิน 2,000 บาท
ตอเดือนเพื่อไวใชในยามฉุกเฉินหรือใชจายในบานปลายชีวิต
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5.1.9 ดานภาระหนี้สิน สําหรับภาระหนี้สินนั้นมีมูลคาอยูประมาณ 8,000-10,000 บาท โดยเปนการใชสินเชื่อ
สวนบุคคล (Personnel Loan) ไดแกพวกบัตรกดเงินสดตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีภาระหนี้สินประจําในแตละเดือนคือการชําระ
คาเชาซื้อรถยนตประมาณ 5,600 – 8,000 บาทตอเดือน
5.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ผลการวิจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานผูวิจัยเลือกใชองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานตามแนวคิดของ
Walton (1973) และงานวิจัยของวิโรจน เจษฎาลักษณ ชนัญชิดา เจริญวัฒ และหทัยชนก เตสยานนท (2558) ทั้งสิ้น 9 ดาน
โดยประกอบด วย ด านการให ค วามหมายในอาชี พ ด านทั ศ นคติ ต ออาชี พ ด านตารางการทํ างาน ด านค าตอบแทน ด าน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานปญหาในการทํางาน ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน ดานการมีสวนรวม และดานความ
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ดานการใหความหมายในอาชีพ พนักงานสายสนับสนุนเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ของคณะ เพราะเปนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการแบงภาระใหกับอาจารยและนักศึกษา โดยทําหนาที่ประสานงาน อํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนดานการจั ดการเรียนการสอน โดยพนักงานสายสนับสนุนจําเปนตองที่ ทักษะเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร
และการติดต อสื่อสาร นอกจากนี้ จะต องเปนบุ คคลทีมีใ จรักในงาน มีค วามรับผิ ดชอบ และพัฒนาปรั บปรุ งการทํางานของ
ตนเองอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมองวาเปนอาชีพที่มีความมั่นคงและไดทํางานอยูในหนวยงานราชการซึ่งเปนที่ภูมิใ จของ
ครอบครัว
5.2.2 ดานทัศนคติตออาชีพ เปนอาชีพที่มีความมั่นคงกวาเมื่อเทียบกับการทํางานหนวยงานเอกชนถึงจะไม
มั่นคงเทากับทํางานราชการก็ตาม นอกจากนี้ครอบครัวมองวาเปนอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ ซึ่งเปนที่นาภูมิใจของครอบครัว
เนื่องจากไดทํางานในหนวยงานราชการและเป นหนวยงานที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ในขณะเดีย วกันคนภายนอกมักเขาใจว า
ตนเองทํางานราชการ เพราะอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
5.2.3 ดานตารางการทํางาน ตารางการทํางานในชวงเวลาปกติหรือเวลาราชการระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น.
นอกจากนี้ยังมีชวงเวลาของการอยูเวรในวันธรรมดาระหวางเวลา 17.00 - 21.00 น. วันเสาร ระหวางเวลา 8.00-21.00 น.
และวันอาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 19.00 น. โดยการอยูเวรในวันเสาร-อาทิตยนั้นทุกคนจะไดอยูอาทิตยละ 1 ครั้งตอสัปดาห
สําหรับการอยูเวรนั้นมีความยืดหยุนในการทํางาน โดยเมื่อถูกกําหนดตารางเวรแลวนั้น พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนเวรไดใน
กรณีที่ตนเองมีกิจธุระ ในขณะที่การอยูเวรในวันเสารอาทิตยนั้นก็มีขอดีเพราะสามารถสะสางงานระหวางสัปดาหได
5.2.4 ด า นค า ตอบแทน พนั ก งานสายสนั บ สนุ น สามารถแบ ง ออกเป น 2 ประเภทคื อ พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจางชั่วคราว โดยพนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีจะไดรับ
เงินเดือนเริ่มตน 17,040 บาท และมีการปรับขึ้นเงินเดือนปละ 2 ครั้ง ในขณะที่พนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราว
วุฒิป ริญญาตรีจะได รับเงินเดือน 14,020 บาท วุ ฒิประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพขั้ นสูง (ปวส.) จะได รับเงินเดือน 11,160 บาท
ในขณะที่วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะไดรับเงินเดือน 8,340 บาท และมัธยมศึกษาปที่ 6 จะไดรับเงินเดือน 8,300
บาท สําหรับคาตอบแทนนอกเวลาในสวนของการอยูเวรนั้นจะไดรับเดือนละ 1,000 - 1,500 บาท
5.2.5 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมของสภาพแวดลอมในการทํางาน ในสวนของเครื่องมือ
อุปกรณในการทํางานมีความพรอมเพรียงทันสมัย ขาดแตระบบอิ นเตอรเน็ตของทางมหาวิทยาลัยที่บางครั้งมีปญหาในเรื่อง
ของความลาชาและไมสามารถใชงานได สงผลใหเกิดการทํางานที่ติดขัดและลาชา นอกจากนี้ในสวนของสํานักงานชั้น 3 นั้นจะ
มีหองน้ําภายในสํานักงานซึ่งเพียงพอตอการใชงานของบุคลากร แตสํานักงานชั้น 2 นั้น ไมมีหองน้ําภายในสํานักงาน จึงตองใช
หองน้ํารวมกับนักศึกษา สําหรับหองครัวนั้นมีพื้นที่ไมเพียงพอในการรับประทานอาหาร ดังนั้นจึงเลือกที่จ ะทานอาหารกลาง
วันที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย
5.2.6 ดานปญหาในการทํางาน ปญหาในการทํางานสวนใหญเปนเรือ่ งของการติดตอสื่อสารระหวางกันมากกวา
ซึ่งอาจสง ผลใหการสื่อความเกิด ความผิ ดพลาดหรื อเขาใจผิด สําหรั บเพื่อนรวมงานนั้ นอยูกันแบบพี่ นอง รัก ใคร ปรองดอง
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สามัคคีกันเปนอยางดี หากมีปญหาเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัวสามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานได ในขณะที่ปญหาในการทํางาน
ระหวางพนักงานสายสนับ สนุนกับนั กศึกษาที่ ขอรับบริ การเกี่ย วกับงานวิชาการและงานกิจกรรมไมพบปญ หาในการทํางาน
เนื่องจากไมสามารถทําผลงานทางวิชาการได
5.2.7 ด านความกาวหนาในหน าที่ การงาน หากมองถึง ความกาวหนาในหน าที่ การงานของพนักงานสาย
สนับ สนุน เริ่มจากการเปนเจ าหน าที่ บริห ารงานทั่วไป หัวหนาแผนก หั วหนางานและหัวหนาสํานั กงานคณบดี นอกจากนี้
สามารถของทําผลงานทางวิชาการในรูปแบบของคูมือในการปฏิบัติงาน โดยความกาวหนาในตําแหนงเริ่มจากระดับปฏิบัตการ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมีคาตอบแทนสําหรับคาตําแหน ง
3,000 บาทตอเดือน โดยสามารถเริ่มทําผลงานไดตั้งแตบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 6 ป ขึ้นไป แตพนักงานสาย
สนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวนั้นถือวาไมมีความกาวหนาในหนาที่การงานเมื่อเที่ยบกับพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา
5.2.8 ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน พนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวมองวาตําแหนงงานของ
ตนยังไมมีความมั่นคงในการทํางานเนื่องจากเปนการตอสัญญาปตอปและคาตอบแทนที่ไดรับในสวนของเงินเดือนนั้นไมมีการ
ขึ้นเงินเดือน ในขณะที่พนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อสามารถสอบบรรจุแตงตั้งไดนั้น จะตอง
ทดลองงานเปนระยะเวลา 6 เดือน หากผานการประเมินจะไดตอสัญญา 3 ป และหากผานการประเมินจะไดตอสัญญาจนถึง
เกษี ยณ (60 ป) แต หากเปรีย บเทียบกับ ขาราชการพบวามีค วามมั่นคงที่ นอยกวา เพราะได รับ สิทธิ ในเรื่องของการเบิ กค า
รักษาพยาบาลบิดามารดาและคาเลาเรียนบุตรไดนอยกวาเมือเทียบกับราชการ แตหากเปรียบเทียบกับเอกชนแลวถือวามีความ
มั่นคงมากกวาถึงแมจะไดรับคาตอบแทนที่นอยกวาก็ตาม
5.2.9 ดานการมีสวนรวม พนักงานสายสนับสนุนถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับคณะบริหารธุรกิจ ชวย
ในการสนับสนุนการทํางานดานการเรียนการสอนใหกับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน เสนอแนวทางในการทํางานเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
แกเพื่อนรวมรวมงานและผูบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชา ไดแก คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ตางเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นในการทํางานไดอยางเสรี และพรอมใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาในการทํางานเสมอ
5.2.10 ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน พนักงานสวนใหญมองวาความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทํางานเทากัน คือ 50 : 50 ในขณะที่มีพนักงานสายสนับสนุนจํ านวน 4 คนที่ มองวาความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานเทากับ 70 : 30 และมีพนักงานสายสนับสนุนจํานวน 2 คน ที่มองวาความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานเทากับ 80
: 20 แตทั้งนี้พนักงานสายสนับสนุนสามารถที่จะแบงเวลาใหกับครอบครัวและการทํางานไดอยางเหมาะสม
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะวิถี ชีวิตและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
สายสนั บ สนุน คณะบริ หารธุร กิ จ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า สามารถอภิ ป รายผลการวิจัย 2
ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิถี ชีวิตของพนั กงานสายสนั บสนุน ลั กษณะของที่อยูอาศั ยของผูที่ อยูใ นต างอําเภอล วนแตมี บานเปนของตนเอง
ในขณะที่ผูที่อาศัยอยูในตัวเมืองกลับไมมีบานเปนของตนเอง ทั้งนี้สะทอนใหเห็นวามีความตองการเชาที่อยูอาศัยใกลกับทํางาน
เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และนิยมเลือกใชยานพาหนะสวนตัว ไดแก รถยนตและรถจักรยายนต เนื่องจาก
มีความสะดวกคลองตัว ประกอบกับในบางวันตองอยูเวรถึง 21.00 น. สําหรับชองทางการรับรูขาวสารสวนใหญนิยมเลือกใช
การรับรูขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได โดยสอดคลองกับรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของคนในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังเลือกใชการรับรูขาวสารผานทางโทรทัศนอีกชองทางหนึ่ง โดยสวนตัวเลือกดูรายการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 733
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ขาวและละคร สําหรับพนักงานที่มีครอบครัวและบุตรมักตองดูรายการประเภทการตูนตามบุตรของตนเอง สําหรับรายไดอยู
ระหวาง 8,000 - 18,000 บาทขึ้นอยูกับคุณวุฒิและประเภทของพนักงานวาเปนพนักงานในสถาบันอุ ดมศึกษาหรือลูกจาง
ชั่วคราว และคาลวงเวลาประมาณ 1,000 - 1,500 บาทตอเดือน ทั้งนี้คาใชจายในแตละเดือนจะถูกใชไปกับคาอาหาร คา
สาธารณูป โภค และคาน้ํามันรถสํ าหรั บการเดิ นทาง สวนเรื่ องของเงินออมนั้นหากมีรายได เหลื อก็จะเก็บ เปนเงิ นออม โดย
พนักงานที่มีครอบครัวสวนใหญเลือกที่จะออมเงินใหกับบุตรประจํารายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนทุนการศึกษา
ใหแกบุตรของตนเอง นอกจากนี้ภาระหนี้สินที่มีเกิดจากการใชสินเชื่อสวนบุคคล ซึ่งเกิดจากบางเดือนรายไดไมพอกับคาใชจาย
และยังมีภาระหนี้สินประจําในแตละเดือนคือ คาเชาซือ้ รถยนตประมาณ 5,600 – 8,000 บาทตอเดือน
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน ทัศนะตออาชีพมองวาเปนอาชีพที่มีความมั่นคงเมื่อเทียบกับ
พนักงานเอกชน โดยครอบครัวมองวาเปนงานที่มีเกียรติ ซึ่งทํางานในหนวยงานราชการและเปนสถานศึกษาที่มีชื่ อเสียงของ
จังหวัด สําหรับเงินเดือนมีคาตอบแทนที่สูงกวาในอดีต ในขณะที่คาลวงเวลาลดลงเมื่อเทียบกับอดีต หากพิจาณาภาพรวมของ
คาตอบแทนระหวางอดีตกับป จจุบัน พบวาไมมี ความแตกตางกัน นอกจากนี้ ความมั่นคงในหน าที่การงานของพนั กงานสาย
สนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวมองวาตําแหนงของตนเองไมมีความมั่นคงเนื่องจากตอสัญญาปตอปและคาตอบแทนที่ไดรับนั้น
ไม มี การขึ้ นเงิ นเดื อน ตลอดจนไม ส ามารถของผลงานทางวิ ช าการเหมื อนกั นพนั ก งานสายสนั บ สนุ น ที่ เ ป นพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานพนักงานสายสนับสนุนสวนใหญมองวามี ความสมดุล
และสามารถแบงเวลาระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัวไดโดยไมมีผลกระทบตอครอบครัว
7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสายสนับสนุนมีทัศนะตอวิถีชีวิต 9 ดาน ไดแก 1) ดานครอบครัว 2) ดานความสัมพันธ
ทางสังคม 3) ดานสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 4) ดานการเดินทาง 5) ดานการใชเวลาวางดานการรับรูขาวสาร 6) ดานรายได
และคาใชจาย 7) ดานเงินออม และ 8) ดานภาระหนี้สิน สําหรับทัศนะตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 9 ดาน ไดแก 1) ดานการ
ใหความหมายในอาชีพ 2) ดานทัศนคติตออาชีพ 3) ดานตารางการทํางาน 4) ดานคาตอบแทน 5) ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 6) ดานปญหาในการทํางาน 7) ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน 8) ดานการมีสวนรวม และ 9) ดานความสมดุล
ระหวางชีวิต และการทํางาน พนั กงานสายสนั บสนุนมองว าเปนตําแหน งงานที่มีความสําคัญตอคณะ โดยคอยอํานวยความ
สะดวกในการทํ างานใหกับอาจารยและใหบริ การแกนักศึกษา สําหรับทัศนะตออาชีพมองว าเปนอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ
คุณสมบัติของพนักงานสายสนับสนุนตองมีเปนคนที่มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และพัฒนาการทํางานของ
ตนเองตลอดเวลา นอกจากี้ยังมองวาเปนอาชีพที่มีความมั่นคงกวาเอกชน ไดรับรายไดที่แนนอนและมีโอกาสกาวหนาในหนาที่
การงาน โดยพนั กงานสายสนั บสนุ นที่ เ ปนลู กจ าวชั่ วคราวต างตองการได รั บ การบรรจุ เป นพนั กงานในสถาบั นอุด มศึ กษา
เนื่องจากไดรับการจางงานจนถึงเกษียณอายุและมีการขึ้นเงินเดือนทุกป
8. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยพบวาพนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวยังมองวาตําแหนง
งานของตนยังไมมีความมั่นคงเนื่องจากตองทําสัญญาจางเปนปตอป และไมมีการขึ้นเงินเดือน ดังนั้นพนักงานทุกคนตองการ
ไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากหากไดรับการประเมินจะไดรับการตอสัญญาจนเกษียณอายุ และ
ไดรับการขึ้นเงินเดือนทุกป แตทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังติดเรื่องของงบประมาณในการจางพนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากยั งไม มีอัตราบรรจุ ดัง นั้นการแก ไขป ญหาเบื้ องตนมหาวิทยาลั ยควรจั ดสวั สดิ การเพิ่ มเติ ม เช น
กองทุนกูยืม สวัสดิการที่อยูอาศัย และทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท เปนตน เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ
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8.2 ขอเสนอนแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป จากผลการวิจัยในครั้งนี้เปนเพียงผลการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาเทานั้น ซึ่งควรจะมีการศึกษาถึงวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของพนักงานสาย
สนับสนุนในทุกหนวยงานทั้งระดับคณะและระดับกอง ทั้ง 4 วิทยาเขต เพื่อใหทราบวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของพนักงานสาย
สนับสนุน ทั้งนี้อาจจะศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore
Factors Affecting Customer Loyalty In Case Of Loonnystore
อังกสมาลักษณ ไทยสม* และจิตพนธ ชุมเกตุ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
*
Muffin_cream@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานการสรางตราสินคาที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคา
ตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภั กดีของ
ลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ลูกคาที่มีประสบการณเขามาใชบริการ หรือซื้อสินคา
Loonnystore สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, S.D.) และตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานการสรางตราสินคา และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่สง ผลกระทบตอความภักดีของลูกคาต อผลิ ตภัณฑตราสินคา Loonnystore โดยใช การวิเคราะหการถดถอยเชิง พหุคู ณ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการสรางตราสินคาดานความตอเนื่อง
สม่ําเสมอ และดานสิ่งสนับสนุน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา และดานกระบวน สงผลกระทบตอความ
ภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: การสรางตราสินคา สวนประสมทางการตลาด
Abstract
The objectives of this research are 1) to study the factors of branding that affects to the customer
loyalty in case of Loonnystore products. 2) to study the factors of service marketing mix that affects to
the customer loyalty in case of Loonnystore products. The sample were customers who have used service
or buying Loonnystore’s products. The statistic analysis in this research included Percentage, Average
( X ), Standard Deviation (S.D.) and Multiple Regression Analysis.
The result showed that the analysis of factors of branding and factors of service marketing mix
affect the customer loyalty in case of Loonnystore products. The study adopted the Multiple Regression
Analysis at statistical significant level 0.05. The result showed that factors of branding are consistency
and support, and factors of service marketing mix are price and process affect the customer loyalty in
case of Loonnystore products with statistical significant of 0.05.
Keywords: branding, marketing mix
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1. บทนํา
เศรษฐกิจของโลกในปจจุบันถูกขับเคลื่อนดวยระบบทุนนิยมเปนสําคัญ ทําใหผูประกอบการธุรกิจทั้งหลายจําเปนตอง
ดิ้นรนคิดคนนวัตกรรมใหม ๆซึ่งเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนนิยม สงผลใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง
ตามมา ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนไมนอยที่ตองเลิกกิจการไปเนื่องจากไมสามารถหาทุนมาใชในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆไดเพียงพอ ภาครัฐจึงจําเปนตองยื่นมือเขามาชวยสงเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อชวย
สรางธุรกิ จให กับผู ประกอบการที่ ยังไมมีทุ นสูง หรือผู ประกอบการหนาใหมใ หสามารถแข งขันกับองคกรธุรกิ จขนาดใหญไ ด
(ประสพโชค มั่งสวัสดิ,์ 2559)
จากจุดนี้ทําให ผูประกอบการเริ่มหันมาให ความสําคัญกับ การนํากลยุทธ ทางการตลาดเขามามีสวนชวยเปนสําคั ญ
เพื่อชวยลดทุนในการพัฒนานวัตกรรมลงแตยังคงความนาสนใจ สรางความโดดเดนและทําให ธุรกิจแตกตางจากคูแขงได กล
ยุทธที่นักการตลาดยอมรับวามีสวนชวยในการสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจได นั่นก็คือกลยุทธการสรางความภักดีตอตราสินคา
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543: 5-13)
อุตสาหกรรมแฟชั่นถือเปนธุรกิจที่มีอยูในประเทศไทยมาเปนเวลานาน และสามารถเติบ โตขึ้นไดอยางตอเนื่องแม
ในช วงที่ส ภาวะเศรษฐกิ จทรุ ด โทรม นอกจากนี้ ธุร กิจแฟชั่ นยัง ได รั บผลกระทบน อยกวากลุ ม ธุ รกิ จอื่ น เนื่ องจากเป นกลุ ม
อุตสาหกรรมที่อาศัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา (Innovative Industry) มากกวาการอาศัย
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัย จึงไมจําเปนตองใชเงินทุนสูงมากในการเริ่มตนเขาสูธุรกิจ ผูประกอบการหนาใหมจํานวนมากจึงคิดจะเขาสู
ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา เกิดเปนภาวะการแยงชิงสวนครองตลาดที่รุนแรงขึ้น ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาทั้งหลายจึงเรงนํากล
ยุทธทางการตลาดมาประยุกตใชเพื่อรักษาสวนครองตลาดของธุรกิจตนเอาไว (ศูนยวิจัยดานการจัดการยุทธศาสตรและการ
ปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559: 5-8) จากประเด็นขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การนํากลยุท ธทางการตลาดในการสรางความภั กดีตอตราสิ นคา ซึ่ งเปนกุญแจสําคัญ ที่จะชวยใหธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาประสบ
ความสํ าเร็จและสามารถเติบ โตได ในการวิจัยครั้ง นี้ผูวิจัยจึงไดมุงศึ กษาถึ งปจจั ยที่สง ผลกระทบต อความภักดี ของลู กคาต อ
ผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore เนื่องจากเปนหนึ่งในตราสินคาแฟชั่นเสื้อผาและเครื่องประดับที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งมีการ
แขงขันสูง โดยเมื่อวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยก็จะไดผลที่เปนประโยชนตอการนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากลยุท ธ
ทางการตลาดใหกับผูที่ประกอบการธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาและเครื่องประดับ รวมถึงผูประกอบการหนาใหมที่ตองการเขาสูธุรกิจ
ประเภทนี้จะสามารถประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นการสร า งตราสิ นค า ที่ ส ง ผลกระทบต อความภั ก ดี ข องลู ก ค าต อ ผลิ ต ภั ณฑ ต ราสิ น ค า
Loonnystore
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่ส งผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตรา
สินคา Loonnystore
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิตติชัย อัครวิมุต และประพฤกษ อุตสาหวาณิชยกิจ (2553) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกลยุทธความ
ภักดี ในตราสิ นค าและผลการดํ าเนิ นงาน จากการศึกษาธุ ร กิ จเสื้ อผ าในประเทศไทย โดยมี วัต ถุ ประสงค เ พื่อที่ จะพิ จารณา
ผลกระทบของความภักดีในตราสินคาตอโอกาสทางการตลาด การสรางคุณคาใหลูกคา ความประสบความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรคือ อุตสาหกรรมเสื้อผาของประเทศไทย โดยใชแนวคิด RVB (Resourceนอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 737
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Based View of Film) ในการอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย จากผลการวิจัยพบวา การรับรูตอคุณภาพสินคาเชื่อมโอกาส
ทางการตลาดและการสร างค าในทางบวก และการสร างตราสิ นค า มี ค วามสั ม พั นธ ท างบวกกั บ การสร างคุ ณค าให ลู กค า
นอกจากนั้นการสรางอารมณและความเชื่อยังสัมพันธเชิงบวกกับโอกาสทางตลาดดวย สวนของความสามารถในการสรางมูลคา
นั้น สัมพันธแบบมีนัยสําคัญกับโอกาสทางการตลาด การสรางคุณคาใหกับลูกคาและความสําเร็จทางดานผลิตภัณฑ การสื่อสาร
การตลาดอยางตอเนื่องก็มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาใหกับลูกคาและความสําเร็จของผลิตภัณฑ กลาวไดวา ตัวแปรดานความ
ภักดีของตราสินคาสงผลตอตัวแปรตามทั้งหมดในเชิงบวกแบบมีนัยสําคัญ
พิชามญชุ มะลิขาว (2554) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผ านสื่อสังคม
ออนไลนเฟซบุค พบวาลูกคาอยูในชวงอายุตั้งแต 25-34 ป โดยมีความไววางใจในการสั่งซื้อสินคาทางเครือขายออนไลนเฟซบุ
คในระดับมาก ดานความวางใจในตัวผูขายและการปกปองผูบริโภคอยู ในระดับปานกลาง และดานระบบอินเตอรเน็ตอยูใ น
ระดับสูง ในการทดสอบสมมติฐานพบวา ความวางใจในการซื้อเสื้อผาบนเครือขายสังคมออนไลน ดานผู ขายสินคา ดานระบบ
อินเตอรเน็ต และดานการปกปองผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นในดานคาใชจาย ดานจํานวนครั้ง
และจํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน สวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด จําหนาย
การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นในดานของจํานวนครั้งและจํานวนชิ้น
ที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
อัครวิช ญ เชื้ออารีย (2556) ไดศึ กษาเรื่อง ป จจัยที่มี ผลตอความภักดีในแบรนด “Greyhound” ของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีการรับรูตราสินคา Greyhound ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรูวา Greyhound เปนสินคา
แฟชั่นมากที่สุด ในสวนของระดับความตั้งใจซื้อสินคา Greyhound คุณคาตราสินคา Greyhound และความภักดีในตราสินคา
Greyhound นั้นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมผูบริโภคที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตรแตกตางกัน สงผลตอ
ความภักดีตอตราสินคา Greyhound ที่ตางกันดวย การรับรูตราสินคา Greyhound มีความสัมพันธในทางเดียวกันกับความ
ภักดีในตราสินคา Greyhound ในระดับปานกลาง ในสวนของความตั้งใจในการซื้อสินคา Greyhound สัมพันธกับความภักดี
ในตราสินคา Greyhound ในทางเดียวกัน ในระดับสูง และคุณคาตราสินคา Greyhound ของผูบริโภคสัมพันธกันกับความ
ภักดีในตราสินคา Greyhound ในทิศทางเดียวกันและอยูในระดับสูง
รัชนีกร นุชวงษ (2556) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
แฟชั่นของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดผลการวิจัยวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อ เสื้อผาแฟชั่น
จากรานขายเสื้อผาทั่วไป 1-2 ครั้งตอเดือน และซื้อครั้งละ 1-2 ชิ้น โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ 301-500 บาท เพื่อนถือ
เปนปจจัยสําคัญ ตอการไปซื้อเสื้ อผาและชวยตั ดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่น เหตุผลสําคัญอันดับหนึ่งของการเลือกซื้อเสื้อผ า
แฟชั่นคือ รูปแบบและดีไซนของเสื้อผาที่ตรงกับความตองการ ชวงเวลาในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นที่ซื้อบอยที่สุดคือ ชวงลดราคา
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลกระทบคือ ปจจัยดานราคา รองลงมาคือปจจัยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการ
จัดจําหนาย ตามดวยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
จุฑามาศ เลิศจิรกุล และสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2557) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผายี่หอ
H & M ไดผลการวิจัยวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสัมพันธในเชิงบวกกับระบบการบริหารลูกคาสัมพันธของราน
จําหนายเสื้อผา H & M โดยพบวาปจจัยดานกระบวนการ เปนปจจัยที่สัมพันธในทางบวกตอระบบการบริหารลูกคาสัมพันธของ
รานมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ
ณัฐพงษ พุมนอย (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาเสื้อซิกเซนส โดย
มุงศึกษาถึงปจจัยทางการตลาด 4Ps ที่มีอิทธิพลและสงผลตองานวิจัย ไดผลการวิจัยวา ระดับความคิดเห็น ในดานผลิตภัณฑ
ราคา และสถานที่จัดจําหนายมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาดมีความคิดเห็นมากที่สุด ผลจากการ
วิเคราะหปจจัยความภักดีในตราสินคาพบวา มีระดับความคิดเห็นในดานการซื้อซ้ํา ความพึงพอใจ ความชอบ และความผูกพัน
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อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีผลตอความภักดีในตราสินคาเสื้อซิกเซนสมากที่สุดคือ ดานความชอบ จากการวิเคราะหปจจัย
ดานประชากรศาสตรพบวา อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการซื้อเสื้อซิกเซนสที่ตางกันดวย
Brexendorf, Muhlmeier, Tomczak and Eiseend (2009) ไดศึกษาเรื่องขอบกพรองของการนําเสนอขายตอ
หนาลูกคาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกคา โดยใชจํานวนกลุมตัวอยางลูกคาทั้งหมด 154 คู และพนักงานขายจากบริษัท
ผลิตรถยนตขนาดใหญ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบวา ความเขาใจถึงคุณภาพผลิตภัณฑของทั้งลูกคาและพนักงาน
ขาย สงผลดีตอการนําเสนอขายตอหนาลูกคา โดยทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจมากกวา และความพอใจสงผลใหเกิดทัศนคติที่ดีที่
ชวยใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่ความสัมพันธตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยคือ ปจจัยดานการสรางตราสินคา 5 ดาน คือ คุณภาพ ความ
แตกตาง ความตอเนื่องสม่ําเสมอ วิวัฒนาการ และ สิ่งสนับสนุน และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดาน คือ
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
สงผลกระทบตอความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
แจกแบบสอบถามที่ไดทดสอบคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากั บ 0.87 กับลูกคาที่ซื้อสินคา Loonnystore จํานวน
400 ตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลดวย สถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
และใชการวัดระดับความสําคัญเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด ประชากรที่เลือกใชศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่มี ประสบการณเขามาใชบริการหรือซื้อสินคา Loonnystore
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการรวบรวม แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร (Demographic Factors) ในลักษณะการตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยในการสรางตราสินคาราน Loonnystore ซึ่งประกอบดวย คุณภาพ ความแตกตาง
ความตอเนื่องสม่ําเสมอ วิวัฒนาการและสิ่งสนับสนุน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด บุคลากรผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale)
ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore
ตอนที่ 5 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5. สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
รายได และจํานวนการใชบริการตอเดือน จํานวน 400 ราย พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 98 อายุเฉลี่ยที่
20-25 ป คิดเปนรอยละ 52.5 สวนใหญระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี รอยละ 77.8 มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 88.5 ประกอบอาชีพลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท รอยละ 40.8 ระดับรายไดสวนใหญอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอ
เดือนและมีจํานวนการใชบริการตอเดือนมากที่สุดอยูที่ 1-5 ครั้งตอเดือน โดยคิดรอยละ 96.3
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยในการสรางตราสินคา
ปจจัยการสรางตราสินคา
ปจจัยดานคุณภาพ
ปจจัยดานความแตกตาง
ปจจัยดานความตอเนื่องสม่ําเสมอ
ปจจัยดานวิวัฒนาการ
ปจจัยดานสิ่งสนับสนุน

4.18
3.98
4.23
3.94
4.06

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
ปจจัยผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ปจจัยดานกระบวนการ
สวนที่ 4 ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore
ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา
ดานคุณภาพ
ดานความแตกตาง
ดานความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ดานวิวัฒนาการ
ดานสิ่งสนับสนุน
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากรผูใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
ดานกระบวนการ

S.D.

x

0.52
0.62
0.53
0.63
0.60

S.D.

x

4.01
4.19
4.13
3.95
3.97
3.95
4.11

0.60
0.63
0.62
0.67
0.65
0.64
0.64

S.D.

x

4.21
4.17
4.18
4.15
4.07
4.20
4.21
4.19
4.11
4.06
4.06
4.09

0.68
0.70
0.68
0.69
0.70
0.66
0.70
0.71
0.73
0.74
0.72
0.73

สวนที่ 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จึงไดผลสรุปดังนี้ ลูกคาราน Loonnystore ให
ความสําคัญกับเรื่องของราคาสินคาที่ไมแพงมาก ทําใหสินคาเปนที่นิยม แตสําหรับสินคารุนพิเศษ ลูกคาตองการใหเลือกใชวัสดุ
ที่มีคุณภาพดีจริง ๆ แมจะตองมีการปรับราคาสินคาขึ้นก็ตาม แตลูกคายังคงสนใจและตองการซื้ออยู นอกจากนี้ลูกคาตองการ
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ใหทางรานเปดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหรับฟงความตองการของลูกคา และออกผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับ
ความตองการของลูกคาได อีกประเด็นสําคัญคือการบริการของทางราน ลูกคาประทับใจกับการบริการของพนักงานทั้งเรื่อง
ของการตรวจสอบสินคาใหถูกตองตามความตองการ และการชวยใหคําแนะนําในการเลือกสินคา
สวนที่ 6 การทดสอบปจจัยที่ สงผลกระทบตอความภักดีข องลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินค า Loonnystore ใชการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

Coefficientsa
ตัวแปรอิสระ
B
คาคงที่
0.304
ปจจัยดานการสรางตราสินคา
ดานคุณภาพ
0.056
ดานความแตกตาง
0.046
ดานความตอเนื่อง
0.123
ดานวิวัฒนาการ
0.037
ดานสิ่งสนับสนุน
0.198
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ
ดานผลิตภัณฑ
0.029
ดานราคา
0.173
ดานชองทางการจัดจําหนาย
-0.044
ดานการสงเสริมการตลาด
0.058
ดานบุคลากรผูใหบริการ
0.002
ดานลักษณะทางกายภาพ
0.051
ดานกระบวนการ
0.207
2
R = 0.770
R = 0.593
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

Std. Error
0.185

t
1.645

Sig.
0.101

0.049
0.048
0.108
0.039
0.199

0.060
0.048
0.055
0.050
0.051

0.944
0.975
2.223
0.750
3.909

0.346
0.330
0.027*
0.454
0.000*

0.029
0.181
-0.045
0.065
0.002
0.055
0.222

0.057
0.047
0.042
0.053
0.054
0.051
0.048

0.510
3.702
-1.048
1.101
0.031
1.001
4.308

0.610
0.000*
0.295
0.271
0.975
0.317
0.000*

β

-

ผลการวิเ คราะหป จจั ย ที่ สง ผลกระทบต อความภั กดีข องลู กคาต อผลิ ตภั ณฑ ต ราสิ นค า Loonnystore ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยปจจัยการสรางตราสินคาดานความตอเนื่องสม่ําเสมอ และดานสิ่งสนับสนุน และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา และดานกระบวนการ สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา
Loonnystore
ขณะที่ปจจัยการสรางตราสินคาดานคุณภาพ ด านความแตกตาง และดานวิวัฒนาการ และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรผูใหบริการ และดาน
ลักษณะทางกายภาพไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore มีประเด็นสําคัญที่
สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 741
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6.1 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ในสวนปจจัย
การสรางตราสินคาดานสิ่งสนับสนุนที่พบวา สิ่งสนับสนุนในสวนของการที่ทางรานมีการแจงขาวสารสินคา และโปรโมชั่นตาง ๆ
ใหลูกคาทราบอยูเสมอ อยูในระดับความเห็นดวยมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติชัย อัครวิมุต และประพฤกษ อุตสา
หวาณิชยกิจ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกลยุทธความภักดีในตราสินคาและผลการดําเนินงาน จากการการศึกษา
ธุรกิจเสื้อผาในประเทศไทย พบว าการสรางตราสินค ามีค วามสั มพันธทางบวกกับการสร างคุ ณคาใหลูกคา และการสื่ อสาร
การตลาดอยางตอเนื่อง มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาใหกับลูกคาและความสําเร็จของผลิตภัณฑ โดยตัวแปรดานความภักดีของ
ตราสินคาสงผลตอตัวแปรตามทั้งหมดในเชิงบวกแบบมีนัยสําคัญ
6.2 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของผูบริโภคตอผลิตภัณฑตรา
สินคา Loonnystore พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา และดานกระบวนการสงผลกระทบตอความ
ภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore สอดคลองกับงานวิจัยของพิชามญชุ มะลิขาว (2554) ที่วิจัยเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลน เฟซบุค โดยผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการ
การตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นในดานของจํานวนครั้งและจํานวนชิ้นที่ซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6.3 จากการศึ ก ษาป จ จั ย การสร า งตราสิ น ค า ที่ ส ง ผลกระทบต อความภั กดี ข องลู กค าต อผลิ ต ภั ณ ฑ ต ราสิ น ค า
Loonnystore ที่พบวา ปจจัยการสรางตราสินคาดานความตอเนื่องสม่ําเสมอ ในสวนของการรักษาภาพลักษณ ความทันสมัย
ของรานไดอยางตอเนื่อง และการทําใหลูกคาทราบความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑอยางตอเนื่องในทุกชองทาง ทั้งการประกาศ
หนาราน เฟซบุค หรืออินสตาแกรม มีความสัมพันธตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ในระดับ
ความเห็นดวยสูงที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของอัครวิชญ เชื้ออารีย (2556) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความภักดีในแบรนด
“Greyhound” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาทําใหทราบวา ความภักดีในตราสินคา Greyhound ของ
ผูบริโภคสัมพันธในทางเดียวกันกับการตั้งใจซื้อสินคา Greyhound โดยระดับความสัมพันธอยูในระดับสูง
6.4 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตรา
สินค า Loonnystore ที่พ บว า ปจจัย สวนประสมทางการตลาดบริ การด านราคาส งผลกระทบตอความภั กดี ของลู กค าต อ
ผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore โดยมีระดับความพึงพอใจมาก สอดคลองกับงานวิจัยของรัชนีกร นุชวงษ (2556) ที่ศึกษา
เกี่ ยวกับ ปจจัย สวนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ าแฟชั่ นของนิสิ ตระดั บ ปริ ญญาตรีม หาวิท ยาลั ย
นเรศวร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นที่สําคัญที่สุด คือ ปจจัยดานราคา รองลงมา
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย ตามดวยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
6.5 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตรา
สินคา Loonnystore ที่พบวา ปจจัยดานกระบวนการอยูในระดับความพึงพอใจมาก และสงผลกระทบตอความภักดีของลูกคา
ตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ เลิศจิรกุล และสุทธินนั ทน พรหมสุวรรณ (2557) ที่
วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผายี่หอ H & M ซึ่งไดผลการวิจัยวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ
เปนปจจัยที่สัมพันธในเชิงบวกตอระบบการบริหารลูกคาสัมพันธฺของรานมากที่สุด
6.6 จากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑ
ตราสินคา Loonnystore ที่พบวาระดับความพึงพอใจในดานราคา อยูในระดับมาก และสงผลกระทบตอความภักดีของลูกคา
ตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ พุมนอย (2554) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาเสื้อซิกเซนส ไดผลการวิจัยวา ระดับความคิดเห็น
ในดานผลิตภัณฑ ราคา และสถานที่จัดจําหนายมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
6.7 จากการวิเคราะหปจ จัยการสรางตราสินคาที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาที่พบวา ปจจัยการสรางตรา
สินคาดานสิ่งสนับสนุนในสวนของการพัฒนาบุคลิกของพนักงานใหสามารถบริการลูกคาไดอยางนาประทับใจนนั้น มีความเห็น
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ดวยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Brexendorf, Muhlmeier, Tomczak and Eiseend (2009) ที่ศึกษาเรื่อง
ขอบกพรองของการนําเสนอขายตอหนาลูกคาเพื่อยกระดั บความพึงพอใจของลูกคาพบวา ความเขาใจถึงคุณภาพผลิตภัณฑ
ของทั้งลูกคาและพนักงานขาย สงผลดีตอการนําเสนอขายตอหนาลูกคา โดยทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจมากกวา และสงผลใหเกิด
ทัศนคติที่ดีที่ชวยใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผล ดังปรากฏรายละเอียดขางตน ผูวิจัยไดขอเสนอแนะ ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
สําหรับขอเสนอแนะ เปนขอคนพบที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะ
ในการวิจัยในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
7.1.1 ควรมีการเปดโอกาสใหลูกคาไดประเมินรานคา เพื่อดูแนวโนมความพึงพอใจที่จะสามารถดึงมาใช
เปนกลยุทธของรานได อาจกําหนดชวงเวลาในการประเมินที่แนนอน เพื่อใหสามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.1.2 ผู ป ระกอบการควรมี การสํ ารวจความต อ งการของตลาดอยู เ สมอ เพื่ อ ให ง า ยต อการวางแผน
ดําเนินงานและการควบคุมราคาสินคาของตนเอง เนื่องจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคานั้นเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอตราสินคาในประเภทแฟชัน่ เสื้อผาได
7.1.3 ควรดู แลระดับ มาตรฐานของร านค าสม่ําเสมอ ทั้ง ในสวนของตั วสิ นค า และบุ ค ลากรผูใ หบ ริการ
เนื่องจากทั้งสองปจจัยเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอตราสินคา โดยอาจใหจัดอบรมพนักงานในดานการบริการ
และดานแฟชั่น เพื่อสรางความเปนมืออาชีพ
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
7.2.1 ควรมีการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจากลูกคาออนไลนดวย เพื่อใหผลการวิจัยครอบคลุมขึ้
7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผูประกอบการรานคาหลาย ๆ รานคา เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงที่
สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Factors Influencing the decision to study on a bachelor's degree
undergraduate students in Faculty of Management Science of
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ และ 2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่ สงผลตอการตัด สินใจเลื อกเขาศึ กษาตอในคณะวิ ทยาการจัด การของนักศึ กษามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบวาระดับของปจจัยที่สงผลการตัดสินใจศึกษาตอ
ในคณะวิ ทยาการจัด การของนักศึกษามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏนครปฐมทุ กด านรวมทั้ง การตั ดสิ นใจศึ กษาต ออยูใ นระดั บมาก
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว าปจจัย ดานกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ด านกายภาพ ด านชื่อเสียงและคุณภาพ และ
ดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานาย
การผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ไดรอยละ 62.20 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลตามลําดับ
ดังนี้ ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลากร
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผล การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study level of factors Influencing the decision to study
on a bachelor's degree undergraduate students in Faculty of Management Science of Nakhon Pathom
Rajabhat university and 2) to study Factors Influencing the decision to study on a bachelor's degree This
research used the quantitative research. The results showed that level of factors Influencing the decision
to study on a bachelor's degree were high level including the decision to study was high level also. The
results of the hypothesis test showed that factors in the process of teaching process, physical evidence,
reputation and quality and personnel influence the decision to study on a bachelor's degree statistically
significant. According to the coefficient prediction (R2) it was found that these factors could exactly predict
the for 62.20 percent. The order of influence is as follows physical evidence, reputation and quality,
teaching process and personnel.
Keywords: factors influencing, the decision to study, undergraduate students
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1. บทนํา
การศึกษามีความสําคัญกับชีวิตทุกชีวิต ในชีวิตประจําวันของคนเรามีการเรียนรูอยูตลอดเวลาและไมหยุดนิ่ง ไมมีใคร
แกเกินเรียน เพราะรากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา การศึกษาสงผลใหเกิดความรู เกิดการเรียนรู ความรูนั้น
สามารถนํามาใชพัฒนาคนใหมีความสามารถที่จะใชประกอบอาชีพ รวมทั้งชวยขัดเกลาคนใหมีจิตสํานึกและคุณธรรม เปนผูเจริญ
ทางปญญาและจิตใจ ซึ่งคนเหลานี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแลว ยังสงผลตอสังคม และประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
และกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศไดดวย ผูปกครองจึงใหความสําคัญตอสถาบันการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่
สถาบันการศึกษามีการกอตั้งเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับสมัยกอน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีทางเลือกมาก
ขึ้นในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาอัตราการเกิดของประชากรไทยมี
แนวโนมลดลง ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) จะเห็นไดวาโครงสรางประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562 นั้นมี
แนวโนมลดลงดังตารางที่ 1 ทําใหทุกสถาบันการศึกษาหันมาใชวิธีการทางตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
โดยนําเครื่องมือตาง ๆ ที่จะสื่อสารการตลาดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย เชน การประชาสัมพันธ เพื่อทําใหกลุมเปาหมายนั้น
หันมาตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันของตน
ตารางที่ 1 โครงสรางประชากรไทย พ.ศ.2527-2562
โครงสราง ประชากร

2527
50,637
100.0
36.9
57.4
5.7

2539
(จํานวนประชากร)
60,003
รวม
100.0
วัยเด็ก
27.4
วัยทํางาน
64.4
วัยสูงอายุ
8.2
จํานวนปทแี่ ตกตาง
12
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561)

ป (พ.ศ.)
2544
2545
62,914 63,430
100.0
100.0
25.2
24.9
65.5
65.7
9.3
9.4

2546
63,959
100.0
24.5
65.9
9.6
23

2562
70,213
100.0
20.0
65.3
14.7

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็เชนเดียวกัน เปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จะตองเขาสู
การแข ง ขั น อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ต ามการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ ม เมื่ อดู ข อมู ล ของผู ส มั ค รเข าศึ ก ษาต อ พบว า
ในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 2,914 คน ปการศึกษา 2559 มีจํานวน 2,477 คน และปการศึกษา 2560 มีจํานวน 2,131 คน
(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) ซึ่งทั้งหมดเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะ
เห็นไดวามีอัตราการสมัครเขาเรียนลดลง
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยที่อยูในคณะแหงนี้จึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอ
ระดับ ปริญญาตรี ในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ซึ่งประโยชนที่ ไดจะนํามาใชใ นการ
กําหนดทิศทาง ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
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2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจั ดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ป จจั ย ด านชื่ อเสี ย งและคุ ณภาพของคณะวิ ท ยาการจั ด การส ง ผลต อการตั ด สิ นใจเลื อ กเข าศึ กษาต อ ในคณะ
วิทยาการจัดการ
2. ปจจัยดานอิทธิพลการจูงใจสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
3. ปจจัยดานคาใชจายในการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
4. ปจจัยดานทําเลที่ตั้งสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
5. ปจจัยดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
6. ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
7. ปจจัยดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้
ดานชื่อเสียงและคุณภาพ
ดานอิทธิพลการจูงใจ
ดานคาใชจายในการศึกษา
ดานทําเลที่ตั้ง

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการ
จัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดานบุคลากร
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดานกายภาพ
5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
5.1 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภค เปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการพิจารณาที่
จะตองใชในการตัดสินใจของ Schiffman and Kanuk (2007, pp. 512–529) และ Blackwell, Miniard, and Engel
(2001)
5.2 โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค ของ Hawkins et al. (2007)
5.3 แนวคิดการจัดการสภาพแวดลอมทางการศึกษาของ Astin (1968)
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
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พิมพพร ธรรมวิหารคุณ (2552, หนา 90) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวาปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบัญชี คือ
ครูอาจารย ที่ทําหนาที่สอนมีความรูความสามารถทางวิชาการสูง มีความสามารถในการถายถอดความรูอยางดี
ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผล
การเรียนดี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางผลการศึกษาพบวาปจจัย ที่สง ผลต อการตั้งใจเลื อกมหาวิท ยาลั ยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานภาพลักษณ ดานหลักสูตร และเหตุผลสวนบุคคล
อัปสร บุบผา (2555, หนา 60) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยทางดานบุคคล ไดแก อาจารยมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี และ
มีคุณภาพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมากทีส่ ุด
ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน (2558) ศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย คือ ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานอาจารยผูสอน
Cubillo et al. (2006) พบวา ความชอบและความถนัดของตัวนักเรียน ชื่อเสีย งของมหาวิทยาลัย ชื่อเสีย ง
ของคณาจารยผูสอน คาเลาเรียน ความเปนที่ยอมรับในวงการตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน หรือความคาดหวังวา
เมื่อสํ าเร็จการศึ กษาแลวจะไดรับ การยอมรับ จากสถานประกอบการและไดเขาทํางานในตํ าแหน งที่ดี ลวนแลวแต มีผลต อ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัย ครั้ งนี้ คือนักศึกษาคณะวิท ยาการจั ดการชั้นป ที่ 1 ป การศึ กษา 2560 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 1,327 ราย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560)
ตัวอย างในงานวิ จัย ครั้ ง นี้ คือนั กศึ กษาคณะวิ ท ยาการจั ดการชั้ นป ที่ 1 ป การศึ กษา 2560 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 308 ราย คํานวณดวยสูตรของ Yamane (1967) ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ตามสาขาวิชา
ขอมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนตัวอยางที่เก็บ
สาขาวิชา
ธุรกิจศึกษา
การจัดการทั่วไป
การตลาด
การเงินการและการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การบัญชี
นิเทศศาสตร
รวม

จํานวนประชากร
71
384
105
106
43
124
91
149
154
100
1327

จํานวนตัวอยาง
16
89
24
25
10
29
21
35
36
23
308
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6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้คือ เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบดวย
ตัวแปรตนคือปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทั้งสิ้น 7 ดาน ไดแก ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานอิทธิพลการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร
ดานกระบวนการจัด การเรีย นการสอน ดานกายภาพ และตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ
จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
6.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง
ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัยโดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00
6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่ น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ
ไปทําการทดสอบกับนักศึกษาคณะอื่ นที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิท ธิ์
อัลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับ ที่ยอมรับไดหรื อไม โดยคาอั ลฟาทั้ งฉบั บไดเ ทากั บ 0.943 แสดงว า
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได
จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ
6.4 วิธีการเก็บขอมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ผู วิจัย จะทํ าการเก็ บ รวบรวมข อมู ล หลั ง จากปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพของแบบสอบถาม
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 308 ราย ผานสาขาวิชาที่กลุมตัวอยางสังกัด
6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560
6.6 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัย ครั้ง นี้ ผู วิจัยนํ าขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห ขอมู ลดวยคอมพิ วเตอรดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
6.6.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรของผู ต อบแบบสอบถามโดยการหาค าความถี่ แ ละ
คารอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
6.6.2 การวิ เ คราะห ข อมู ล ระดั บ การตั ด สิ นใจเลื อกเข าศึ ก ษาต อ ในคณะวิ ท ยาการจั ด การของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise แลวนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
7. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ไดผลสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.80 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระหวาง 2.00-3.00 คิด เป นร อยละ 75.20 เรีย นแผนการเรีย นวิ ทย -คณิ ต คิด เป นร อยละ 27.90 ศึกษาอยู ในสาขาวิช า
750 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

การจัดการทั่วไปคิดเปนรอยละ 27.40 อาชีพผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 39.50 มีรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.20 มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 68.30
การเขาศึ กษาต อในคณะวิ ท ยาการจัด การโดยวิธีส มั ครสอบตรง คิ ด เปนร อยละ 91.80 ส วนใหญท ราบข าวสารเกี่ย วกั บ
คณะวิทยาการจัดการผ านทางเว็บ ไซตคณะฯ มากที่สุด คิ ดเปนรอยละ 51.60 รองลงมาเปนเฟซบุค (Facebook) คิดเป น
รอยละ 38.10 จากเพื่อนรุนพี่ คิดเปนรอยละ 37.90 ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอพบวา ดานชื่อเสียงและคุณภาพ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.21) ดานอิทธิพลการจูงใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.04) ดานคาใชจายในการศึกษา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.92) ดานทําเลที่ตั้งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.04) ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X =4.20) ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.22) และดานกายภาพมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X =4.16) สวนระดับ การตัด สินใจเลือกเข าศึกษาต อในคณะวิทยาการจัด การของนักศึกษามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.21)
กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ
ระหว างตั วแปรอิ ส ระกั บ ตั วแปรตาม และความสั ม พั น ธ ร ะหว างตั วแปรอิ ส ระด วยกั น ว ามี ป ญ หาภาวะร วมเส นตรงพหุ
(Multicollinearity) หรือไมซึ่งเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระและคา VIF
ดาน
ชื่อเสียง อิทธิพล คาใชจาย ทําเลที่ตั้ง
และ การจูงใจ ในการศึกษา
คุณภาพ
คณะ
ชื่อเสียงและคุณภาพ Pearson
คณะ
Correlation
.635**
.491**
.508**
อิทธิพลการจูงใจ
Pearson
Correlation
.551**
.544**
คาใชจายในการศึกษา Pearson
Correlation
.643**
ทําเลที่ตั้ง
Pearson
Correlation
บุคลากร
Pearson
Correlation
กระบวนการจัดการ
Pearson
เรียนการสอน
Correlation

บุคลากร

กระบวน กายภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน

.
.649**

.642**

.611**

.590**

.575**

.557**

.501**

.500**

.502**

.540**

.503**

.543**

.776**

.702**

.702**
กายภาพ
VIF

Pearson
Correlation
2.254 2.086
1.953
2.031 3.130
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

3.037

2.465
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จากตารางที่ 3 พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง .491-.776 ไมพบวามีปญหาภาวะรวมเส นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกันเองไมควรสู งกวา 0.80 ทั้ง ทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธิ์ รัฐสินธุ , 2544) นอกจากนั้นดูคา VIF
ตัวแปรอิสระ ซึ่งทั้ง 7 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.953-3.130 ซึ่ง VIF ไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี stepwise ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ
ตัวแปร
b
Std Error
ß
t
คาคงที่ (Constant)
.518
.137
3.791
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
.208
.048
.215 4.318*
ดานกายภาพ
.264
.042
.278 6.328*
ดานชื่อเสียงและคุณภาพ
.243
.041
.240 5.951*
ดานบุคลากร
.164
.048
.173 3.452*
R = .789 R Square = .622 Adjusted R Square = .619 Standard Error = .303
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

sig
.000
.000
.000
.000
.001

จากตารางที่ 4 พบวาปจจัย ดานกระบวนการจั ดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและ
ดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน สวนปจจัยดานอิทธิพลการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้งไม
สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 3 สมมติฐาน
ปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและดานบุคลากรสามารถทํานายการ
ผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรอยละ 62.20 โดย
เรียงลําดั บ ค าอิทธิ พลหรือความสํ าคัญ จากมากไปหานอยตามลํ าดับ ดังนี้ คือ ด านกายภาพ ด านชื่ อเสี ยงและคุณภาพ ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลากร โดยเขียนสมการทํานายการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดังนี้
การตัดสินใจเลื อกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = .518 + .208) ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน) +.264 (ดานกายภาพ) + .243 (ดานชื่อเสียงและคุณภาพ) + .164 (ดานบุคลากร)
8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและ
ดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน ดังนี้
ปจจั ย ด านกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนส ง ผลต อการตั ด สิ นใจเลื อกเข าศึ กษาต อในคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง (2554) และธันยากร
ชวยทุกขเพื่อน (2558) เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงทั้งในสวนของสถาบันการศึกษาและแนวโนมความตองการของ
อาชีพในอนาคต ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่มีกระบวนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่ตอบโจทยเหลานี้จะชวยใหการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น
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ปจจั ยด านดานกายภาพส งผลต อการตัด สินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากนักศึกษาที่เขามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมไมไดมีฐานะทางเศรษฐกิจมากนัก จึงใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งที่การคมนาคมเขาถึงสะดวกเปนปจจัยจูงใจ
ใหเลือกศึกษาตอ สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันท สุขสวัสดิ์ (2552, หนา 26) ที่กลาวถึงสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ชวย
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีความสุขแกผูเรียนและสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนในโอกาสตาง ๆ
ปจจัยดานชื่อเสียงและคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง (2554) และ Cubillo et al. (2006) ซึ่งใน
ปจจุบัน ชื่อเสียง คุณภาพ และภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหตัดสินใจศึกษาตอ โดยเฉพาะเรียนจบแลวมีงานทํา ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดยอย จากตัวเลขภาวะการมีงานทําจากการสํ ารวจบัณฑิ ตที่สําเร็จการศึกษาระดั บปริ ญญาตรี ในปการศึกษา 2559
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 90.57 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, 2560) สวนในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของ
ธุรกิจภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 89.01 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561) จะเห็นไดวาบัณฑิตที่
จบจากคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี อั ต ราการมี ง านทํ า สู ง และมี คุ ณภาพตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ปจจัย ดานด านบุค ลากรสง ผลตอการตั ดสิ นใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ สอดคลองกับ งานวิจัยของพิมพพ ร ธรรมวิหารคุณ (2552) ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน
(2558) และ Cubillo et al. (2006) ซึ่ง บุคลากรโดยเฉพาะผูสอนนั้นเปนผูถายทอดความรูผานหลักสู ตร ดังนั้นการมี
บุคลากรที่ดียอมสงผลถึงชื่อเสียงของหลักสูตรและสถาบันทําใหสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้
9.1 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญทราบขาวสารเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการทางเว็บไซตคณะฯ มากที่สุด
รองลงมาเปนเฟซบุค (Facebook) จากเพื่อนรุนพี่ ตามลําดับ ซึ่งทางคณะฯ ควรใหความสําคัญกับชองทางออนไลนเพราะใน
ปจจุบัน มีการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กยุคใหมที่สื่อสารผาน
ชองทางนี้มากขึ้น ดังนั้นการเขาถึงชองทางออนไลนนี้จึงมีความสําคั ญที่จะชวยใหตัดสินใจศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการจึง
ควรสงขาวสารที่ทันสมัยเปนปจจุบัน รวมถึงการออกแบบหนาเว็บไซต และควรมีเฟซบุค (Facebook) ของคณะนอกเหนือจาก
เว็บไซต
9.2 จากผลการวิ จัย พบวาอิท ธิพ ลของปจจัย ที่ส งผลต อการตัด สินใจเลื อกเข าศึ กษาต อในคณะวิท ยาการจั ดการ
จากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดาน
บุคลากร ดังนั้นทางคณะฯ คณะฯ จึงควรนําปจจัยเหลานี้มาใชในการพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใ ชจักรยานยนตดูคาติ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Factors Affecting "DUCATI" Brand Loyalty of Consumers
in Bangkok Metropolitan Region
ประภัสสร มังกรกิม* และจิตพนธ ชุมเกตุ
ภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขต
กรุง เทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกกลุม ตัวอยาง 400 คน ใช แบบสอบถามเปนเครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข อมู ล
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคา และปจจัยดานกลยุทธ
ทางการตลาดที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภค ที่มีประสบการณใชจักรยานยนตดูคาติ สถิติที่ใชสําหรับการ
วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแก
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคา โดยภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในตรา
สินคาในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 รวมถึงปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.84 ที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ความจงรักภักดีในตราสินคา กลยุทธทางการตลาด จักรยานยนตดูคาติ
Abstract
The objective of this research is to study the brand loyalty of the customers of Ducati Motorcycle in
Bangkok and nearby areas. The sample of 400 people are randomly selected to answer the questions
asked in the survey; the questions are about the habits and lifestyles as well as the factors influent on
the brand image and the marketing strategies which are able to have influences on the brand loyalty of
the customers of Ducati. Descriptive statistics, which consists of percentage and average data analysis,
and Inferential Statistics, which consists of Multiple Regression Analysis, are used in order to analyze the
data of this research. For the result of this research, it is discover that the factor of Perception on Brand
Image that affect the overall loyalty level mean 4.10. as well as the factor of 4Cs Marketing Strategy
that affect the overall loyalty level mean 3.84 play the important roles to have influence of the brand
loyalty of Ducati Motorcycle at the level 0.05 statistically.
Keywords: brand loyalty, marketing strategies, Ducati motorcycle
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1. บทนํา
ในป จจุ บัน การเดิ นทางดวยยานพาหนะตาง ๆ มีค วามหลากหลาย ทั้ง รถยนต สวนบุ คคล รถโดยสารสาธารณะ
เครื่ องบิน เรื อ รถไฟ รวมทั้ งจั กรยานยนต ซึ่ ง มี ค วามสํ าคั ญต อการใช ชี วิตประจํ าวั นของผูค นจํ านวนมาก เพราะมี ค วาม
สะดวกสบายในการเดินทางมากกวาการใชย านพาหนะประเภทอื่น เนื่องจากจักรยานยนต เปนยานพาหนะที่มีขนาดเล็ก มี
ราคาถูกกวารถยนต สามารถใชงานไดคลองตัว มีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถหาที่จอดไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
เดินทางภายในเมือง ที่ปจจุบันนี้มีการจราจรคอนขางติดขัด (อรวรรณ ลลิตแจมเลิศ, 2557) ผูคนตางนิยมใชรถยนตกันมากขึ้น
สาเหตุห นึ่งมาจาก รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ โครงการคืนภาษี ใหแกผู ที่ซื้อรถยนตคันแรก ผลกระทบที่ต ามมาคื อ
จํานวนรถยนตบนทองถนนที่เพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้ จํานวนผูใชรถจักรยานยนต และจักรยานยนตบิ๊กไบคจึงมีเพื่มขึ้น (วิชยา ตั้งมี
ลาภ, 2556) ถือวาเปนปรากฏการณกระแสความนิยมสําหรับกลุมจักรยานยนตบิ๊กไบค บรรดาผูประกอบการจักรยานยนต
บิ๊กไบครายตาง ๆ จึงเขามาขยายตลาด และแขงขันกันในประเทศไทย (ธนิดา นิยม, 2557)
จากการขยายตั วของอุ ต สาหกรรมจั ก รยานยนต บิ๊ ก ไบค ที่ เ ติ บ โตอย างต อ เนื่ อ งถึ ง 30 เปอร เ ซ็ น ต พบว า
รถจักรยานยนตที่มีกระบอกสูบ 400 ซีซขี ึ้นไป มีสวนแบงทางการตลาดในกลุมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต สูงถึงรอยละ 36
แบงเปน รถจักรยานยนตบิ๊กไบคจากญี่ปุน มียอดขายในไตรมาสแรกของป 2559 รอยละ 66 ของตลาดและ รถจักรยานยนต
บิ๊กไบคจากทางตะวันตก มียอดขายในชวงไตรมาสแรกของป 2559 รอยละ 34 ของตลาดรถจักรยานยนตบิ๊กไบค ซึ่งยอดขาย
ของจักรยานยนตบิ๊กไบคจากตะวันตกมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ มีบริษัทสัญชาติตะวันตกที่ผลิตรถจักรยานยนตบิ๊กไบค
และเขามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีสวนแบงทางการตลาดสูงถึงรอยละ 18 ของตลาดจักรยานยนตบิ๊กไบคในประเทศไทย
ภายใตชื่อตราสินคา ดูคาติ (Ducati) (สาวิตรี รินวงษ, 2559) ในป พ.ศ.2526 ดูคาติไดประสบปญหาวิกฤตสภาพคลองทาง
การเงินครั้งยิ่งใหญ ตอมาในป พ.ศ.2539 จึงเริ่มใชกลยุทธธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-business) จัดทําเว็บไซตแสดงสินคาและ
ขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต ผูบริโภคตางใหความสนใจ ซึ่งไดผลดีในการสรางยอดขายใหเพิ่มมากขึ้น และเปนสวนสําคัญที่ชวย
ใหดูคาติรอดพนจากสถานการณวิกฤตทางการเงินของบริษัท (Tawfik Jelassi, 1998) จากแนวคิดของ เดวิด อาเคอร ที่ได
กลาวไววา ความจงรักภักดีในตราสินคา จะชวยปกปองตราสินคาไมใหถกู คูแขงคุกคาม ไดสะทอนใหเห็นวา ความจงรักภักดีใน
ตราสินคาจักรยานยนตดูคาติ ของผูบริโภค อาจจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ชวยใหการประกอบกิจการของบริษัทดูคาติฟนตัวและ
เติบโตขึ้นได ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา ของผูใชจักรยานยนตดูคาติ
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิจัย จะเปนประโยชนตอบริษัทผูผลิตและจําหนายจักรยานยนต เพื่อนําไปใชเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการกลยุทธทางการผลิตและกลยุทธทางการตลาด ใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2.2 เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติใ น
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.3 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของบริษัท ดูคาติ ประเทศไทย จํากัด ที่มีผลตอความจงรักภักดีในตรา
สินคาของผูบริโภค
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดคู าติในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ประวัติและขอมูลที่เกี่ยวของกับตราสินคา ดูคาติ
บริษัท ดูคาติ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1926 โดยคุณ อันโตนิโอ คาวาเลียริ ดูคาติ (Antonio Cavalieri Ducati) จด
ทะเบียนเปนบริษัทเพื่อการวิจัยและผลิตเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิทยุ หลังจากผานวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สอง มีบริษัท
เล็ ก ๆ ชื่ อว า “SISTA” ซึ่ ง พั ฒ นาระบบเครื่ องยนต ข นาดเล็ ก และพั ฒ นาเครื่ องยนต ข องรถจั กรยานยนต อย างต อเนื่ อ ง
จนกระทั่งในชวงป 2546 – ป 2550 บริษัท ดูคาติ ประเทศไทย จํากัด (Ducati Thailand) ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
จําหนายอยางเปนทางการ และนํารถรุน Multistrada 1000 DS เขามาจําหนายเปนรุนแรก และรุนอื่น ๆ ตามมา ยอดสงมอบ
รถดูคาติมีจํานวนเติบโตสูงขึ้นทุก ๆ ป
สัญลั กษณ ดูคาติ เป นรู ป “เกราะสี แดง” ในอิต าลี สีแ ดง หมายถึง ชั ยชนะ โดยมี ทางโค งอั นตรายอยู ตรงกลาง
(L'Optimum Club, 2558)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินคา
Hawkins (2001) ใหความหมายของ ความจงรักภักดีในตราสินคา ไววา ความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง การ
ซื้อสินคาของตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งอยางสม่ําเสมอ รวมถึง ความรูสึกในดานอารมณที่มีตอตราสินคา เมื่อผูบริโภครับรูถึง
มูลคาของสินคาหรือบริการแลวเกิดความพึงพอใจ จึงมีผลตอการเพิ่มการใชสินคาและการซื้อซ้ํา จนเกิดเปนความจงรักภักดีใน
ตราสินคา
สิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่นที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา กอใหเกิดการซื้อซ้ํา เรียกวา ความจงรักภักดีในตราสินคา เปน
สวนประกอบที่สําคัญที่สุด ของการสรางคุณคาตราสินคา เพราะหากผูบริโ ภคไมใหความสําคัญ และความจงรั กภั กดีในตรา
สินคา ผูบริโภคก็อาจใหความสนใจกับสินคาของตราสินคาอื่น ๆ และไมเห็นถึงคุณคาในสินคาและตราสินคา หากผูบริโภคมี
ความจงรักภักดีในตราสินคาสูง ก็จะเกิดการซื้อซ้ําในตราสินคาเดิมอยางตอเนื่อง เมื่อผูบริโภคเคยมีประสบการณที่ดีในการ
บริโภคสินคานั้น ๆ ก็จะชวยลดตนทุนทางดานการตลาดลง และสรางความเขมแข็งใหกับตราสินคา ใหมีอํานาจในการตอรอง
และชวยปกปองตราสินคาจากการคุกคามของคูแขงขัน ซึ่งความจงรักภักดีตอตราสินคานั้น แบงกลุมของลูกคาได 4 กลุมหลัก
ไดแก (Aaker David, 1991)
3.2.1 กลุมผูบริโภคที่ไมใชลูกคา (Non-Customer) คือกลุมผูบริโภคที่ใชสินคาและบริการของตราสินคา
อื่น ๆ หรือสินคาคนละประเภทกับตราสินคาของบริษัท
3.2.2 กลุมผูบริโ ภคที่ออนไหวตอราคา (Price-Switcher) เปนกลุมผูบริโ ภคที่มีความจงรักภั กดีในตรา
สินคาในระดับต่ํา โดยมีแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินคาจากปจจัยทางดานราคา ตราสินคาใดมีราคาที่ถูกกวา ผูบริโภคก็พรอมจะ
หันไปเลือกสินคาจากตราสินคานั้น ๆ โดยไมคํานึงถึงปจจัยดานอื่น จนกระทั่งเปนนิสัยวาตราสินคานั้น ๆ จะมีราคาถูก และจะ
เลือกบริโภคแตตราสินคาดังกลาวโดยไมใหความสนใจในตราสินคาอื่น
3.2.3 กลุม ผูบริ โภคที่เลื อกใชตราสินคามากกวา 1 ตรา (Free Sitter) ในกรณีที่ต ราสิ นคาไมมี ความ
แตกตางจากคูแขงมากนัก หรือไมมีสินคาที่โดดเดนกวาตราสินคาอื่น ผูบริโภคบางรายอาจเลือกบริโภคสินคาจากหลายตรา
สินคา สลับผลัดเปลี่ยนกันไป เนื่องจากตราสินคาอื่น ๆ สามารถทดแทนกันได เชน โคคาโคลา กับ เปปซี่ เปนตน ขึ้นอยูกับ
สถานการณที่ผูบริโภคกําลังเผชิญ
3.2.4 กลุมผูบริโภคที่มีความหนักแนนมั่นคงตอตราสินคา (Committed Loyalty) เปนกลุมผูบริโภคที่เปน
ที่ตองการของเจาของตราสินคา เพราะเปนผูบริโภคที่ยึดติดในตราสินคาใดตราสินคาหนึ่ง โดยไมสนใจตราสินคาอื่น ผูบริโภค
ประเภทนี้ จะรูสึกวา ตราสินคาที่ตนเลือกนั้นเปนเสมือนเพื่อนที่รูใจ และจะใชเฉพาะตราสินคานี้เทานั้น
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 757
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค
สุดาพร กุณฑลบุตร (2557: 73) ไดระบุวา พฤติกรรมการซื้อ (Consumer buying behavior) ของผูบริโภคขั้น
สุดทาย ที่ซื้อสินคาไปเพื่อใชสวนตัว ลักษณะของผูบ ริโภคประเภทนี้ มีความหลากหลายในหลาย ๆดาน ไมวา อายุ รายได
ระดับการศึกษา วัฒนธรรม รสนิยมและอื่น ๆ สงผลไปยังพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา แมชนิดเดียวกัน แตอาจตองการ
รูปแบบที่แตกตางกัน ดวยเหตุผลในการซื้อที่แตกตางกัน และบางครั้งผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวยอารมณกอนเหตุผล
อดุลย จาตุรงคกุล (2550) ใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการไดรับ และการใชสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยา
ตาง ๆ พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับการศึกษาถึงบุคคลวา บริโภคอะไร ที่ไหน บอยแคไหน และภายใตสถานการณอะไรบาง
ที่สินคาและบริการไดรับการบริโภค
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
อดุลย จาตุ รงคกุ ล (2550) กลาววา แบบของการใชชี วิต คื อ แบบแผนของการดํารงชีวิตของบุคคลที่แสดงออก
ในทางกิจกรรม(Activities) (วิธีการใชเวลาของบุคคล) ความสนใจ(Interest) (อะไรที่บุคคลรูสึก”ชื่นใจ”ที่จะไดทํา) และความ
คิดเห็น(Opinion) (บุคคลคิดถึงบุคคล สถานที่ และสิ่งของอยางไร) ซึ่งจะแสดงออกมาในรูป Psychographic หรือเทคนิคใน
การวัดแบบของการใชชีวิต และใชจําแนกแบบของการใชชีวิต ซึ่งจะแสดงใหเห็นภาพรวมของการปฏิบัติของบุคคล
Antonides and Raaij (1998) ไดแบงองคประกอบที่สําคัญตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอการเลือกใช สินคา
ไว 3 ประการ ไดแก กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ที่เปนสิ่งที่จะสามารถบอก
ไดถึง ความคาดหวัง คานิยมของกลุม และของบุคคลนั้น ๆ (Group and Individual Expectation & Value) และการตลาด
ที่ตอบสนองผูบริโภค (Market Reaction of Consumer) การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตนี้จะทําใหเห็นถึงลักษณะของ
ผูบริโภค โดยใชหลักทางจิตวิทยา อธิบายถึงการดําเนินชีวิต
3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณตราสินคา
การรับรูตราสินคา (Brand awareness) หมายถึง การรับรูที่ผูบริโภคมีตอสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง และระลึกถึงเมื่อมี
ความคิด ซื้อสินคาชนิดนั้น ๆ ภาพลักษณ (Image) การรับรูตราสินคา จะทําใหผูบริโภคพิจารณาตราสินคาจากประสบการณที่
ตนไดรับ และจะประเมินคุณคาของตราสินคาในระดับที่แตกตางกันไป (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557)
ตราสินคาเปน ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อแสดงถึงความแตกตางจากคูแขงขันรายอื่น และ
เพื่อใชระบุถึงบริษัทหรือผูขาย วาเปนสินคาที่อยูภายใตการจําหนาย การผลิต ของเครื่องหมายการคารายใด ภาพลักษณของ
ตราสินคาจึงมีความซับซอนกันระหวางดานตาง ๆ 6 ดาน ดังนี้ (Kotler, 2003)
3.5.1 คุณสมบัติ (Attributes) ภาพลักษณของตราสินคา จะสื่อถึงคุณสมบัติที่โดดเดนของสินคาไดอยาง
ชัดเจน
3.5.2 คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติของสินคาจะตองหมายถึงคุณประโยชนของสินคา หนาที่ และ
ความสามารถที่สินคาสามารถทําได
3.5.3 คุณคา (Value) ตราสินคาจะบ งบอกบางสิ่ง บางอยางเกี่ ยวกับ คุณค าของสินคาและผู ผลิต วามี
คุณคาอยางไร ทั้งในดานสิ่งที่จับตองได และในดานความรูสึก
3.5.4 วัฒนธรรม (Culture) ภาพลักษณของตราสินคาอาจมาจากวัฒนธรรมของประเทศผูผลิต
3.5.5 บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาสามารถบงชี้ใหเห็นถึงบุคลิกภาพของสินคา
3.5.6 ผูใช (User) ตราสินคาจะทําใหเห็นถึงประเภทของผูใชสินคา ทั้งในดานประสิทธิภาพ (Performance)
และความรูสึกที่จับตองไมได (Intangible)
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3.6 ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด
4Cs Marketing หรือ กลยุทธทางการตลาด การผลิตสินคาออกมาขายนั้น ไมใชวาจะผลิตอะไรมาขายก็ได แตควร
จะผลิตตามปจจัยตาง ๆ ดังนี้ (Borden, 1964)
3.6.1 ความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and Needs) เพราะปลาที่เคยคิดวาหยอนเหยื่อ
ลงอะไรไปก็ตกไดหมดนั้นไดเรียนรูแลววาควรจะเลือกเหยื่ออะไร แบบไหน
3.6.2 ตนทุนของผู บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) จากการตั้งราคาเพื่อใหผูผ ลิตและผูจัด
จําหนายสามารถอยูรอดได ตองเปลี่ยนเปนการตั้งราคาโดยพิจารณาตนทุน ความสามารถในการจายของผูบริโภค และตอง
คํานึงถึงตนทุนรวมทั้งหมด
3.6.3 ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) จัดหาสถานที่วางจําหนายสินคาใหสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดงาย โดยการกระจายสินคาไปยังพื้นที่ตาง ๆ ใหผูบริโภคสะดวกในการซื้อสินคา
3.6.4 การสื่อสาร (Communication) เปนสิ่งที่จะชวยกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยตองให
ความสําคัญทั้งสื่อ และสาร เพราะผูบริโภคในปจจุบันนั้นจะเลือกรับฟงและไมฟง เลือกเชื่อและไมเชื่อ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research Methodology) เปนการผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติ โดยมีปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและรูปแบบการดําเนินชีวิต ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคา และปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด ทั้งนี้ ผูวิจัย
เลือกใชวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลที่ได มาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม
ไดแก
4.1 วิธีการเชิงปริมาณ ไดแก ผูซื้อและขับขี่จักรยานยนตบิ๊กไบค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไมทราบ
จํานวนที่แนชัด ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยเลือกตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ (Judgement
Sampling Design) คัดกรองเฉพาะผูที่มีประสบการณซื้อและใชจักรยานยนตบิ๊กไบค ที่ไมทราบขนาดประชากรที่ แนชัด จึง
กําหนดขนาดตามแนวทางของ Cochran (1953) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตองการความเชื่อมั่น 95% และยอมให
คลาดเคลื่ อนได 5% เทากับ 385 ตัวอยาง โดยกําหนดความผิ ดพลาดไม เกิน 5% ดวยความเชื่อมั่น 95% ทั้งนี้ เพื่อความ
แมนยําในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางเปน 400 คน โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับผูบริโภคที่ขับขี่
รถจักรยานยนตบิ๊กไบค ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การวิ เ คราะห ข อมู ล ที่ ไ ด จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ ม ตั วอย าง จํ า นวน 400 คน นํ ามาประมวลผลด ว ย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชกําหนดไวที่ระดับ 0.05
เมื่อวิเคราะหขอมูลแลวผูวิจัยเสนอขอมูล ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานพฤติกรรมและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาดูคาติ โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถี่ และคารอยละ
การวิเคราะหขอมูลในดานการรับรูภาพลักษณตราสินคาดูคาติของผูบริโภค และการวิเคราะหปจจัยดานกลยุทธทาง
การตลาด ที่ สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาดูคาติ จะวิเคราะหข อมูลดวยสถิ ติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
สําหรั บ วิ เ คราะห ห าความสั ม พั นธ ข องตั วแปรต นที่ ส ง ผลต อตั วแปรตาม วั ด ผลงานวิ จัย ด วยสถิ ติ การถดถอยแบบพหุ คู ณ
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(Multiple Regression) เพื่ อวิเ คราะหป จจัย ที่ สง ผลต อความจงรักภั กดี ใ นตราสิ นคาของผู ใช จักรยานยนต ดู คาติ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.2 วิธีการเชิงคุณภาพ สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไดแก ผูบ ริหาร เจาหนาที่ ผู
ใหบริการ ที่ศูนยบริการของบริษัท ดูคาติ ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขา
พระราม 3 สาขาวิภาวดี สาขาราชพฤกษ และสาขาสยามพารากอน ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยา ง
แบบไมใชความนาจะเปน ใชแบบแผนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยการสัมภาษณรายบุคคล
แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
การวิ เคราะหข อมูล เชิง คุณภาพ จากการสัม ภาษณผูบ ริหาร และเจ าหนาที่ให บริการ ที่ ศูนย บริการบริ ษัท ดูคาติ
ประเทศไทย จํากัด เกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของบริษัท ดูคาติ ประเทศไทย จํากัด ที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา
ของผูบริโภค ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลพรรณนาวิเคราะห โดยการถอดเทปการสนทนาระหวางผูเก็บขอมูลภาคสนามกับผูให
ขอมูล แบบคําตอคํา (Verbatim) และทบทวนบทสัมภาษณอยางละเอียด จากนั้นผูวิจัยจะจัดกลุมขอมูลคําตอบที่ใกลเคียงกัน
ไวกลุมเดียวกัน แลวจึงวิเคราะหวา ผูใหบริการนั้นมีทัศนคติอยางไรตอการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาดูคาติ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินงานของบริษัทตอไป
5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะหผล ผูวิจัยจึงแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางจํานวน 400 ชุด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม
ทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย SPSS โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ 86.7 มีอายุ ระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 46.3 มีระดั บการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90.6 มีอาชี พ
พนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 48.7 มี รายได เฉลี่ ยต อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท คิด เปนรอยละ 39.0 และมี
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 81.7
5.2 การวิ เคราะห ขอมูล ดานพฤติ กรรมและรู ปแบบการดํ าเนินชี วิต พบวา ผู ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
สวนใหญเปนผูใชหรือเคยใชจักรยานยนตดูคาติรุน Monster คิดเปนรอยละ 73.1 มีจุดประสงคในการใชเพื่อทองเที่ยว เดิน
ทางไกล คิดเปนรอยละ 77.9 มีความสนใจและเลือกซื้อจักรยานยนตดูคาติในดานรูปทรง คิดเปนรอยละ 80.3 สวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามจะใชจักรยานยนตบิ๊กไบคสัปดาหละ 3-4 ครั้ง ในชวงเย็น - กลางคืน คิดเปนรอยละ 81.5 ผูตอบแบบสอบถาม
สนใจเขารวมกิจกรรม Meeting ของกลุมผูขับขี่จักรยานยนตบิ๊กไบค คิดเปนรอยละ 90.1 และสนใจเขารวมกิจกรรมที่ทาง
บริษัทดูคาติจัดขึ้น คิดเปนรอยละ 83.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนตดูคาติ
จากทาง Facebook คิดเปนรอยละ 83.7 และมีความคิดเห็น ทัศนคติ เกี่ยวกับภาพลักษณของผูใชจักรยานยนตดูคาติในดาน
การชอบความทาทาย ความเร็ว คิดเปนรอยละ 70.4
5.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยการรับรูภาพลักษณตราสินคา พบวา ภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยการรับรูภาพลักษณตราสินคาดานบุคลิกภาพ มีผลตอ
ความจงรักภักดีในตราสินคามากที่สุด ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาคือ ดานคุณคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ดาน
ผูใช คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดานคุณสมบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดานวัฒนธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และดานคุณประโยชน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.73
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5.4 การวิเคราะหขอมูลปจจัยกลยุทธทางการตลาด พบวา โดยภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยกลยุทธทางการตลาดดานความสะดวกในการซื้อ มีผลตอ
ความจงรักภักดีในตราสินคามากที่สุด ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ดานความตองการของผูบริโภค คาเฉลี่ย
เทากับ 3.94 ดานการสื่อสาร คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และดานตนทุนของผูบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48
5.5 การวิเคราะหปจจัยการรับรูภาพลักษณตราสินคาและปจจัยกลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอความจงรักภักดีใน
ตราสินคา โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีตัวแปรตน
ที่มีนัยสําคัญกับตัวแปรตามทั้งหมด 7 ตัวแปร ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ
ดานผูใช และดานการสื่อสาร
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา
ของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชื่นชอบ และเลือกซื้อจักรยานยนต
ดูคาติ ในดานรูปทรงของจักรยานยนต มากที่สุด คือ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานยนตดูคาติ สอดคลองกับแนวคิดของ
อรวรรณ ลลิตแจมเลิศ (2558) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและคานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตบิ๊กไบค
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนต
ดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานบุคลิกภาพของสินคา มากที่สุด ผูบริโภค
ใหความสําคัญกับตราสินคาดูคาติ ที่มีความดูดี มีเสนห และยังใหความสําคัญกับการรักษาเอกลักษณของตราสินคาดูคาติ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ โกศล นวมบาง (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอคุณคาตรา
สินคาของจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหจากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัทดูคาติ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความเขาใจ นโยบาย
และการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาตอผูบริโภค พบวา นโยบายหลักของบริษัทดูคาติ ในดานการใหบริการลูกคา โดยใช
กลยุทธแบบ บุคคล ตอ บุคคล คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ และลูกคา การทําใหลูกคารูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน มีการ
ติดตอและดูแลทั้งรถและลูกคาอยางตอเนื่อง ในสวนของการบริการหลังการขาย พยายามมุงเนนใหเจาหนาที่ ผูใหบริการกับ
ลูกคามีชองวางระหวางกันใหนอยที่สุด ใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคาอยางจริงใจ ไมไดมุงเนนแคจะแสวงกําไรเพียงอยางเดียว โดย
ทางดูคาติจะใหวามสําคัญกับการแนะนําดานความปลอดภัยของลูกคาเปนอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางตราสินคาและผูบริโภคขึ้นอยูเสมอ ลูกคาที่ไดเขารวมกับกิจกรรมจะเกิด ความรูสึกผูกพันกับ
ตราสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ SuSanna Dahlgren (2011) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินคาและ
การมีสวนรวมในตราสินคาของผูบริโภคในระดับที่แตกตางกัน
6.1 ขอเสนอแนะ
6.1.1 ผูบริโภคสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอราคาของจักรยานยนตดูคาติ ใน
ระดับปานกลาง แตดคู าติก็ยังเปนตราสินคาที่ไดรับความนิยมอยางสูงจากผูบริโภค ในดานของราคาที่คอนขางสูง ทําใหผูบริโภค
บางรายตัดสินใจไมเลือกซื้อจักรยานยนตดูคาติ เพราะสาเหตุของราคา
6.1.2 รุนของจักรยานยนตดูคาติยังมีความหลากหลายไมมากนัก หากเทียบกับตราสินคาอื่น ๆ ซึ่งดูคาติมี
จักรยานยนตที่มีเครื่องยนตขนาด 800 cc ขึ้นไป แตตราสินคาอื่นนั้นมีจักรยานยนตที่มีขนาดเครื่องยนตหลากหลาย
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6.1.3 นโยบายในดานการใหบริการลูกคาของดูคาติ ซึ่งใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอลูกคา แตพนักงาน
บางทานอาจจะไมไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด หรือเลือกปฏิบัติกับลูกคาที่ดูมีฐานะดี ทําใหเกิดความไมพอใจ การวิพากษวิจารณ
สงผลเสียเปนภาพรวมของการบริการ
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในครั้งนีผ้ ูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพียงเทานั้น แตผูที่ใช
จักรยานยนตดูคาติมีอยูทั่วประเทศ ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจะไมสามารถบงบอกไดวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีทศั นคติอยางไรตอตราสินคา
ดูคาติ นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะตราสินคาดูคาติเพียงตราสินคาเดียว ซึ่งยังมีตราสินคาอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เปน
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7. เอกสารอางอิง
โกศล นวมบาง และประสพชัย พสุนนท. “ปจจัยของการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอคุณคาตราสินคาของ
จักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารสมาคมนักวิจัย ปที่ 21, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559).
บริษัท ดูคาติประเทศไทย จํากัด. Ducati’s history. เขาถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2560. เขาถึงไดจาก
http://www.ducati.com/history/index.do
วิชยา ตั้งมีลาภ. “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนตบิ๊กไบคของจังหวัดเชียงใหม.” ปริญญาตรี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556.
สาวิตรี รินวงษ. นําคูแขง1กาว สูตร ‘ดูคาติ’บุกบิ๊กไบคเอเชีย. เขาถึงเมื่อ 27 กุมพาพันธ 2560. เขาถึงไดจาก
www.bangkokbiznews.com/news/detail/707683
อดุลย จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.
อรวรรณ ลลิตแจมเลิศ. “การศึกษาทัศนคติและคานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานยนตบิ๊กไบคของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2558.
L'Optimum Club. โลโกของสุดยอดยนตรกรรมจากอิตาลีนั้น ไมเพียงการันตีความยิ่งใหญดวยผลงานแตยังมีเรื่องราว
ตาง ๆ อีกมากมาย. เขาถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2560. เขาถึงไดจาก
http://loptimumthailand.com/2015/12/10617/
Antonides, G., & Raaij, W. F. Consumer behaviour. A European perspective. Chichester: John Wiley &
Sons, 1998.
Borden, C. Contemporary business. 10th ed. Fort Worth: Harcourt Bovee, 1964.
Cochran, W.G. Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons. Inc, 1953.
Hawkins, D.I., Best, R.J., and Coney, K A. Consumer behavior: Building marketing strategy. 8th ed.
New York, NK: McGraw-Hill, 2001.
Philip Kotler. Marketing Management. 11th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
Susanna Dahlgren. “Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept
brand.” Master’s Thesis Department of marketing Aalto University, 2011.
Tawfik Jelassi and Stefanie Leenen. “Embarking On E-Business At Ducati Motorcycles (Italy) [Case
Study].” (January 2001)
762 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม
Marketing Mix Factors affecting the Decision to Purchase Processed Pork
Products in Nakhon Pathom Province
พงษสันติ์ ตันหยง
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ptanyong@yahoo.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปร
รูปจังหวัดนครปฐมและระดับการการตัดสินใจซื้อ และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบวาระดับสวนประสม
ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมทุกดานรวมทั้งระดับการการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาดสงผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานายการผันแปร
ของการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.20 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมาก
ไปหานอยตามลําดับดังนี้คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ สินคาหมูแปรรูป
Abstract
The objectives of this research were 1) to study level of marketing mix factors affecting the decision
to purchase processed pork products in Nakhon Pathom province and 2) to study marketing mix factors
that influence to decision to purchase processed pork products. This research used the quantitative research
methodology. The results showed that level of marketing mix factors were high level in average and the
decision to purchase processed pork products was high level in average also. The results of the hypothesis
test showed that marketing mix factors: product, price, place and promotion influence the decision to
purchase processed pork products statistically significant. According to the coefficient prediction (R2) it
was found that these factors could exactly predict 44.20 percent. The order of influences are as follows:
place, promotion, product and price.
Keywords: marketing mix factors, decision to purchase, processed pork products
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1. บทนํา
ปจจุบันอุตสาหกรรมเกษตรมีการแขงขันกันมากขึ้นทั้งจากในและตางประเทศ ในอนาคตยิ่งนาเปนหวง เนื่องจาก
ประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมาร เวียดนาม และกัมพูชา ขยายตัวจากการทําเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น ประเทศ
เหลานี้มีการพัฒนาแบบกาวกระโดด สามารถเรียนรูและพัฒนาการทําอุตสาหกรรมของตนเองไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสินคาใน
การดํารงชีวิต เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตวตาง ๆ เปนตน
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเนื้อหมูและหมูแปรรูป ที่มีชื่อเสียง เชน หมูแผน หมูหยอง หมูแทง
เปนตน ซึ่งเมื่อมาดูอุตสาหกรรมแปรรูปนั้นมีความสําคัญมากในการเพิ่มมูลคาจากเนื้อหมูใหเปนสินคาหมูแ ปรรูปชนิดตาง ๆ
ซึ่งสวนใหญนั้นเปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซึ่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนั้นมาจากภาครัฐใหการสนับสนุ น
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME)เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
พบวามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวไดรอยละ
4.9 สูงกวาไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 4.3 ในขณะทีจ่ ีดีพี ประเทศขยายตัวรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนตอจีดีพี ประเทศเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 42.2 ในปกอน เปน รอยละ 42.5 คิดเปนมูลคากวา 1.61 ลานลานบาท (สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2560, หนา 1) จะเห็นไดวาธุรกิจขนาดยอมนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตและสร างความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศ นอกจากนั้นสถานการณและแนวโนมดานการทองเที่ยวในระดับประเทศ พบวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับเปน
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ การทองเที่ยวภายในประเทศก็เติบโตขึ้นอยางเปนที่นาพอใจเชนกัน
ซึ่งจังหวัดนครปฐมก็เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่อยูไมไกลจากเมืองหลวงจึงมีโอกาสที่นักทองเที่ยวจะซื้อสินคาของฝากของที่ระลึก
ซึ่งหนึ่งในสินคาขึ้นชื่อของจังหวัดคือสินคาหมูแปรรูป ซึง่ เปนที่รูกันวาจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรเปนอันดับสอง
ของประเทศไทย และมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรู ปผลิตภัณฑจากเนื้ อสุกรอยู เปนจํานวนมาก ผลจากการศึกษา
ปริมาณการแปรรูปเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวา ในปจจุบัน อุตสาหกรรมสุกรของจังหวัดนครปฐม มีการขายในรูป
ของเนื้อสุกรสดชําแหละเปนสวนใหญ สวนการแปรรูปเนื้อสุกรชําแหละเปนผลิตภัณฑ มีเพียงรอยละ 9.44 ของการผลิตเนื้อ
สุกรทั้งหมด (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2551 อางถึงจากดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร, 2552) และเมื่อพิจารณาถึง
สัดสวนกํ าไรตอปริมาณการผลิตที่ เกิดขึ้น การแปรรูปเป นผลิตภัณฑมีสัดส วนที่มากกวาการขายเนื้ อสุกรชํ าแหละหนาเขีย ง
ดังนั้น การสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถที่จะประกอบกิจการการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสุกรจึงควรเกิดขึ้น
แตปญหาที่พบสวนใหญคือการตลาด ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําธุรกิจ เพราะจะทําใหเกิดการซื้อขายขึ้น ซึ่งปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่ จะศึกษานั้นประกอบไปดวย ดานผลิต ภัณฑ ดานราคา ดานช องทางการจัด จําหน ายและด านการ
สงเสริมการตลาด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานนั้นสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
หมูแปรรูปของผูบริโภคอยางไร ซึ่งประโยชนที่ไดจะนําไปใชในการกําหนดทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมและ
ระดับการการตัดสินใจซื้อ
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัย สวนประสมทางการตลาดดานผลิ ตภัณฑ สงผลทางบวกตอการตั ดสินใจเลื อกซื้อสินคาหมูแปรรูปจั งหวั ด
นครปฐม
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2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหมูแปร
รูปจังหวัดนครปฐม
4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐม
4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้
ดานผลิตภัณฑ

ดานราคา

ดานชองทาง
การจัดจําหนาย

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
หมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม

ดานการสงเสริม
การตลาด
5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
5.1 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ของ Blackwell, Miniard, & Engel (2001), Schiffman & Kanuk (2007,
pp. 512–529) และ Kotler (2006 , p.180) จากการเปลี่ยนแนวคิดจากมุงการผลิตมาสูแนวคิดมุงการตลาด จึงจําเปนตองมี
การการศึ กษาถึ ง พฤติ กรรม การตั ด สิ นใจ และการกระทํ าของผู บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อและการใช สิ นค า นั กการตลาด
จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม ผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการกลาวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจ
5.2 โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค ของ Hawkins et al. (2007) กลาวถึงการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคประกอบดวย
กระบวนการตัดสินใจซื้อและการกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวกับการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือ ก
การเลือกและการซื้อสินคาและกระบวนการภายหลังจากซื้อ
5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภคของ Kotler & Armstrong (2010) ขั้นตอนในการตัดสินใจเพื่อเลือก
ซือ้ ผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 1) การรับรูถึงความตองการ 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การ
ตัดสินใจซื้อ
5.4 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler & Armstrong (2010) และเสรี วงมณฑา (2542)
กลาวถึงการมีสินคาที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดี
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จาย เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อใหความสะดวกแก
ลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิด พฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 4Ps คื อ ผลิต ภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด จําหนาย (Place) และการสงเสริ มการตลาด
(Promotion)
5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับสินคาหมูแปรรูปนั้นผูวิจัยไมพบวามีใครทําวิจัย จึงขอนําเสนอ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารที่เกี่ยวของ ดังนี้
นัท ธมน เดชประภั สสร (2558) ศึกษาป จจั ย ที่ มี ผลต อการตั ด สินใจซื้อผลิ ต ภัณฑ เ สริ ม อาหารทางอิ นเทอร เ นต
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเน็ต โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ
ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภั ณฑ
และปจจัยดานตราผลิตภัณฑและลักษณะบรรจุภัณฑ
เอมธิกานต ทาวงคมา (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด แบบ 4P มีผล ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
ภรณี แย มพั นธ (2559) ศึกษาป จจั ยที่ ส งผลตอการตั ด สินใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณฑ ผั กและผลไม แ ปรรู ป ตราดอยคํ า
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคํา มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับ
จากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยจากมากไปนอย คือปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคลและระบบการจัดคิว และปจ จัย
ดานผลิ ตภั ณฑ ในขณะที่ ปจจั ยด านรู ปลั กษณ ของบรรจุภั ณฑแ ละความหลากหลายของสินคา ปจจั ยด านช องทางการจั ด
จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานกายภาพและกระบวนการ ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผัก
และผลไมแปรรูปตราดอยคํา
6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยนี้คือผูบริโภคสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ไมทราบจํานวนที่แนนอน
ตัวอยางในงานวิจัยนี้คือผูบริโภคสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย ดวยสูตรคํานวณแบบไมทราบ
จํานวนประชากร (อภินันท จันตะนี และคณะ, 2539) สุมตัวอยางแบบบังเอิญ
6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบดวย 4 ตอน
6.2.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา
เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ
6.2.2 พฤติกรรมการซื้อ จํานวน 3 ขอ ไดแก ความถี่ในการซื้อ คาใชจายในการซื้อ/ครั้ง ชวงวันในการซื้อ เปน
คําถามปลายปดใหเลือกตอบ
6.2.3 ความคิดเห็นตอความสําคัญตอของสวนประสมทางการตลาด จํานวน 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
และมากที่สุด
6.2.4 การตัดสินใจซื้อสินคา เปนมาตรวัด 5 ระดับใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด

766 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมื อที่ใช ในการเก็บข อมูลวิ จัยครั้ งนี้ ไดนําเอาเครื่องมื อที่ใช ในการวิจัย มาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
6.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง
ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคํา ถามแตละขอ
ของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.671.00
6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป
ทําการทดสอบกับผูบริโภคสินคาอื่น ๆที่ไมใชสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น
โดยใชสัม ประสิ ทธิ์แ อลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่ อมั่นวาอยู ในระดับที่ ยอมรับได หรือไม โดยคาสัม ประสิทธิ์แ อลฟา
ของครอนบาคของตัวแปรสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานไดเทากับ 0.840 สวนการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัด
นครปฐมไดคาเทากับ 0.871 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได
จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ
6.4 วิธีการเก็บขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย ตามแหลงทองเที่ยว ที่เปนจุดจําหนายสินคาหมูแปรรูป ไดแก ตลาดหนาองคพระ
ปฐมเจดีย ตลาดดอนหวาย จุดจําหนายสินคาหมูแปรรูปตามรานจําหนายสินคาใหนักทองเที่ยวหรือปมน้ํามัน
6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2560
6.6 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิ จัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํ าขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิ วเตอรโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
6.6.1.การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคา
รอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
6.6.2.การวิ เคราะหขอมูล ระดับปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานและระดั บการตั ดสินใจเลือกซื้ อ
สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี enter แลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย
7. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.00 มีสถานภาพโสด คิดเปน
รอยละ 48.30 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35.50 รองลงมา 21-30 ป คิดเปนรอยละ 20.50 สวนใหญมีอาชีพรับจาง ทั่วไป
คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมากิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 21.30 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท
คิดเปนร อยละ 33.00 รองลงมา10,001-15,000บาท คิ ดเป นร อยละ 28.80 มี การศึกษาส วนใหญอยูในระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 39.80 รองลงมามัธยมปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 25.00
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ดานพฤติกรรมในการซื้อสินคาพบวา สวนใหญซื้อนอยกวาเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาซื้อเดือนละ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.80 สวนใหญมีคาใชจายในการซื้อตอครั้งตอครั้ง 300 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 65.30 รองลงมา 101200บาท คิดเปนรอยละ 21.00 สวนใหญจะซื้อในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 35.00
ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X =3.95) ดานราคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.07) ดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

( X =3.94) ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.98) สวนระดับการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.89)
กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ
ระหว างตั ว แปรอิ ส ระกั บ ตั วแปรตาม และความสั ม พั น ธ ร หว างตั วแปรอิ ส ระด วยกั น ว า มี ป ญ หาภาวะร ว มเส นตรงพหุ
(Multicollinearity) หรือไม ซึ่งเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลของความสัมพันธดังตาราง
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระและคาVIF
ผลิตภัณฑ
ดาน
ผลิตภัณฑ
ราคา
ชองทางการ
จัดจําหนาย
การสงเสริม
การ
VIF

ราคา
.611**

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

n=400
ชองทางการ การสงเสริม
จัดจําหนาย การตลาด
.452**
.453**
.515**

.420**
.494**

1.748

1.815

1.582

1.462

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

จากตารางที่ 1 พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง .420-.611 ไมพบวามีปญหาภาวะรวมเส นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกันเองไมควรสูงกวา 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ , 2544) นอกจากนั้นดูคาVIF ตัว
แปรอิสระ ซึ่งทั้ง 4 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.462-1.815 ซึ่ง VIFไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี enter ดังตารางที 4
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ
ตัวแปร
b
Std Error
ß
t
คาคงที่ (Constant)
1.179 .164
7.185
ดานผลิตภัณฑ
.123
.164
.137 2.749*
ดานราคา
.107
.045
.113 2.239*
ดานชองทางการจัดจําหนาย
.291
.038
.358 7.578*
ดานการสงเสริมการตลาด
.162
.033
.223 4.896*
R = .665 R Square = .442 Adjusted R Square = .436 Standard Error = .371
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

sig
.000
.000
.006
.026
.000

จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและ
การส ง เสริ มการตลาดส งผลตอการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นคาหมูแ ปรรู ปจั ง หวั ด นครปฐมอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ซึ่ง เปนไปตาม
สมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.20 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้คือ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ซึ่งสามารถเขียนสมการทํานายการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ไดดังนี้
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหมูแปรรูป= 1.179 + .123 (ดานผลิตภัณฑ) +.107 (ดานราคา) + .291 (ดานชองทาง
การจัดจําหนาย) + .162 (ดานการสงเสริมการตลาด)
8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมู แปรรูปจังหวั ดนครปฐมอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติ สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) และ เอมธิกานต ทาวงคมา (2559) ซึ่งสวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภค
ยินดีจาย เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อใหความ
สะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทาง
การตลาดประกอบดวย 4Ps ดังนี้ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด (เสรี วงมณฑา, 2542,
Kotler and Armstrong ,2010) ซึ่ง 4Ps นั้นเปนสิ่งสําคัญทางการตลาดที่ผูขายจะตองใหความสําคัญ เพราะทุกตัวจะมีความ
เกี่ยวพันกัน แตละตัวจะมี ความสําคัญเทาเทียมกัน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ
ตัวผูบริโภค (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2541) สวนของภรณี แยมพันธ (2559) ผลงานวิจัยสอดคลองเฉพาะปจจัยปจจัยดานราคา
และปจจัยดานผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะลักษณะของสินคาเปนคนละประเภทกัน จึงทําใหผลวิจัยที่ไดมีความแตกตางกัน
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9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้
9.1 จากผลการวิจัยพบว า ด านพฤติ กรรมในการซื้อสิ นค าพบว า ส วนใหญ ซื้อนอยกว าเดือนละครั้ ง ส วนใหญ มี
คาใชจายในการซื้อตอครั้ง 300 บาทขึ้นไป สวนใหญจะซื้อในชวงวั นหยุดนั กขัตฤกษ นั้น จึงควรกระตุนการขายด วยการ
สงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มความถี่ในการซื้อของผูบริโภค รวมทั้งคาใชจายในการซื้อตอครั้ง อันจะสงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้น
9.2 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานนั้นสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูป
จังหวัดนครปฐม โดยเรียงลําดับของน้ําหนักอิทธิพลจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้คือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา จึงควรนําปจจัยเหลานี้มาใชในการพิจารณากําหนดทิศทางและกลยุทธ ของ
ธุรกิจ โดยเฉพาะชองทางการจัดจําหนายมีสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อสํารวจจากเสนทางทองเที่ยว
ของจังหวัดนครปฐมที่เปนเสนทางหลักยังพบวารานคาที่วางขายสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมยังมีจํานวนนอย ในขณะที่
จํานวนนักทองเที่ยวที่เปนผูบริโภคมีแนวโนมเติบโตขึ้น ดังนั้นผูประกอบการจึงควรที่จะเพิ่มจุดจําหนา ยสินคาใหเพิ่มมากขึ้น
หรื อควรใช ช องทางออนไลน ใ นการขายสิ นค า จะเป นแนวทางที่ เ หมาะสมในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถเพิ่ ม จุ ด จํ าหน ายสิ นค าได
เนื่องจากตนทุนต่ําแตใหผลทางการตลาดไดดี และใชรวมกับการสงเสริมการตลาดเนื่องจากมีน้ําหนักอิทธิพลรองลงมา ก็จะ
ชวยใหผู บริโ ภคตั ดสินใจซื้ อสินคาเพิ่มมากขึ้ น นอกจากนั้ นควรให ความสําคัญ กั บดานผลิ ตภัณฑไม วาจะเป นคุณภาพสินค า
บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน และดึงดูดสายตา เพื่อเพิ่มการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนในเรื่องราคาที่เหมาะสมหรือการใชกลยุทธดาน
ราคาตาง ๆ ซึ่งจะชวยสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม
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แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Guidelines for Development of Routine to Research Motivation of University
Supporting Staff in Nakhon Pathom Rajabhat University
ริญญาภัทร พสิษฐกลุ เวช1* สุวัฒน ฉิมะสังคนันท2 และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย2
1

2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Rinyaphat45@gmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยและแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3) วิเคราะหสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ 4) ศึกษา
แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 127 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. สิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับปานกลาง
และแรงจูงใจในการทําวิจัยอยูในระดับมาก 2. อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ทําวิจัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยไมแตกตางกัน 3. สิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัย ประกอบดวย เงินทุนในการทําวิจัย และสิ่งแวดลอม วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัย 4. แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจํา
สูงานวิจัย ประกอบดวย 1) กําหนดรูปแบบการวิ จัย จากงานประจําสูงานวิจัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลั ย
2) จัดฝกอบรมเทคนิคการวิจัยงานประจําสูงานวิจัยและการศึกษาดูงานตางสถาบัน 3) จัดใหมีคลินิกการวิจัยและมีอาจารยที่
ปรึกษาการวิจัย 4) สงเสริมใหมีการนําการวิจัยจากงานประจําสูงานวิจัยมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 5) พัฒนาทัศนคติที่ดี
ในการทําวิจัย โดยการใหรางวัลแกผลการวิจัยที่สรางสรรคและเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และ 6) จัดสัมมนาผลการวิจัย
งานประจําสูงานวิจัยเพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลีย่ นขอมูลผลการวิจัยและสรางเครือขายการวิจัย
คําสําคัญ: แรงจูงใจ งานประจําสูงานวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the research facilitation and motivation for
conducting research of university supporting staff; 2) compare the motivation for conducting research of
university supporting staff as classified by personal factors; 3) analyze the research facilitation affecting
motivation for conducting research of university supporting staff; and 4) identify the guidelines for developing
routine to research motivation. The research sample consisted of 127 university supporting staff of Nakhon
Pathom Rajabhat University. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test,
one-way analysis of variance, pair difference test, correlation coefficient, stepwise multiple regression,
and content analysis.
The findings of this research were as follows:
1. The research facilitation of supporting staff in Nakhon Pathom Rajabhat University was at a
moderate level, while the motivation for conducting research was at a high level. 2. The supporting staff
as classified by age, educational level, and work experience had different level of motivation for conducting
research with statistical significance at .05. However, there was no difference among those classified by
gender, monthly income, and department. 3. The research facilitation in the aspects of research fund;
and environment, material, equipment and facility together predicted motivation for conducting research.
4. Guidelines for developing routine to research motivation of supporting staff were as follows: 1) setting
up a research model of routine to research in the university with the same direction; 2) organizing training
in routine to research techniques, as well as study tour to other organizations; 3) establishing routine to
research clinic and providing research advisors; 4) promoting implementation of routine to research
results for actual practice; 5) developing positive attitude towards conducting routine to research by
giving reward to creative or useful research for the university’s affairs; and 6) organizing seminar on
routine to research to provide opportunities for exchange of research results and network creation.
Keywords: motivation, routine to research, university staff
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1. บทนํา
ปจจุบันสภาวะแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมาย รวมถึง สภาพการแขง ขันที่ท วี ความรุนแรงเพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ นองคการจึง จํ าเปนตองเตรีย มความพร อมใน
ดานความรู ทักษะ ความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับตอกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต
ทั้ง นี้ เ นื่ องจากบุ ค ลากรจัด เป นทรั พ ยากรที่ สํ าคั ญในขั บ เคลื่ อนการบริ ห ารงาน องค การหรื อหน วยงานใด ๆ จะสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร (สุธิภา
สายเจริญ, 2553) คุณภาพและศักยภาพของบุคลากรจะเกิดขึ้นไดองคการจํา เปนตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ การพัฒนา
ที่ดีนั้นควรมีพื้นฐานมาจากหลักฐานการวิจัย ซึ่งในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนตางหันมาสนใจและใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาองคการโดยใชการวิจัยเปนฐานในการขับเคลื่อนใหการเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง งานวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่
ชวยผลักดันใหองคการไปสูความเจริญกาวหนา เนื่องจากงานวิจัยเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหเกิดความรู ใหม ๆ เพื่อตอบ
ปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบ ชวยในการพัฒนาการบริหารหนวยงาน รวบรวมขอมูลเพื่อชวยสถาบันกําหนดนโยบาย วางแผน
และตัดสินใจ ซึ่งแมแตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังไดกําหนดใหการวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
สําหรับการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับ สนุนนั้น มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐมได กําหนดเงื่ อนไขของ
การตอสัญญาจางและการเลื่อนขั้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไดนั้น ตองมีการทํางานวิจัยที่เกิดจากพัฒนางาน
ประจําของตนเองที่รับผิดชอบ การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจํา (routine to research) คื อ
การใช ง านวิ จัย เป นเครื่ องมื อสร างความรู เ พื่ อ นํ ามาพั ฒ นางานประจํ า ช วยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของคนทํ างานให ผ ลิ ต
ผลงานวิจัยออกมาและสามารถปอนกลับไปพัฒนางานประจําใหดียิ่งขึ้น (เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ, 2558: ออนไลน) การวิจัย
ในงานประจํ า จึ ง ไม ใ ช แ ค การแก ป ญ หาที่ ห น างาน แต ยั ง เป นการสร า งความรู ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ทดลอง พิ สู จน ด ว ย
การปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการทํางาน เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และผูใหบริการสามารถพัฒนาตนเองดวย
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนางานประจําสูงานวิ จัย คือ การนํากระบวนการจัดการความรูมา
บูรณาการผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีทีมงานที่ดี มีพี่เลี้ยงที่มีความรู ทักษะ ประสบการณในหนวยงานที่ตองการพัฒนา
มีเวทีการนําเสนอเมื่อโครงการสําเร็จ และมี การสรางแรงจู งใจภายนอกสูแ รงจูงใจภายในดวยการตอบสนองความตองการ
ภายในตั้งแตระดับพื้นฐาน เชน รางวัลที่ทาทายความรูสึก ประโยชนในการเลื่อนระดับและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปารมี
ทองสุกใส, 106-128)
ที่ผ านมาการพั ฒนางานประจํ าให เกิ ด เป นงานวิ จัยไม ได เกิ ด ขึ้นอยางกว างขวางในแวดวงพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน เนื่องจากพนักงานคิดวางานวิจัยในงานประจํามีขั้นตอนกระบวนการทํางานคอนขางมาก งานวิจัยเปนงานที่ตอง
ทําโดยนักวิ ชาการหรื อผูเชี่ ยวชาญ จึง ทําใหเกิด ความกังวลไมกลาที่จะแกป ญหาต าง ๆ ดวยงานวิจัย ทําใหการดําเนิ นการ
เพื่อแกปญหาในงานประจําไมไดนํามาพัฒนาตอยอดไปเปน งานวิจัย ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญใน
การวิ จัย และการนําผลการวิ จัย มาใช ประโยชน งานวิ จัย สวนใหญ เป นของอาจารย หรื อนั กวิ จัย ยั งไมไ ดแ พร หลายสําหรั บ
พนักงานสายสนับสนุนเทาใดนัก
จากความเป นมาและความสํ าคั ญ ดั ง กล าว ผู วิจั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ กษาเรื่ อ ง แนวทางการส ง เสริ ม แรงจู ง ใจใน
การทํ างานประจํ าสูง านวิจัยของพนักงานมหาวิท ยาลั ยสายสนั บสนุน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม เพื่ อเป นประโยชน ใ น
การพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการสงเสริมแรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และนําผลการศึกษาดังกลาว
เสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมในการสงเสริมแรงจูง ใจให พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐมเห็ นความสํ าคั ญ และสนใจพั ฒ นางานประจําสู ง านวิจัย เพิ่ มขึ้ น ทั้ งนี้ก ารวิ จั ยของบุ คลากรในมหาวิ ท ยาลั ยเป น
สวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และยังเปน การเพิ่มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยและแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
เพื่อวิเคราะหสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

3. สมมติฐานการวิจัย
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะมีแรงจูงใจในการทําวิจัยแตกตางกัน
2. สิ่งทีเ่ อื้อตอการทําวิจัยมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม จํานวน
185 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 608 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท,
2557: 179) ไดขนาดตัวอยาง จํ านวน 127 คน ใชการสุ มตั วอย างแบบแบ งชั้นตามสัด สวน (proportional stratified
random sampling) โดยใชหนวยงานเปนชั้นภูมิในการแบง และผูใหขอมูลหลัก (key informants) ในการสัมภาษณระดับลึก
(in-depth interviews) จํานวน 5 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้ง มี 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยสรางขึ้ นเพื่อใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แบงเปน 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัย ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทําวิจัย ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เป นแบบสอบถามแบบปลายเป ด (open ended) เพื่ อนํ าข อมู ล มาเป น แนวทางในการพั ฒ นาต อ ไป และส วนที่ 2
แบบสัมภาษณระดับลึก (Indepth interview guideline)
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิ จัยครั้งนี้ ไดดํ าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะห ขอมูลที่โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถี่และคารอยละ
2) การวิเคราะหสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุน ประมวลผลขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3) การวิเคราะหแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประมวลผลขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล โดยใชการทดสอบแบบที สําหรับตัวแปรที่จําแนกเปน 2 กลุม และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
สําหรับตัวแปรที่จําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี 5) การวิเคราะหสิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานสายสนับสนุน โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 6) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณระดับลึกในประเด็ นเกี่ยวของเพื่ อศึกษาแนวทางการสง เสริมแรงจูงใจในการพัฒนางานประจํ าสูงานวิ จัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบความเรียง
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยประกอบไปดวยผลการวิเคราะหสถิติพรรณนา และสถิตสรุปอางอิง ดังนี้
1. ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสิ่ ง ที่ เ อื้ อ ต อ การทํ า วิ จั ย ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏนครปฐมพบวา สิ่งที่ เอื้อต อการทําวิจัยของพนักงานมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2. คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจําแนกแรงจูงใจในการทําวิจัย พบวา แรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 1) อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการทําวิจัย
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน
มีแรงจูงใจในการทําวิจัยไมแตกตางกัน
4. ผลการศึ ก ษาแนวทางการส ง เสริ ม แรงจู ง ใจในการทํ า งานประจํ า สู ง านวิ จั ย ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดผลสรุปดังนี้ 1) กําหนดรูปแบบการวิจัยจากงานประจําสูงานวิจัยใหเปนไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั นทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย และประกาศให เ ป น นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให ค รอบคลุ ม คณะ ศู น ย สํ า นั ก
2) จัดฝกอบรมเทคนิคการวิจัยงานประจําสูงานวิจัยใหแกพนักงานและการศึกษาดูงานตางสถาบัน 3) จัดใหมีคลินิกการวิจัย
งานประจํ าสู ง านวิ จัย และมี อาจารย ที่ป รึ กษาการวิ จัย 4) สง เสริ มให มี การนํ าการวิ จัย จากงานประจํ าสู งานวิ จัยมาใช ใ น
การปฏิบัติงานในหนาที่ 5) พัฒนาทัศนคติที่ดีในการทําวิจัยงานประจําสูงานวิจัย โดยการใหรางวัลแกผลการวิจัยที่สรางสรรค
และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และ 6) จัดสั มมนาผลการวิจัยงานประจําสูงานวิจัยเพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ย น
ขอมูลผลการวิจัยและสรางเครือขายการวิจัย
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7. สรุปผลการวิจัย
1. สิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของวนิดา พิงสระน อย (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เอื้อตอการทําวิจัยอยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา บุญมานํา และสมควร ทรัพยบํารุง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ปจจัย
เกื้อหนุนและปจจั ยในการทําวิจัยของอาจารย มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา ปจจั ยเกื้อหนุนในการทําวิ จัย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2. แรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยธนกฤต วัฒนากูล (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท
สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ผลจากการศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน และ
ปจจัยค้ําจุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Wisher (1984) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุนที่ใชในโรงเรียนประจําตําบลกับความพึงพอใจในการทํางานของครูใหญ เพื่อหาความสัมพันธ
และระดับความพึงพอใจในการทํางานที่เมืองริเวอรไซด ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุนตาง ๆ มีความสัมพันธ
ตอการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก
แรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบงเปน 2 ปจจัย
ดังนี้ 1) ปจจัยจูงใจสวนใหญอยูในระดับมาก และ 2) ปจจัยค้ําจุนสวนใหญอยูในระดับมาก ดังที่ สุพานี สฤษฎวานิช (2552:
156) ไดอธิบายแรงจูงใจในการทํางาน โดยที่แรงจูงใจประกอบดวย 1) ปจจัยจูงใจ ซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จของงาน พนักงาน
จะเกิดความพึงพอใจในงาน ปจจัยดังกลาวจะมีผลตอประสิทธิภาพใน การทํางานของพนักงานโดยตรง และ 2) ปจจัยค้ําจุน
เปนปจจัยที่ปองกันและลดความรูสกึ ไมพอใจในการทํางานของพนักงาน เปนปจจัยที่มีผลตอการทํางาน
3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จําแนกตามปจจั ย สวนบุ คคล พบว า พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐมที่ มี อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ส วนพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บสนุ น มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐมที่มี เพศ รายได เ ฉลี่ ย ตอเดื อน และ
หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีแรงจูงใจในการทําวิจัยไมแตกตางกัน
3.1 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีอายุตางกัน
แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Jacobs &
McClelland (1994) ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแรงจูงใจในการทํางานและปจจัยแรงจูงใจสวนบุคคลของพนักงานใน
Kentucky ผลจากการศึกษาพบวาอายุ การทํางานมีสงผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
3.2 จากผลการศึ กษาพบว า พนักงานมหาวิ ทยาลัย สายสนั บสนุ น มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏนครปฐม ที่ มีร ะดั บ
การศึกษาตางกัน แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของรุ ง นภา อิ นภู วา (2551: 93) ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาแรงจู ง ใจในการทํ าวิ จัย ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ าแหง
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําวิจัยเมื่อจําแนกตามเพศและตําแหนงงานที่แตกตางกัน บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทําวิจัยไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานระดับการศึกษาและหนวยงานที่สังกัดที่แตกตางกัน บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําวิจัย
แตกตางกัน
3.3 จากผลการศึ ก ษาพบว า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมที่ มี
ประสบการณ ใ นการทํางานต างกันแรงจู ง ใจในการทํ าวิ จัย ในภาพรวมแตกตางกั นอย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05
สอดคลองกั บงานวิจัยของสุวรรณ พรมเขต (2556: 33-34) ที่ศึกษา ป จจัย ที่มีผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 777
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษา พบวา ระดับแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แรงจูงใจในการทําวิจัยดานโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในอาชีพมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และประสบการณ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทําวิจัย
3.4 จากผลการศึ กษาพบว า พนั กงานมหาวิ ทยาลัย สายสนั บสนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครปฐมที่ มี เพศใน
การทํางานตางกัน แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของรุง นภา อินภู วา (2551: 93) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาแรงจูงใจในการทําวิจัยของบุค ลากรมหาวิ ทยาลั ยรามคําแหง ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําวิจัยเมื่อจําแนกตามเพศและตําแหนงงานที่แตกตางกัน บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทําวิจัยไมแตกตางกัน
3.5 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ในการทํางานตางกันแรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Schmidt (1975 อางถึงใน โกมล บัวพรหม, 2553: 46) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชทฤษฎีของเฮิรซเบิรก ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของปจจัยกระตุนสวนมากทําใหผูบริหารเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน แตไมมีความพอใจเกี่ยวกับเงินเดือน ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน และนโยบายและการบริหารงาน
3.6 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีหนวยงานที่
สังกัดตางกันในการทํางานตางกัน แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังที่
กรมสงเสริมการเกษตร, กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร (2556: 4) ไดกลาวเกี่ยวกับการวิจัย
R to R มีองคประกอบที่สําคัญ 4 อยาง คือ โจทยวิจัย ผูวิจัย ผลลัพธของงานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช ประโยชน โดยมี
เปาหมายหลัก คือ 1) คนทํางานจะเปนผูคนหาและสรางความรูใหมไดดวยตนเอง 2) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของ
มนุษย และ 3) หวังผลในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคการ
4. สิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมพบวา ดานเงินทุนในการทําวิจัย ดานหาความรู และดานสิ่งแวดลอม วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก ดังที่ จรัส สุวรรณมาลา (2540) ไดกล าวเกี่ย วกับปจจัยสนับ สนุนที่จะทําให เกิดการทําวิจัยได คื อ
1) ทุนการวิจัย 2) ผูชวยในการวิจัย 3) สิ่งจําเปนพื้นฐาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัยที่ทันสมัย 4) บรรยากาศที่เอื้อตอ
การทํ าวิ จัย สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของช อลดา วิ ชั ย พาณิ ช ย (2554: 43-45) กล าวว า แหลง ทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย ของ
มหาวิท ยาลั ยในประเทศมาจาก 4 สวนสํ าคัญ คื อ 1) งบประมาณแผนดิน 2) เงิ นกู และความรวมมือดานการวิ จัย จาก
ตางประเทศ 3) การสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน และ 4) สิ่งที่เอื้อตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยใน
การทําวิ จัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ อันดับแรก ดานสิ่งแวดล อม, วัส ดุ
อุปกรณเ ครื่องมือ และสิ่ง อํานวยความสะดวก รองลงมาดานเงิ นทุนในการทํ าวิจัยสอดคล องกั บงานวิจัยของ พิ ศิษฐ หิ รัญกิ จ
(2544 อางถึงใน วนิดา พิงสระนอย, 2556: 52) ไดอธิบายวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัย คือ หองสมุด และสถานที่
การทําวิจัย สวนปจจั ยพื้นฐานในดานบุคคล อุปกรณ และสิ่งอํ านวยความสะดวก ที่สนั บสนุนในการทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
และยั ง สอดคล องดั ง ที่ วิ จารณ พานิ ช (2553) ได อธิ บายว า มี ปจจั ย หลายอย างที่ เ ป นแรงผลั กดั นทํ าให เ กิ ดการทํ าวิ จัย
การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 1) ดานนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 2) มีหนวยงานกลางที่เปนกลไกใน
การบริห ารงานวิ จัย มีหน าที่ใ นการประสานงานระหวางหน วยงานตาง ๆ โดยมีการติด ตามและมีการประเมิ นผลการวิจัย
3) มีงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัย 4) มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการทําวิจัย 5) มีกลยุทธในการบริหาร
การทําวิจัย
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8. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่หลากหลาย ที่มีความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัย อาทิ
ทัศนคติการพัฒนางานวิจัย อุปสรรคปญหาในการทําวิจัย ทักษะความรูเกี่ยวกับการวิจัย เปนตน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา
ไปใชในการสงเสริมและพัฒนาตอไป
2. ควรมีการนํากรอบแนวคิ ดจากการวิ จัยดัง กลาวไปศึกษาในมหาวิท ยาลัย ราชภั ฎแหง อื่น หรือมหาวิทยาลัยรั ฐ
หรือเอกชนแหงอื่นที่มีการทําวิจัยจากงานประจํา เพื่อศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ
3. ควรมีการศึกษางานวิจยั ดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยนําปจจัยที่พบความแตกตางมาศึกษาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะทําให
ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของการทําวิจัยจากงานประจํา เมื่อเวลาปรับเปลี่ยนไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการและระดับความผูกพันที่มีในองคการ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดราชบุรี 2. เพื่อศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี 3. ศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดราชบุรี ความผูกพันในองคการของพนักงานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 370 คน ไดมาโดยการสุมแบบงาย และผูใหสัมภาษณ 4 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู คาสัมประสิทธิสหสัมพันธการถดถอยพหุคูณโดยวิธีก ารแบบ
ขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก มีระดับการรับรูวัฒนธรรมขององคการในภาพรวมอยูในระดับ
มากประกอบดวย ดานความเหลื่อมล้ํา มุงเนนเปาหมายระยะยาว ดานการหลีกเลียงความไมแนนอน ปจเจกบุคคลและกลุมนิยม
และความเปนหญิงเปนชายและ มีระดับความผูกพันในองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานบรรทัดฐาน
การคงอยูกับองคการ และดานจิตใจ 2) ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก
ประกอบด วย 1. การมุง เนนเปาหมายระยะยาว 2. ความเปนป จเจกบุ คคลและกลุ ม นิย ม 3. ความเหลื่อมล้ําของอํ านาจ
3) แนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ประกอบดวย 1. ดานจิตใจ 2. ดานการคงอยู
ในองคการ ที่ยังสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตองการที่จะทํางานกับองคการตลอดไป
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการ ความผูกพันในองคการ อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the perception level of organizational culture
and organizational commitment of employees of ceramic industry in Ratchaburi Province; 2) analyze the
organizational culture factors affecting organizational commitment of employees of ceramic industry in
Ratchaburi Province; and 3) identify the guidelines for developing organizational commitment of employees
of ceramic industry. The research sample consisted of 370 employees of ceramic industry in Ratchaburi
Province, derived by simple random sampling; and 4 interviewees derived by purposive sampling. The
research instruments, constructed by the researcher, and an interview form. Data were analyzed with
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, pair difference test, correlation
coefficient, stepwise multiple regression, and content analysis.
The results were as follows: 1) Overall, the employees of ceramic industry perceived organizational
culture at a high level. The aspects were power distance, long term orientation, uncertainty avoidance,
individualism and collectivism, and masculinity and femininity. Additionally, the overall level of organizational
commitment was at a high level. The aspects were normative commitment, continuance commitment,
and affective commitment. 2)Organizational culture factors in aspects of long term orientation, individualism
and collectivism, and power distance together predicted organizational commitment 3) Guidelines for
developing organizational commitment of employees of ceramic industry were as follows: 1) in affective
aspect, helping each other, good human relations, participation in problem solving, and fairness; and
2) in continuance aspect, compensation, good welfare, and safety at work affected to employees’
commitment to work with the organization
Keywords: organizational culture, commitment, ceramic industry, Ratchaburi
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1. บทนํา
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อิทธิพลของความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม
การสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น ทําใหเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูของประชากรเขาถึงขาวสารมากขึ้น ซึ่งมีผลทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาเมื่อสภาพแวดลอมภายนอกองคการมีการเปลี่ย นแปลง
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมืองดานประชากรและโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อทําใหเกิดการเปรียบเทียบการแขงขันทางธุรกิจซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอองคการที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนและแสวงหากลยุทธเพื่อความอยูรอดขององคการ ซึ่งความอยูร อดขององคการจะประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอม
ตาง ๆ ที่สําคัญอันไดแกคน เงิน วัสดุ และการจัดการ คนถือไดวาปจจัยสําคัญที่สุดเพราะเปนสวนที่จะขับเคลื่อนใหองคการ
ดําเนินตอไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นองคการตองใหความสําคัญที่จะตองสรางวัฒนธรรมองคการที่ทําใหคนมีความผูกพันและคงอยู
กับองคการ
วัฒนธรรมองคการ ถือเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการดําเนินงานองคการ ทุกองคการตองมีวัฒนธรรมของตนเอง
ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมยอย ๆ อีกหลายวัฒนธรรม วัฒนธรรมเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใน
องคการ และมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรูสึกของบุคลากรใหเกิดความผูกพันและ
เสียสละใหกั บองค การวั ฒนธรรมองค การที่ เอื้ออํ านวยตอการปฏิบัติ งานจะทําใหพนักงานรู สึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
องคการพรอมที่จะทุมเทกําลังกายกําลังใจใหกับองคการอยางเต็มที่นําไปสูความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคการ
ความผูกพันของคนที่มีตอองคการถือวาเปนตัวชี้วดั ที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององคการอยางแทจริง สามารถเห็น
ไดอยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน การเขา-ออกงาน ซึ่งหากคนในองคการมีความผูกพันที่ดีตอองคการแลวก็จะมี
ความมุงมั่น ตั้งใจ ที่จะทุมเททํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จ บรรลุเปาหมาย ซึ่งความผูกพันตอ
องคการจะมีความเกี่ยวของกับบรรยากาศขององคการและความพึงพอใจในงาน (Steers, 1997) หากบุคลากรขาดความผูกพันตอ
องคการ ซึ่งบุคลากรก็เปนผูมีคุณคาสําหรับองคการ พรอมที่จะทุมเทความรูความสามารถ เพื่อใหองคการนําไปสูความสําเร็จหรือ
เปาหมายและปฏิบัติงานในองคการ ที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการตอไป ในรูปแบบตาง ๆ ในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมที่
แตกตางกันออกไปและจะทําใหแบบแผนในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แตกตางกันออกไปดวยดังนั้นจึง
กล าวไดวาวัฒนธรรมองค การกั บความผูกพั นต อองคการเป นป จจัยสํ าคั ญในการพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับคุ ณภาพของ
องคการและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพได
จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดที่มชี ื่อเสียงในการผลิตเซรามิก มาเปนเวลานาน จากการที่ยังไมสามารถสรางผลิตภัณฑอื่นให
มีความหลากหลาย สถาบันไทย-เยอรมัน และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ จึงไดรวมมือกันยกระดับความสามารถของ
ผูผลิตเซรามิกราชบุรี ใหสามารถนํ ากระบวนการผลิตสมัยใหม มาใชในการสรางรู ปแบบผลิตภัณฑ ใหมีความหลากหลาย และมี
มูลคาเพิ่ม โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต “แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม”
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษา ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของ
พนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพันที่มีตอองคการของ
พนักงาน และปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี
ตลอดจนนําผลการศึกษาที่ได มาใชในการกํ าหนดแนวทางการสรางความผูกพั นในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิ ก
จังหวัดราชบุรี เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดํ าเนินงานบรรลุวัตถุ ประสงคและเปาหมายไดที่กําหนดไวไดอย างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืนในอนาคต
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการและระดับความผูกพันที่มีในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด
ราชบุรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดเดี่ยวกับองคประกอบของวัฒนธรรมองคการของ Hofstede (2001: 351) และแนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันองคการ ของ Allen & Meyer (1997 : 106) ไดกรอบแนวคิดการวิจัยรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังนี้
วัฒนธรรมองคการ
1. ความเหลื่อมล้ําของอํานาจ
2. ความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม
3. การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน
4. ความเปนชายกับความเปนหญิง
5. การมุงเนนเปาหมายระยะยาว

ความผูกพันในองคการ
1. ความผูกพันดานจิตใจ
2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน

แนวทางการสรางความผูกพันในองคการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราขบุรี
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วัฒธรรมองค การ เปนวิถี ชีวิตคนกลุ มใดกลุม หนึ่ง ยึด ยือปฏิ บัติ ตอกั นและกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิ ถ ี
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ผู ศึ ก ษาสร างกรอบแนวคิ ด ในการทํ า การศึ ก ษามาจากการบู ร ณาการแนวคิ ด ของนั กวิ ช าการไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งเปนทฤษฎีทางวิชาการ นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Hofstede (2001) ซึ่งไดศึกษาวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมองคการ ซึ่งมีมิติตาง ๆ
สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ (Power Distance) หมายถึงเปนลักษณะที่สมาชิกในองคการคาดหวัง และยอมรับวา
อํานาจของบุ คคลในองคการมี ความแตกตางกันไม เ ทาเที ย มกั น เป นระบบค านิ คมที่มี ค วามแตกต างกันของบุค คลที่ อยู ใ น
องคการ โดยผูนําหรือหัวหนา จะมีอํานาจหนาที่มากกวา โดยนอกจากนี้อํานาจที่องคการและสถาบันกระจายใหกับบุคคลที่ไม
เทาเทียมกัน นอกจากนี้คนจะยอมรับและเคารพนับถือคนที่มีอํานาจในสังคม จะพิจารณาความสําคัญของคนตามตําแหนงงาน
ฐานะ หนาที่ ยศฐานบรรดาศักดิ์
2. ความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม (Individualism and Collectivism) ความเปนปจเจกนิยม หมายถึง สังคมที่
มีความผูกพันของบุคคลเปนอยางหลวม ๆ แตละคนจะใหความสําคัญกับตนเอง ในดานความคิดและการกระทํามากกวา การ
ใหความสําคัญกับกลุมคน ปฏิบัติงานสําเร็จดวยตนเอง คนเหลานี้จะไมยึดกิจกรรมของสังคมดวยเหตุที่วา คนมีความคิดอิสระมี
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เสรีภาพ ตามที่กําหนดใชในกฎหมายสังคม หรือกฎเกณฑ ระเบียบขององคการ กลุมนิยม หมายถึง สังคมที่มีความผูกพันกันให
ความสํ าคัญ การตัด สินแบบกลุม มีความซื่อสัต ย และจงรักภักดีต อกัน ปฏิบัติภ ารกิจตาง ๆรวมกั น มองเห็นประโยชนและ
ความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชนความสําคัญ สวนตัวและครอบครัว ทั้งนี้เพราะมีความเห็นวาสังคมชอบดูแลรักษา
ผลประโยชนใหเมื่อคนเหลานี้เดือดรอน ถามองในทั้งองคการ จะเปนการทํางานรวมกันเปนทีมงานหรือกลุมขององคการ
3. การหลีกเลียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) หมายถึง ระดับสมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ รูสึกได
ถูกคุ กคามจากสถานการณที่ มีความไม แนนอนได สะท อนออกมาในรูป แบบของการตั ดสิ นใจ จะพยายามสร างกฎระเบีย บ
ขอบังคับมากใหสมาชิกในองคการปฏิบัติตาม เพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกปฏิบัติตามทําใหคนในสังคมรูสึกมีความวิตกทั้งกังวล
สูง มีความเครียด มีความรอนรน และหวาดกลัวตอความไมแนนอน
4. ความเปนชายกับความเปนหญิง (Masculinity and Femininity) มีของการแบงแยกลักษณะความเปนเพศชาย
คื อ ความก าวร าว มี ค วามกระตื อ รื น ร นในการแข ง ขั น สู ง การแสวงหาตามบทบาททางเพศ การแก ป ญ หาด ว ยความ
ประนีประนอมและการเจรจาตอรองใชสัญชาตญาณมากกวาการตัดสินใจอยางรอบคอบหนทางสูความสําเร็จ กลาตัดสินใจ
การทํางานมีระบบเครงครัด เนนผลงาน คาดหวังวาจะไดรับความกาวหนาในงาน สวนลักษณะของความเปนเพศหญิง จะให
ความสําคัญกับอารมณ ตามความสัมพันธระหวางกัน ความเมตตา สงสาร ความเปนชายหรือเปนหญิง ในสังคมที่มีวัฒนธรรม
แบบผูชาย ผูนํามีอํานาจ ตําแหนง หรือเปนหัวหนา มีหนาที่ ความรับผิดชอบสูงจะเปนเพศชาย สังคมคาดหวั งบทบาทเพศ
ระหวางหญิง ที่แตกตางกัน ความเขมแข็ง การมีสิทธิมีเสียง แตผูหญิง จะมีบทบาทในการดูแลหนาที่ครอบครัว การตัดสินใจที่
ไมแนนอน เด็ดขาดเหมือนเพศชาย
5. การมุงเนนเปาหมายระยะยาว (Long-Term Orientation)หมายถึง การมุงเนนเปาหมายระยะยาว จะมีลักษณะ
การบริหารโดยการกําหนดเปาหมายในระยะกลางและระยะยาว และพยายามยืนหยัดยึดมั่นในเปาหมายที่กําหนดไว ยึดถือ
การปฏิบัติตามกฏระเบียบ การเชื่อฟงคําสั่งของมีอํานาจนอยกวาจะทําใหบทบาทของผูบริหารสําคัญยิ่งขึ้น ความประหยั ด
มัธยัสถ ทําใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้น สวนการมุงเนนระยะสั้นไมใหการวางแผนในระยะยาวเพราะคิดวาปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา จึ ง ให ค วามสํ าคั ญ ป จ จุ บั น มากกว า ไม ค อยพั ฒ นาไม มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ไม พ ยายามเสี่ ย งและไม
เปลี่ยนแปลงตัวเอง การแสดงความรักและของขวัญแสดงออกดวยการเนนเรื่องมารยาทที่ดีในสังคมมากกวาความสามารถ
จากแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมองค การดั งกลาวขางต น สรุ ปไดวามีองค ประกอบดังต อไปนี้ 1) ความเหลื่อมล้ําของ
อํานาจ 2) ความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 3) การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 4) ความเปนชายกับความเปนหญิ ง และ
5)การมุงเนนเปาหมายระยะยาว ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้
ความผูกพันในองคการศึกษาจากแนวความคิดของAllen and Meyer (1997 : 106) โดยกลาวถึง ความผูกพันใน
องคการประกอบดวย
1. ความผูกพันทางดานจิ ตใจ (Affective Commitment) หมายถึ ง ความผูกพันที่ เกิ ดขึ้ น จากความรูสึ ก เป น
ความรูสึ กผูกพันและเป นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกันกั บองค การ รู สึ กเปนสวนหนึ่ งขององค การ ทุ มเทและอุ ทิศ ตนใหกับ องคการ
ความรู สึกยึด มั่นกับ องคการ และปรารถนาที่จะมี สวนร วมในองคการ เกิด จากการที่ บุค คลได รับ ประสบการณจากการทํ า
กิจกรรมตาง ๆ ในการทํางานที่ตรงกับการคาดหวัง ตองการที่จะอยูกับองคการตอไป ความผูกพันดานจิตใจตอองคการนี้แบง
ไดเปน 4 ปจจัยหลัก คือ คุณลักษณะของบุคคล (Personal Characteristics) คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics)
ประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) และคุณลักษณะของโครงสราง (Structural Characteristics) การทุมเท
การทํางาน การยอมรับในสิ่งที่บริษัทประสบปญหา การยอมรับเปาหมายความคิดที่สอดคลองกับบริษัท พรอมที่จะทําใหบริษัท
บรรลุเปาหมาย
2. ความผูกพันดานการคงอยู (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้น จากการคิดคํานึงถึง
บุคคล โดยมีพื้นฐานอยูบนตนทุนที่บุคคลใหกับองคการ ทางเลือกที่มีของบุคคล และผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคการนั้น
ต อไปหรื อโยกย ายเปลี่ ย นแปลงที่ ทํ างาน ความต องการที่ จะอยู ทํ างานกั บ องค ก ารต อไป ซึ่ ง เกิ ด จากการประเมิ น และ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 785
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เปรีย บเทีย บผลประโยชนที่ จะไดรับจากการคงสมาชิ กภาพไวใ นองค การ กับผลประโยชน ที่จะตองสู ญเสีย หากลาออกจาก
องคการ ความผูกพันดานการคงอยูนั้นเกิดขึ้นจากการไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจในการคงอยูในองคการ หรือการรับรูวาไมมี
ทางเลือกที่จะไปอยูกับองคการอื่น รวมไปถึงการรับรูความยากลําบากในการหางานใหม ทําใหบุคคลจําเปนตองอยูกับองคการ
ตอไป ปจจัยดานนี้ คือ อายุ สถานภาพการจางงาน ความพึงพอใจในอาชีพ และความตั้งใจที่จะลาออก ความผูกพันดานการคง
อยูนั้นเกิดขึ้นจากการไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจในการคงอยูในองคการ การไมคิดลาออกจากบริษัท การเสียสละประโยชน
สวนตนเองเพื่อสวนรวม
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรูสึ กของพนักงาน เมื่อเขามาเป น
สมาชิกขององคการ ก็ตองมีความผูกพันที่เกิดขึ้นจากคานิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ดี การรับรูหนาที่และความ
รับ ผิด ชอบ บทบาทหนาที่ ที่ถู กต อง ความเหมาะสมของตนที่จะอยูใ นองคการ ปฏิบั ติต ามความรั บผิ ดชอบ หนาที่ท ี่ ได รั บ
มอบหมาย และสนับสนุนกิจกรรมขององคการโดยการแสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคลตอองคการ ความรูสึกของ
บุคคลวาการคงความเปนสมาชิกขององคการไว เปนสิ่งที่เหมาะสมและเปนสิ่งที่ควรทําและโอกาสกาวหนาในอนาคต ความ
ผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานนี้เกิดจากคานิย มสวนบุคคล คือความสัม พันธกับเพื่อนรวมงาน การพึ่งพาไดขององคการ
และการมีสวนรวมในการจัดการความสัมพันธกับผูรวมงาน การพึ่งพาไดขององคการ และการมีสวนรวมในการจัดการ
จากแนวคิดทฤษฎีความผูกพันในองคการดังกลาวขางตนสรุปไดวามีองคประกอบดังตอไปนี้ 1) ความผูกพันทางดาน
จิตใจ 2) ความผูกพันดานการคงอยู 3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ซึ่งผูวิจัยนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังวหวัด
ราชบุรี ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอมูล
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางจากทําวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานทุกระดับของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุงาน 1 ป ขึ้น
ไปพนักงานระดับปฏิ บัติการ หั วหนางาน และผูจัด การ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสู ตรการคํานวณเพื่อหาขนาดของ
ตัวอยางดวยวิธีของYamane (1973: 725 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2545 :97)ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 369 คน
และเพื่อความสะดวก ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเผื่อความคลาดเคลื่อนเปนจํานวน 370คนเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
ที่ผานการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
5.2 กลุมเปาหมายในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายที่ใชในการในการวิจัยนี้ไดแก พนักงานระดับหัวหนาฝายและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯจํานวน 4
รายประกอบดวยตัวแทนฝายบริหารโรงงานผูจัดการฝายผลิ ต หัวหนาฝายตลาด หัวหนาฝ ายบุคคล หัวหนาฝายบัญ ชี และ
กรรมการบริษัทฯขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
5.3 เครื่องมือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคในการวิจัย ตลอดจนผลงานในการวิจัย เปนแนวทางในการวิเคราะห การ
วิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับแนวทางการสรางความ
ผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 คนโดยมีเกณฑในการเลือกผูใหขอมูลหลัก คือ
พนักงานระดับปฎิบัติการ และหัวหนาฝาย ผูจัดการโดยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection)
5.4 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)โดยอาศัย
ดุลยพินิจของ ผูทรงคุณวุฒิ รวม 3 ทาน ตรวจสอบความครอบคลุมตามองคประกอบที่กําหนด แลวทําการทดสอบความ
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เชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถาม โดยไดทําการทดลอง (try-out) กับกลุม ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางไดแก พนักงานใน
อุตสาหกรรมเซรามิก30 ชุด แลวนําผลการทดสอบมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (alpha coefficient) ดวยวิธีของครอนบัช
(Cronbach’s alpha: α) ไดคา 0.93 สอดคลองกับหลักการที่ตองมากกวาหรือเทากับ 0.70 และคาความตรงเที่ยงดาน
เนื้อหา IOC ไดคาระหวาง 0.67-1.00 เครื่องมือนี้จึงสามารถนําไปใชสําหรับการรวบรวมขอมูล
5.5 การใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิ ติ วิเ คราะหสถิติ พรรณนาขั้นพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ไดแ ก คารอยละ
(percentage) ในการวัดคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยนําผลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด ในแบบสอบถาม และผลที่ไดจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก มาสรุปรวมกัน
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิ งมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง รอยละ 78.60 เพศชาย
รอยละ 21.40 สวนใหญมีอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 1.10 และอายุระหวาง 20-29ป รอยละ 38.10 รองลงมามีอายุระหวาง
30-39 ป รอยละ 40.50 สวนใหญสถานสภาพโสด รอยละ 50.80 สมรส รอยละ 45.40 ระดับการศึกษา ป.ว.ช. หรือมัธยม
การศึกษาปที่ 6 รอยละ 73.20 รองลงมาระดับอนุปริญญา หรือป.ว.ส. รอยละ 14.10 ระยะเวลาการทํางานในองคการปจจุบัน
สวนใหญนอยกวา 3 ป รอยละ 23.20 รองลงมาอยูในระหวาง 3-6 ป รอยละ 33.50 ระยะเวลาทํางานตั้งแต 11 ปขึ้นไป รอยละ
25.90 มีตําแหนงการทํางานสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 83.20 รองลงมาระดับหัวหนางานแผนก หรื อ
เทียบเทา รอยละ14.90
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับวัฒนธรรม ของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี
ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมระดับวัฒนธรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก
( X = 4.00) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานซึ่งเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความ
เปนหญิงเปนชาย ( X = 4.22) ดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน( X = 4.12) ดานความเหลื่อมล้ํา( X = 3.99) ดานมุงเนน
เปาหมายระยะยาว ( X = 3.98) ดานปจเจกและกลุมนิยม ( X = 3.89)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข อมูลระดับความผู กพัน ต อองคการของพนักงานในอุ ตสาหกรรมเซรามิก จั งหวั ด
ราชบุรี
การวิเคราะหความผูกพันตอองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรีโดยการหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และจําแนกความผูกพันตอองคการตามเกณฑของ Best & Kahn ดังนี้ในภาพรวมระดับความผูกพัน
องคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก อยูในระดับมาก ( X = 3.40) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุก
ดานซึ่งเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานบรรทัดฐาน ( X = 4.16)ดานการคงอยูกับองคการ ( X = 3.83)
ดานจิตใจ ( X = 3.65)
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ยวั ฒ นธรรมองค ก ารที่ ส งผลต อ ความผู ก พั น ในองค ก ารของพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเกี่ยวเพื่อสรางสมการความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด
ราชบุรี โดยทําการทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ Pearson (Pearson’s correlation coefficient ดวยสมการถดถอย
พหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) โดยกําหนดใหคาสหสัมพันธของตัวแปรเหตุ (x) ตองไมเกิน 0.80 โดยใช
ปจจัยทางวัฒนธรรมองคการ (x) ในแตละดาน คือ ดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ (x1) ดานความเปนปจเจกบุคคลของกลุมนิยม
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(x2) ดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (x3) ดานความเปนชายและความเปนหญิง (x4) ดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว (x5)
สรุปผลการทํานายปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรีใน
ภาพรวมและรายดาน มีดังนี้
1. ผลการศึกษาปจจัยวัฒนธรรมองค การของอุตสาหกรรมเซรามิกที่สามารถพยากรณความผูกพันในองคการของ
พนักงานอุ ตสาหกรรมเซรามิ ก พบวา ปจจั ยวัฒนธรรมองคการที่มีอํานาจพยากรณ ความผูกพั นในองค การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมเซรามิก เรียงลําดับตัวพยากรณที่ดีที่สุดคือดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว (x5) ดานความเปนปจเจกบุคคล
และกลุมนิยม (x2) ความเหลื่อมล้ําของอํานาจ (x1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) ของทั้งสามองคประกอบเทากับ .615
และปจจัยวัฒนธรรมองคการทั้งสามองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ของความผูกพันในองคการไดรอยละ 37.80
2. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการ ดานจิตใจ พบวามี 2 องคประกอบคือ 1) ดานความเปนปจเจก
บุคคลและกลุมนิยม (x2) 2) ดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว (x5)
3. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการ ดานการคงอยู พบวา มี 3 องคประกอบคือ 1) ดานความเปน
ปจเจกบุคคลและกลุมนิยม (x2) 2) ดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว (x5) และ 3) ดานหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (x3)
4. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการดานบรรทัดฐาน พบวามี 3 องคประกอบคือ1) ดานการมุงเนน
เปาหมายระยะยาว (x5) 2) ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม (x2) 3) ดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ (x1)
7. อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่องป จจัยทางวัฒ นธรรมองคการที่สง ผลตอความผูกพันในองค การของพนักงานอุ ตสาหกรรมเซรามิ ก
จังหวัดราชบุรี
1. ระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบว าโดยเรีย งลําดับ จากมาไปหาน อย คื อดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ ด านมุง เนนระยะยาว ดานการหลีกเลี่ ยงความไม
แนนอน โดยความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม สุดทาย คือ ดานความเปนชายกับความเปนหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ชัยวัฒน ตันติภาสวศิน (2548: 107) เรื่องความสัมพันธการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ ดีขององคการของพนักงานซี.พี .เซเว นอิเ ลฟเวน จํากัด (มหาชน) ผลการวิ จัยพบว าการรับ รูวัฒ นธรรมองค การดาน
ลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจในระดับสูง
2. ระดับความผูกพันที่มีในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิกในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานบรรทัดฐาน ดานการคงอยู และดานจิตใจ พบวาดานจิตใจถือวามีระดั บมากสุด ซึ่ง
ดานบรรทัดฐาน ก็คือ ความรูสึกของพนักงาน เมื่อเขามาทํางานเปนสมาชิกขององคการ เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการยอมรับใน
กฎระเบียบ นโยบายวัฒนธรรมและตัวพนักงานขององคการ การสงเสริมบุคคลกรมีศีลธรรม ความดีงามเปนหลักในการปฏิบัติงานที่
สืบทอดกันมาโดยตลอดและพรอมที่จะอุทิศ หรือทางแรงกายกับองคการสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยพันธ จันทมาลา (2557:
117) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงแรมเบสท
เวสเทิรน พรีเมียร อมาแรนซ สุวรรณภูมิ แอรพอรตนี้ พบวา ความผูกพันดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งจะ
เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทเปนสิ่งที่บุคคลากรทุกคนควรปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
เต็มที่เชนเดียวกับ พลชัย หอมสุวรรณ (2558: 156) เรื่องการศึกษาลักษณะสวนบุคคลและปจจัยจูงใจในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ไทยมุง เทรดดิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด พบวา ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเกี่ยวของกับความเต็มใจมาทํางานในวันหยุดหากบริษัทของความรวมมือ การเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ พนักงานสวนใหญขององคการมีอายุมากและปฏิบัติงานกับองคการมานาน ทําใหเกิดความ
ผูกพันเสมือนองคการเปนบานหลังที่สองของตน หากมีสิ่งใดที่สามารถเสียสละหรือชวยเหลือองคการไดก็จะใหความรวมมือ
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3. ปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรม
เซรามิก คื อ 1. ด านการมุงเนนเป าหมายระยะยาว 2. ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิ ยม 3. ดานความเหลื่อมล้ําของ
อํานาจ สอดคลองกับการสัมภาษณผูมีประสบการณ และเชี่ยวชาญ เห็นวา การมุงเนนเปาหมายระยะยาวสงผลตอความผูกพัน
ในองคการ และการทํางาน จําเปนตองมีเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะทําใหองคการ สามารถที่จะอยูกับองคการไป
ไดโดยตลอดโดยที่การมุงเนนระยะยาว พยายามมีหลักยึดมั่นในเปาหมายที่กําหนดไวยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความ
สม่ําเสมอ แกปญหารวมใจกัน มีการวางแผนมีวิสัยทัศน และมีนโยบายที่ชัดเจน มีการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการทํางานอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับแนวความคิดของวิเชียร วิทยาอุดม (2556: 3-14 ) ซึ่งเสนอวาผูบริหารจะตองพึ่งปฏิบัติในเปาหมายที่
กํ าหนดไว ความเป น ป จเจกบุ ค คลและกลุ ม นิ ย มหมายถึ ง สั ง คมที่ มี ความผู กพั นของบุ ค คลอย างหลวม ๆ แต ล ะคนจะให
ความสําคัญกับตนเอง ในดานความคิดและการกระทํามากกวาใหความสําคัญกับกลุมคน
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทดสอบทางสถิติอีกพบวา
1. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการดานจิตใจมี 2 ปจจัย ดานปจจัยความเปนปจเจกบุคคลและกลุม
นิยม 2.ปจจัยดานการมุงเปาระยะยาว จากปจจัยที่ 2 ปจจัยหมายความวาถาตองการใหพนักงานมีความผูกพันดานจิตใจ บริษัท
จะต องสกัด ปจจั ยวั ฒนธรรมการความเป นปจเจกบุค คลและกลุม นิย ม กั บด านการมุงเปาระยะยาวใหกับ พนั กงานที่ มีการให
ความสําคัญกับตนเองและกลุมนี้จะนําพาองคการไปสูเปาหมายหรือแนวทางในระยะยาวดวย
2. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลความผูกพันในองคการดานการคงอยูมี 3 ปจจัย คือดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุม
นิยม 2. ปจจัยดานการมุงเนนระยะยาว และ 3. ปจจัยดานความหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ดังนั้น ถาบริษัทตองการใหพนักงานมี
ความผูกพันดานการคงอยู บริษัทจะตองสรางปจจัยดังกลาวนี้ใหกับพนักงาน พนักงานจะไดคงอยูไมมีอัตราการเขาออกบอย ซึ่ง
จะสงผลใหการดําเนินงานไปอยางตอเนื่อง
3. ปจจัยวัฒนธรรมนี้สงผลตอดานความผูกพันในองคการดานบรรทัดฐานมี 2 ปจจัย คือ ดานการมุงเปาหมายระยะยาว
และปจจัยดานเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม ดังนั้น ถาบริษัทตองการใหพนักงานมีความผูกพัน ดานบรรทัดฐาน ดานวัฒนธรรม
ประเพณีกฎระเบียบตาง ๆ ที่สกัดขึ้นมาที่บริษัทตองการ ปจจัยวัฒนธรรมดังกลาวใหกับพนักงาน ซึ่งพนักงานก็จะมีความผูกพัน
กับบริษัท สรุปไดวาปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก มี 3 ปจจัย คือ 1.ปจจัยดานการ
มุงเนนเปาหมายระยะยาว 2.ปจจัยดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 3. ปจจัยดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ
4. แนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จากการสัมภาษณผูบริหารพนั กงาน
ในอุตสาหกรรมเซรามิก สรุปไดวา ควรมีการสงเสริมวัฒนธรรม ดานความเหลื่อมล้ํา และจะทําใหพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตาม
บริษัทพนักงานแตละคน จะมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงานของแตละคน นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่มุงเปาหมายในระยะยาวและ
ระยะสั้น ซึ่งจะนําใหองคการสามารถที่จะดําเนินกิจการไปไดตลอด การสรางความผูกพันใหเปนเหมือนบานหลังที่สองใหเปนสวน
หนึ่งขององคการ มีสภาพแวดลอมที่ดีความสัมพันธระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา มีการจัดสวัสดิการผลตอบแทน จะไดเกิด
ขวัญกําลังใจที่ดีกับพนักงาน
8. ขอเสนอแนะในการวิจัย
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาครั้งนี้ควรนําวัฒนธรรมองคการและความผูกพันตอองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดราชบุรีปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลความผูกพันของพนักงานมาพิจารณา พัฒนาและปรับปรุงแกไข ดังนี้
8.1.1 ถาองคการตองการใหพนักงานมีความผูกพันในองคการดานจิตใจควรสรางปจจัยวัฒนธรรม คือ ปจจัยดาน
ความเปนปจเจกและกลุมนิยม ซึ่งเปนผลดีที่ดีในการทําการสงเสริมใหมีกิจกรรมภายในการทํางาน รวมกันเป นทีม จิตอาสา
ปจจัยดานการมุงเปาระยะยาว จะนําองคการไปสูเปาหมายที่วางแผนในอนาคต
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8.1.2 ถาองคการตองการใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการ ควรสรางปจจัยวัฒนธรรม
คือ ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม ดานการมุงเนนระยะยาวมีกฎระเบียบที่จัดเจนดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน
มีการสื่อสารถึงสภาวการณที่เกิดขึ้นในองคการ หรือการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
8.1.3 ถาองคการตองการใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน ควรสรางปจจัยวัฒนธรรม คือ ดาน
การมุงเนนเปาหมายระยะยาวมีการสรางกฎระเบียบตาง ๆ ไว เพื่อใหพนักงานไปในเปาหมายในทิศทางเดียวกัน ดานความเปน
ปจเจกบุคคลและกลุมนิยม มีสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความปลอดภัย และเหมาะสมในสถานที่ในการปฏิบัติงาน
8.1.4 ถาพนักงานมีความผูกพันในองคการ ทําใหสงผลมี 3 ดาน ดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว ใหรูทิศทางของ
องคการที่วางแผนในอนาคต ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม มีรวมกลุมกันทํางานกันทีมเพื่อใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
หรือสงผลตอการทํางาน ดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ ใหพนักงานในองคการยอมรับสถานภาพระหวางสมาชิกแตละคนใน
องคการ แสดงออกถึงความแตกตางกันในดานอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ
8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันตอองคการกับกลุมตัวอยางที่ทํางานในอุตสาหกรรม
ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเซรามิก
8.2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่มีสงผลตอความผูกพันในองคการ อาทิ ความพึงพอใจในการทํางาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานประสิทธิภาพในการทํางานแรงจูงใจในการทํางาน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research methodology) เก็บตัวอยาง
จํานวน 1,300 ราย ผลการศึกษา พบวา ระดับของความพึงพอใจของนักศึกษามีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเว นดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริ การ อยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่แตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจ
ที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่ไดนั้นทาง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรปรับปรุงดานขั้นตอนการใหบริการ และใหความสําคัญกับความคาดหวัง
ตอการบริการของนักศึกษาในแตละชั้นปและสาขาวิชา
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Abstract
The objectives of this research were 1) to study level of satisfaction of undergraduate students
toward the Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University and 2) to compare level
of satisfaction of undergraduate students classified according to personal factors. This research used the
quantitative research methodology. The samples were collected 1,300 samples. The results showed that
level of satisfaction were high level on the average except process and service was medium level. The
results of the hypothesis test showed that comparison on the overall of satisfaction of undergraduate
students toward the Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University that distinguish
from gender, year and subject major difference with statistical significant at .05. The Faculty of Management
Science, Nakhon Pathom Rajabhat University should improve the process of service and emphasis on the
expectations for the service of the students in each year and in each subject major.
Keywords: satisfaction, undergraduate students, faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat
University
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1. บทนํา
พันธกิจหลักของทุกสถาบันอุดมศึกษา ตางก็เพื่อตองการใหบัณฑิตของสถาบันเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงมีการวาง
กลยุทธเพื่อพัฒนาและสง เสริมทั้งดานหลักสูตรที่มี ความเขมขน การวัดและการประเมินผล และการติดตามผลสัม ฤทธิ์ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ตลอดจนงานดานวิชาการอื่น ๆ เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพพรอมที่จะรับใช
สังคมตอไป และนอกจากนี้ การใหบริการตาง ๆ ทางกายภาพ เชน การใหบริการเจาหนาที่ อาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จะเปนการสงเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไปเชนกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
จึงไดกําหนดเปาประสงค ขอ 4 ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
พ.ศ. 2560) ระบุไววา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะตองเปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูมีระบบงานที่คลองตัว
และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล” เพื่อตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่วา “พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล” (กองนโยบายและแผน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) เพื่อที่จะรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันคอนขางสูง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ กลุมประชากรที่ปจจุบันเปนกลุม
คนเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) หรือกลุมประชากรที่เกิดตั้ง แตป พ .ศ .2539 เป นตนไป มีอายุไม นอยกวา 15 ป โดย
ประชากรเจเนอเรชั่นซีเปนคนที่เกิดมาพรอมความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร รูปแบบการดําเนินชีวิต ในสังคมจึงผาน
การติ ด ตอสื่ อสารไร สาย มี ลั กษณะนิ สั ยเป นผู ที่ มีค วามอดทนต่ํา ไม ร อคอย ตอบสนองอย างรวดเร็ว และหาความรูผ าน
เทคโนโลยีตาง ๆ (รศรินทร เกรย และคณะ, 2559, หนา 10 -11)
ดังนั้น การใหการบริการที่สอดคลองกับความพึงพอใจของผูเรียนที่เปนกลุมคนเจเนอเรชั่นซี จึงถือเปนอีกภารกิจหนึ่ง
ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หากองคกรมีการทบทวน
ปจจัยดานการใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการจะสงผลตอความพึงพอใจที่ดีตอผูเรียนกอใหเกิดการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพพรอมที่จะรับใชสังคมตอไป กลายเปนองคกรที่มีคุณภาพและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่น
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยประจําคณะฯ จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือผูใชบริการในยุคปจจุบันที่จะสะทอนใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทั้งดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานอาจารยที่
ปรึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอม และเพื่อใหไดสารสนเทศที่ใชอางอิงผลจากกลุมตัวอยางไปยังประชากร จึงใชการเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประโยชนที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ จะนํามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สอดคลองตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
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3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชา ที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตกตางกัน
4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้

ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-ชั้นป
-สาขาวิชา

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน
- ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ
- ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
5.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรน (2546, หนา 83-84) กลาววา ความพึง
พอใจ คือ การตัดสินใจโดยเกิดความชอบจากทัศนคติที่ผูใชบริการเกิดปฏิกิริยาที่ไดรับในการไดรับบริการ (ความคาดหวัง) ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญในการวัดความพึงพอใจ มีการสังเกตการปฏิบัติงานและทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ไดรับ จากนั้นไดสราง
ระดับการตัดสินใจดวยความพึงพอใจสิ่งทีไ่ ด คือ ถาหากคุณภาพการใหบริการต่ํากวาความคาดหวัง ผลจะออกมาในแงลบ แต
หากคุณภาพการใหบริการสูงกวาที่คาดหวังไว ผลจะออกมาในแงบวก
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดลอมสถานศึกษา โกวิท มัชฌิมา (2550, หนา 82) และณรงค กาญจนานนท
(2536, หนา 25) สรุปไดวา สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในกระบวนการจัดการ
เรียนรูของบุคคลทั้ง ทางตรงและทางอ อมในการจัดสภาพแวดล อมที่ดี ในสถานศึกษา ชวยอํานวยความสะดวกให ผูเรี ยนได
เรียนรูตามความสามารถ ความสนใจ ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ดี
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้
มนตรี สังขทอง และคณะ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มี
ตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ ดานผูสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานประโยชนที่นักศึกษาไดรับ และดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พบวา
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นักศึ กษาที่ มีเพศ สาขา คณะ และศูนยพื้ นที่ ตางกัน มี ความพึงพอใจต อการเรีย นการสอนปรั บพื้นฐานวิ ชาคณิต ศาสตรใ น
ภาพรวมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําฮู จันทปญญา และคณะ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไข แขวง
เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปการศึกษา 2552 พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
ของวิทยาลัยครูคังไข ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัย
ครูคังไข จําแนกตามเพศและปเรียน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมวิทยาลัยครูคังไขในภาพรวม และราย
ดานไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไขโดยรวมและ
ดานการเรียนการสอนแตกตางกัน สําหรับดานอาคารสถานที่ กลุมเพื่อน และการบริหาร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจไม
แตกต างกั น สําหรับ แนวทางการส งเสริ มสภาพแวดลอมของวิทยาลัย ครูคั งไข ไดแ ก ควรเพิ่ มการตกแตงพื้ นที่ เพิ่มจํ านวน
หองน้ํา พรอมทั้งทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ขยายหองเรียนใหมากขึ้น หาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทดลอง เพิ่มการ
อํานวยเพิ่มการอํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแกนักศึกษา
คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 3 ดาน
ดานอาคารสถานที่ ดานกลุมสัมพันธ และดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศที่
ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตางกันในทุกดาน สาขาวิชาที่ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ตางกันในทุกดานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบวา ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูใ นระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับ ปริ ญญาโทที่ จําแนก ระดับ ชั้นป ตางกั น พบว ามี ความพึง พอใจตอการใหบ ริการดานการจัด การศึ กษา
มหาวิท ยาลัย รามคํ าแหง สาขาวิท ยบริการเฉลิม พระเกี ยรติ จัง หวั ดตรัง โดยภาพรวมและรายด านไมแ ตกตางกั น ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสาขาวิชาตางกัน พบวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการ
จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
เสนห ระหวางบาน และคณะ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนโดยรวม พบวา นักศึกษาส วนใหญมี
ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึ กษาหมูเรียน
พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาดานสวัสดิการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมี
ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาสูงกวานักศึกษาเพศชาย
ศิริพร ยานเดิม (2550) ศึกษาการจั ดการเรียนการสอนของอาจารยที่มีผลต อความพึ งพอใจของนักศึ กษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน
โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 นักศึกษาชั้นปที่
แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรที่สงผลตอความพึงพอใจ นั้นไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่เรียน คณะ ซึ่งผูวิจัย
ไดนําไปกําหนดเปนกรอบแนวคิด คือ เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่เรียนสงผลตอความพึงพอใจ
4. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research methodology) ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 6,358
ราย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560)
ตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 378 ราย
คํานวณดวยสูตรของ Yamane(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5 % ดวยการสุมตัวอยางอยางตามสะดวก แตในงานวิจัยนี้
เพื่อใหผลที่ไดมีความคลาดเคลื่อนลดลง ความเชื่อมั่นสูงขึ้น เก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 1,300 ราย
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัย นี้เครื่องมือที่ใชใ นการแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบดวย 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชา เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคําถาม
ปลายป ด ให เ ลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดั บ ประกอบด วย 6 ด านที่ เกี่ ย วกั บ การใหบ ริ การของคณะวิ ทยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานอาจารยที่ปรึกษา
หมูเ รียน ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปดใหเขียนแสดงความคิดเห็น
4.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
4.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คน ตรวจความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (content validity) และภาษาที่ใช หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับ ปรุงเนื้อหาของคําถาม
แตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00
4.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป
ทําการทดสอบกั บนักศึกษาคณะอื่ นที่ ไมใ ชกลุ มตั วอย าง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่ อมั่ นโดยใช สัม ประสิท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับได หรือไม โดยคาอัลฟาทั้งฉบับไดเ ทากับ 0.955 แสดงว า
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได
จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ
4.4 วิธีการเก็บขอมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ผู วิจัย จะทํ าการเก็ บ รวบรวมข อมู ล หลั ง จากปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพของแบบสอบถาม
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดทั้งสิ้นจํานวน 1,300 ราย โดยผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เรียนรายวิชา
สถิติธุรกิจ
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4.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560
4.6 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ผูวิจัย นําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห ขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.6.1. การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ
(%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
4.6.2. การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.6.3 การวิเ คราะห ข อมู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาที่ มี ต อคณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติการวิเคราะห t-test และ one way ANOVA
5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล จํานวน 1,300 ราย สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.40 สวนใหญอยูชั้นปที่ 2
คิดเปนรอยละ 42.20 รองลงมาชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 34.10 และชั้นปที่ 1 คิดเป นรอยละ 14.40 สวนใหญอยูสาขา
การจัดการทั่วไป คิดเปนรอยละ 32.80 รองลงมาสาขาการบัญชีคิดเปนรอยละ 19.40 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจคิดเปน
รอยละ 12.20 สวนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดัง
ตาราง
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถิติ
ระดับ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
S.D.
X
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3.41
.790
ปานกลาง
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.50
.867
มาก
ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน
3.55
.835
มาก
ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ
3.59
.862
มาก
ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน
3.60
.825
มาก
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม
3.51
.820
มาก
ภาพรวม
3.53
.709
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในภาพรวม พบวา มี ความพึง พอใจอยูใ นระดั บมาก ( X =3.53) เมื่ อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา ด านหองเรีย น อุป กรณ
การเรี ย นการสอน ( X =3.60) ด านการจั ด การการเรี ย นการสอนในคณะ ( X =3.59) ด า นอาจารย ที่ ป รึ กษาหมู เ รี ย น
( X =3.55) ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและสภาพแวดล อม ( X =3.51) และด านเจ าหน าที่ ผู ใ ห บ ริ การ ( X =3.50)
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ( X =3.41) อยูในระดับปานกลาง
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สวนขอเสนอแนะของนักศึกษาเรียงตามลําดับ คือ สวนใหญตองการใหปรับ ปรุงดานหองน้ํา ในเรื่องความสะอาด
การไหลของน้ํา ดานอาจารยผูส อนควรมีการสอนที่นาสนใจ นาติดตาม และใชสื่ อการสอนที่ทันสมัย ด านสภาพแวดลอม
ควรเพิ่มพื้นที่ในการนั่งพักผอนใหมากขึ้น รวมถึงเรื่องความสะอาดดวย
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐานสรุปผลไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาสถิติ t และ ANOVA
ความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน
ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ
ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม
ภาพรวม

เพศ
t
-4.905*
-2.082*
-2.4809*
-1.395
-2.215*
.497
-.2.409*

ชั้นป
Sig
.000
.038
.013
.163
.027
.619
.016

F
5.149*
4.799*
4.139*
4.334*
1.633
4.478*
4.649*

Sig
.000
.001
.002
.002
.163
.001
.001

สาขาวิชา
F
Sig
11.829* .000
9.013* .000
11.592* .000
10.617* .000
9.108* .000
8.372* .000
13.250* .000

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา เพศของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการจัดการการเรียนการสอนใน
คณะ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ชั้นป ของนั กศึกษาที่แ ตกตางกันทําให ความพึ งพอใจที่มี ตอคณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน
สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
6. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็ นไดวาระดับความพึง พอใจของนักศึ กษาที่ มีตอคณะวิทยาการจัด การ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐมในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
มนตรี สังขทอง และคณะ (2556) คําฮู จันทปญญา และคณะ (2555) และมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ซึ่งสวนใหญสถานศึกษาจะจั ดสภาพแวดลอมในทุก ๆ ดาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการกับนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาสวนใหญจึงมีความพึงพอใจ สอดคลองกับโกวิท มัชฌิมา (2550, หนา 82) และณรงค
กาญจนานนท (2536, หนา 25) ที่กลาววาสภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรูของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม การจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษาชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนได
เรียนรูตามความสามารถความสนใจ ซึ่งจะส งผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอใหเ กิดประโยชนสูง สุดตอผูเรียนให
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 797
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ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ดี สงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจ สวนความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนนั้นอยูในระดับมากนั้นมาจากนโยบายเนนผู เรียนเปนสําคัญ ซึ่ง สอดคลองกับ ศิริพร ยานเดิม (2550) นอกจากนั้ น
สอดคลองกับเสนห ระหวางบาน และคณะ (2551) พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับ
มาก เนื่องจากการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะใหความสําคัญกับนักศึกษา ดูแลใกลชิด มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อพบ
นักศึกษาสัป ดาหล ะครั้ง มี เพี ยงดานกระบวนการ ขั้ นตอนการใหบ ริการ ของคณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐมที่ อยู ในระดับ ปานกลางนั้น ซึ่ งสาเหตุ เกิด จากการมีเ จาหน าที่ ใหบ ริการที่ไ มเ พีย งพอ ประกอบกั บนั กศึ กษามี เป น
จํานวนมากรวมทั้งตองใหบริการกับอาจารยในคณะ การสื่อสารกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการนั้นทําไดไมเต็ มที่ จึงทําให
ประสิทธิภาพการใหบริการลดลง
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว า เพศของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหค วามพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการจัดการการเรียน
การสอนในคณะ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับมนตรี สังขทอง
และคณะ (2556) วาการใหบริการของคณะทําใหการตอบสนองตอเพศกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกัน
ชั้นปข องนั กศึกษาที่ แตกตางกันทํ าให ความพึง พอใจที่มี ตอคณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครปฐม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน สอดคลองกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น
เกิดจากการใหบริการของคณะทําใหการตอบสนองตอชั้นปกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกัน ยิ่งชั้นปที่สูงนั้นยอมมีความ
คาดหวัง ตอการใหบ ริ การที่ มากกวาชั้นป ที่ต่ํ ากวาเพราะเพิ่ง จะเขามาศึกษา ซึ่ ง ถาหากคุ ณภาพการให บริ การต่ํ ากวาความ
คาดหวัง ผลจะออกมาในแงลบ แตหากคุณภาพการใหบริการสูงกวาที่คาดหวังไว ผลจะออกมาในแงบวก (คริสโตเฟอร เอช
เลิฟล็อค และลอเรน ไรน, 2546, หนา 83-84)
สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับคําฮู จันทปญญา และ
คณะ (2555) คณะกรรมการดํ า เนิ น งานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (2555) และมนตรี สังขทอง และคณะ (2556) ซึ่งเกิดจากพื้นฐานของนักศึกษาแตละสาขาในคณะมีความ
ตองการในการรับบริการที่แตกตางกันจึงทําใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทางคณะที่แตกตางกัน
7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้
7.1 จากผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐมในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดังนั้น ทางคณะฯ จึงควรนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงการใหบริการในประเด็นนี้ ซึ่งเมื่อศึกษาจากสาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากเจาหนาที่ใหบริการมีจํานวนไม
เพียงพอ แกไขไดโดยการเพิ่มนักศึกษาชวยงานหรือนักศึกษาฝกงานเขามารองรับการใหบริการในแตละภาคการศึกษา สวนการ
ประชาสั มพั นธ ขั้นตอนการให บ ริการควรติ ดประชาสัม พันธขั้ นตอนการให บริ การใหเ ห็น อย างชั ดเจน หรือประชาสั มพั นธ
ขั้นตอนการใหบริการผานเว็บ ไซตข องคณะเพื่อความสะดวกตอการเข าถึงของผูใ ชบริ การ ซึ่ งจะช วยเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
ใหบริการไดเพิ่มขึ้น
7.2 จากผลการวิจัยในดานอื่น ๆ แมจะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตเมื่อดูจากคาเฉลี่ยนั้นมีคะแนนมากกวา
ระดับปานกลางเพียงเล็กนอย ดังนั้นทางคณะฯ ควรนําผลการวิจัยไปวางแผนปรับปรุงในทุก ๆ ดาน ซึ่งจากขอเสนอแนะของ
นักศึกษาเรียงตามลําดับ คือ สวนใหญตองการใหปรับปรุงดานหองน้ํา ในเรื่องความสะอาด การไหลของน้ํา ดานอาจารยผูสอน
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ควรมีการสอนที่นาสนใจ นาติดตาม และใชสื่อการสอนที่ทันสมัย ดานสภาพแวดลอมควรเพิ่มพื้นที่ในการนั่งพักผอนใหมากขึ้น
รวมถึงเรื่องความสะอาดดวย เปนตน ดังนั้นทางคณะฯ ควรนําสิ่งที่ไดไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งจะสงผลให
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของทางคณะฯ เพิ่มขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพการใหบริการ เกิดการบอกตอที่จะให
นักเรียนที่สนใจเขามาศึกษาในคณะนี้ไดอีกในอนาคต
7.3 จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจพบวา ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดาน
หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ทางคณะฯ ควรสํารวจความคาดหวังของนักศึกษาในแตละชั้นปตอการใหบริการ
สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ทางคณะฯ ควรใหความสําคัญในแตละสาขาวิชาวานักศึกษามี
ความคาดหวังตอการใหบริการอยางไร เพราะพื้นฐานของแต ละสาขานั้ น มีการเรียนการสอนที่แตกตางกัน เชน สาขาวิช า
คอมพิวเตอรธุรกิจหรือสาขาวิชานิเทศศาสตรนั้น ตองมีการใชอุปกรณทางการเรี ยนหรือหองปฏิบัติการที่มากกวาสาขาวิช า
การจัดการทั่วไป ซึ่งไมมีหองปฏิบัติการ ดังนั้นทางคณะฯ ควรตอบสนองความคาดหวังใหตรงกับความตองการของนักศึกษา
แตละสาขาวิชา
8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
สามารถทํ า การศึ กษาในเชิ ง คุ ณภาพเพื่ อหาสาเหตุ ข องป จจั ย ส วนบุ ค คลแตกต างกั นทํ าให ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต อคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน จะทําใหทราบถึงสาเหตุไดดีกวาการศึกษาเชิงปริมาณดานเดียว
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนในการใหบริการของทางคณะฯ ในอนาคตตอไป
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การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพือ่ เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา ธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม
Farmers Participation in Communities Business Marketing Strategies Development
Case Study Ornamental Fish Business in Nakhon Pathom Province
กนกพัชร กอประเสริฐ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Kanokpatch@gmail.com
บทคัดยอ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวมของธุรกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ในจังหวัดนครปฐม วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 15 คน ประกอบดวย เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัย
โดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การศึกษาปรากฏการณโดยการสังเกต
อยางมีสวนรวม การระดมสมอง และการสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหาในการวิเคราะห
สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวม
ผลการศึกษาพบวา 1) จังหวัดนครปฐมมีฟารมทั้งหมด จํานวน 364 ฟารม เนื้อที่เพาะเลี้ยง 518 ไรสวนใหญเพาะเลี้ยง
ปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูงและปลาหมอสี ตามลําดับ ผูรวบรวมและผูสงออก จํานวน 60 คน และรานคาปลาสวยงาม
ทั่วประเทศมีอยูประมาณ 500 ราน ซึ่งรอยละ 90 อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผูคาปลาสวยงามออนไลนในประเทศและ
ระหวางประเทศ จํานวน 103,271 คน 2) กลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย กลยุทธผลิตภัณฑเนนปลาสวยงามที่มีคุณภาพสูง
สรางความแตกตางมีเอกลักษณ กลยุทธราคาใชการกําหนดราคาสูงผูบริโภคเต็มใจจายการกําหนดราคาแบบนี้จะทําใหผูบริโภค
รูสึกวาตนเองไดสินคาที่มีคุณภาพสูงเหนือกวาบุคคลอื่น กลยุทธชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายทั้งชองทางออฟไลนและ
ออนไลน กลยุทธการสงเสริมการตลาดที่ใชกับตลาดออนไลนและออฟไลน โดยกลยุทธการสงเสริมการตลาดที่ใชในการตลาด
ออนไลน คือ การทําโฆษณาและประชาสั มพันธผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค สวนชองทางออฟไลนใช ชองทางขายตรงและ
ใชโปรโมชั่นรวมกัน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม กลยุทธการตลาด ธุรกิจชุมชน ปลาสวยงาม
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Abstract
This research project aimed to develop participatory marketing strategies for community business
of ornamental fish culture in Nakhon Pathom province. Purposive sampling was used for data selection.
Samples were 15 people consisting of ornamental fish farmers in Nakhon Pathom province and students
the faculty of management sciences of Naknon Pathom Rajabhat University. The study was conducted
by qualitative research and action research. Research instruments were direct exploration, participant
observation, brainstorming, and in-depth interview. Content analysis was used to analyze the data and
SWOT analysis was used as a tool to formulate the participatory marketing strategies.
Findings revealed that, firstly, there were 346 ornamental fish farms with breeding area of 518 rai in
Nakhon Pathom province. Mostly, they culture fighting fish, goldfish, guppies and cichlids, respectively. In
addition, there were about 60 collectors and exporters and about 500 ornamental fish shops around
Thailand, 90% of them were in Bangkok and its vicinity. Moreover, there were 103,217 domestic and
international ornamental fish online traders. Secondly, the marketing strategies found consisted of the
product strategies which emphasized on high quality of ornamental fish and a distinctive difference of
marketing, the pricing strategies with a high price that the customers have willingness to pay and this
pricing will make the customers feel they have higher quality products than other people do, the various
distribution channels strategies which included both online and offline channels, and the promotion
strategies that applied to online and offline marketing. The promotion strategies used in online marketing
were advertising and public relations through social network. On the other hand, the strategies used in
offline marketing were direct sales and share promotions.
Keywords: participatory, marketing strategies, community business, ornamental fish

802 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงแหงยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนเศรษฐกิจยุคใหมเปนโลกแหงการแขงขันกันอยางเขมขนเกิด
การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล อมภายนอกที่ล อมรอบธุ รกิ จ เชน ป จจั ยทางเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อง วั ฒนธรรมและ
เทคโนโลยี เปนตน ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจตองปรับตัวและแสวงหากลยุทธหรือ
วิธีการใหม ๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยธุรกิจตองพยายามยกระดับขีดความสามารถทางการแขง ขันของ
ตนเองให สูง ขึ้น ซึ่ ง ตองคํ านึ ง ถึง ตนทุ นการผลิ ต ให ต่ําลง การผลิ ตที่ ได คุณภาพตรงตามมาตรฐานสามารถตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของลูกคาไดสูงสุด (พจนีย ธีระกุล และคณะ, 2555) ขณะเดียวกันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามกลไกของระบบ
เศรษฐกิ จ จึ ง ทํ าให การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จในระดั บ ชุ ม ชนทั้ ง ในด านการสร างงานสร างอาชี พ และสร า งโอกาสให แ ก
ผูประกอบการรายยอยในระดับชุมชนมีความจําเปนตองปรับตัวเขากับสถานการณและสภาวะแวดลอมใหม ๆ ที่มีการแขงขัน
ยากยิ่งขึ้น (ธันยมัย เจียรกุล, 2557) หากพิจารณาถึงปญหาประเทศไทยประสบกับขีดความสามารถในการแขงขันต่ํา ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนป ญหาดานความมั่นคงในระดับชุม ชนที่ค วามเจริญยัง ไมสามารถเขาถึง ได (Editions Didier
Millet, 2015) ประเด็ นสําคั ญ คือ การสรางความยั่งยืนใหแก ชุมชนซึ่งนับ วาเป นปญหาที่จําเปนต องเร งแกไ ขใหม ากที่สุ ด
โดยเฉพาะการกระจายรายได การสร า งความเท า เที ย ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตลอดจนการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น
(Department of Economic and Social Affairs, 2013) ความเจริญกาวหนาทางสังคมและระบบเศรษฐกิจตองคํานึงถึง
ความยั่งยืนและสมดุลสําหรับคนทุกกลุม ซึ่งภูมิคุมกันหรือความยั่งยืนในที่นี่คือการสงเสริมใหคนไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีทักษะดานธุรกิจควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง (Caballero, 2015) โดยแนวคิดเหลานี้ลวนมีความ
สอดคลองกับแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งมากขึ้น อยางไรก็ดีองคความรูที่ทั่วโลกใหความสนใจอยางมาก คือ
แนวทางของกิจการที่ใหสังคมชุมชนมีสวนรวมซึ่งเปนรูปแบบขององคการที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนดว ยกลไกทาง
ธุรกิจ โดยอาจอยูในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดี ขึ้น ลดความ
เหลื่อมล้ํา กระจายรายไดและเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการสรางความรวมมือจากทุกภาค
สวนโดยลดการพึ่งพาจากภาครัฐและภาคเอกชนใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได (Austin; Wei-Skillern, 2006)
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายมุ งเนนการนํ าศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติอยางยั่ งยืนโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสูยุคไทย
แลนด 4.0 ในการสร างความเข ม แข็ ง เพิ่ ม ศั กยภาพให กับ ชุ ม ชนท องถิ่ นโดยมี การใช ท รั พ ยากรอย างเหมาะสมทํ าให เ กิ ด
ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถพึงพาตนเองไดอยางพอเพียง ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ที่ 11
ยึ ด แนวคิ ด การบู ร ณาการแบบองค ร วมที่ นอ มนํ าพระราชดํ ารั ส ของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ใ ห
“ประชาชนเปนศูนยกลาง” ของการพัฒนามาเปนแนวทางในการดําเนินงานโดยไมใหเกิดความขัดแยงในพื้นที่ประชาชนมีสวน
รวมและไดประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริงใหมีความอยูดีกินดีที่เกิดจากการนําทรัพยากรมาสรางมูลคาเพิ่ม ประเทศไทย
สรางรายไดจากการทําธุรกิจการสงออกปลาสวยงามมีมูลคา 1,819,561,987.25 บาท ในป 2558 โดยมีแหลงเพาะเลี้ยงหลักที่
จังหวัดนครปฐมซึ่งเปนอาชีพที่เกิดจากการบูรณาการภูมิปญญาผสานกับทรัพยากรในทองถิ่นกอใหเกิดรายไดใหกับคนในชุมชน
ขณะเดี ย วกันก็ พ บป ญ หาที่ เ กิ ด จากคนกลางที่รั บ ซื้ อจะทําการกดราคาเนื่ องจากกลุ ม บุ คคลดั ง กล าวเป นผู รั บซื้ อรายใหญ
ผลตอบแทนไดจากสวนตางของราคารับซื้อที่ต่ําแตขายราคาสูงโดยเกษตรกรเปนผูที่ไดรับประโยชนนอยที่สุดแตรับความเสี่ยง
มาก คือ กลุม เกษตรกรตองลงทุ นการผลิ ต สูง อี กทั้ ง มี ชองทางการจัด จํ าหน ายหลายชั้ นมี ค วามซั บ ซ อนของกระบวนการ
ดําเนินงานสงผลตอตนทุนที่สูง ขาดองคความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด จากเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึง
ไดพัฒนาแนวคิดการพัฒนากลยุทธการตลาดแบบมี สวนรวมเพื่ อเพิ่มศักยภาพธุรกิ จชุมชนเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน สรางรายไดเพิ่มขึ้น ยกระดับวิถีชีวิตความเปนอยูแกเกษตรกรหรือผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในทองถิ่นใหสูงขึ้น พัฒนา
ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม และความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศและตางประเทศอยางยั่งยืน
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาบริบทธุรกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวมของธุรกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปจจุบันการตลาดไดเขามามีบทบาทสําคัญตอมนุษยอยางมากและการตลาดยังมีสวนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกระดับความเปนอยูทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกันอยางเปนระบบในสังคม นอกจากนี้ตลาดยังเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนา
นวั ตกรรมสิ่ งแปลกใหม เพื่ อตอบสนองความต องการของผูบ ริ โภค ทําให ผูบ ริโ ภคมีโ อกาสเลือกใชผ ลิต ภัณฑที่ หลากหลาย
เกิดความพึงพอใจสรางรายไดกับแรงงานและธุรกิจทําใหประชาชนมีกําลังการซื้อซึ่งทําใหมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นสงผลตอ
คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นเชนเดียวกัน (Kotler, 2000: 751) ลักษณะการตลาดแบบดั่งเดิมเปนแบบออฟไลนที่ ผูซื้อและผูขาย
ตองทําการติดตอซื้อขายกันโดยตรงการโฆษณาประชาสัมพันธสวนมากเปนการสื่อสารดานเดียว เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ วิทยุ
ปายประกาศ เปนตน ในยุคปจจุบันใหสําคัญรูปแบบการตลาดออนไลนที่ใชอินเทอรเน็ตในการชวยการตลาดและประชาสัมพันธ
เปนการสื่อสารสองทางเจ าของบริษัทหรื อเจ าของกิ จการพู ดคุย กับ ลูกค าผ านสื่ อต าง ๆ ได เชน เว็บไซต, E-mail, Line,
Facebook เปนตน (ณัฐ วศา สุ ทธิ ธาดา, 2559) อย างไรก็ ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวของกับ การสง เสริ ม
ประสิทธิภาพการตลาดของสินคาชุมชน พบวา มีแนวคิดหนึ่ง ที่มีอิทธิพลทางบวกตอผลการดํ าเนินงานทางการตลาดชุมชน
ไดแก แนวคิดสภาพแวดลอมทางการตลาด (Marketing Environments) โดย Jaworski and Kohli (1993: 53-70) พบวา
สภาพแวดลอมทางการตลาดคือสวนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา
(Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งสิ่งแวดลอมประเภทนี้นักการตลาดสามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของได (Controllable Factors) ในขณะเดียวกันมีปจจัยที่ภายนอก
ที่สงผลกระทบทั้งส งเสริม และอุ ปสรรคตอการดําเนินงานของธุรกิจซึ่ ง เปนปจจัย ที่ไมสามารถควบคุ มได (Uncontrollable
Factors) ปจจัยภายนอกที่นักวิชาการใหการยอมรับและนํามาศึกษาวิจัยประกอบดวย 3 ดาน คือ การเปลี่ยนแปลงของตลาด
(Market Turbulence) เทคโนโลยี (Technology Turbulence) และการแข งขั นอยางรุ นแรงในตลาด (Competitive
Intensity) (จิตรา ปนรูป และคณะ, 2560) นอกจากนั้นยังพบแนวคิดสําคัญที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพทางการตลาดสินคา
ของชุมชนซึ่งแนวคิดดังกลาวยังมีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนไทย คือ แนวคิดหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข ซึ่งอยูภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราช
ดํารัส ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศใหตั้งอยูบนพื้นฐาน
ทางสายกลาง คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทําโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง ประกอบดวย หวงที่ 1 ความ
พอประมาณ หวงที่ 2 ความมีเหตุผล และหวงที่ 3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 1) ความรู
ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา
เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ 2) คุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน และมีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต แนวคิด
การมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาและแกไขปญหาจึงไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติเพราะสามารถทํ าให
เกิดการสนองตอบที่ตรงตอความตองการของประชาชนและตรงตอปญหา โดยประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมในกระบวนการ
อย างเป นอิ สระในทุ กขั้ นตอนเน นการทํ างานแบบพึ่ ง พาตนเองและช วยเหลื อเกื้ อกูล ในรู ป ของกลุ ม หรื อองค กรชุ ม ชนที่ มี
วัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน จนเกิดเปนพลังกลุมซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานพัฒนาและแกไขปญหาบรรลุ
สําเร็จเพื่อรวมกันวางแผนและรวมมือกันกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองและชุมชนไปสูรากฐานการพัฒนาที่ยั่นยืน จาก
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การทบทวนวรรณกรรมทฤษฏีท างการตลาดผสมผสานแนวคิด การมี สวนร วมโดยนําปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการ
พัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนภายใตบริบทของการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมซึ่งจะกอใหเกิด
พัฒนาและขยายตัวเพิ่ม ฐานความมั่ นคงยิ่ง ขึ้นอย างมีป ระสิท ธิภาพเนื่องจากการเพาะเลี้ ยงปลาสวยงามนั้นเป นภู มิป ญญา
ทองถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยอาศัยทุนชุมชนในการพัฒนาเทคโนโลยี บนแนวคิดการบูรณาการตอยอด
ทางธุรกิจใหมีความทันสมั ยเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางกวางขวางเมื่อพิจารณาการมีสวนร วมเปนสิ่ งสะทอนถึงความ
เขมแข็งของชุมชน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดกลุมตัวอยางเปนการกําหนดตามความเกี่ยวของกับเนื้อหาและความเปนผูรูในเรื่องที่กําหนด วิธีการเลือก
กลุมตัวอยาง คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลักเกณฑคัดเลือกคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง
ดัง ตอไปนี้ อายุร ะหว าง 20-40 ป เกษตรกรผูเ พาะเลี้ ยงปลาสวยงามหรื อผู ประกอบการที่เ กี่ย วข องในธุ รกิ จปลาสวยงาม
นักศึกษาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความเปนผูนําและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถรวมงานวิจัยในพื้นที่
ไดและกระทําดวยความสมัครใจ กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 15 คน การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัย โดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวมของธุรกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัด
นครปฐมใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยกลุมตัวอยางเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย เพื่อ
คนหาคํ าตอบร วมกั นมุ งให ไ ด รับ ข อมู ลเชิ ง ลึ กจากกลุม ตั วอย าง จากการเขาไปสั มผั ส กั บ ขอมู ล หรือปรากฎการณโ ดยตรง
(Phenomenology Study) และการใชเครื่องมือวิจัยประกอบดวยการศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) การ
สังเกตอยางมีสวนรวม (Participation Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวรรณกรรม การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของและการสนทนากลุมแลว
นํามาสรุปประเด็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)
เปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวม
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 บริบทธุรกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมจากการทบทวน
วรรณกรรมและการสํ ารวจขอมูล พบว า ในจัง หวัด นครปฐมมีฟารมทั้ งหมด จํ านวน 364 ฟาร ม เนื้อที่ เพาะเลี้ ยง 518 ไร
สวนใหญเพาะเลี้ยง ปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูง และปลาหมอสี ตามลําดับ ผูรวบรวมและผูสงออก จํานวน 60 คน และ
รานค าปลาสวยงามทั่ วประเทศมีอยูป ระมาณ 500 ราน ซึ่ง ร อยละ 90 อยูใ นกรุง เทพฯ และปริ มณฑล ผู คาปลาสวยงาม
ออนไลนในประเทศและระหวางประเทศ จํานวน 103,271 คน (สํานักงานประมงจังหวั ดนครปฐม, 2558) สําหรับรูปแบบ
ธุ ร กิ จ ปลาสวยงามแบบเดิ ม เกษตรกรต องลงทุ น การผลิ ต สู ง อี กทั้ ง มี ช อ งทางการจั ด จํ า หน ายหลายชั้ น มี ค วามซั บ ซ อ น
ของกระบวนการดําเนินงานสงผลตอตนทุนที่สูง ขาดองคความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งมีผูเกี่ ยวของจํานวน
มากที่ เ ข ามาแย ง ชิ ง ผลประโยชน โดยแสดงในภาพที่ 1 และจากการทํ าการพั ฒ นากลยุ ท ธ การตลาดโดยการมี ส วนร ว ม
ของเกษตรกรและชุม ชนรวมกับ นั กวิ ช าการนํามาสูการเพิ่ ม ศักยภาพของธุ รกิ จปลาสวยงามโดยการพั ฒ นาเกษตรกรให มี
องค ค วามรู เพิ่ ม ทั กษะในการบริ หารจั ดการส งเสริ ม ให เ ป นเกษตรกรอั จฉริ ย ะ (Smart Farmers) และนํ าไปสู การพั ฒ นา
เปนผูประกอบการใหม (Start Up Business) ที่สามารถสรางรายไดจากการทําธุรกิจโดยพัฒนาแนวคิดการสรางนวัตกรรม
ทางธุรกิจในรูปแบบใหมที่ลดชองทางการจัดจําหนายใหสั้นเพื่อลดการสูญเสียจากคาใชจายที่ไมจําเปน สรางความหลากหลาย
ชองทางการจัดจําหนายเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางเหมาะสม การนําความคิดสรางสรรคสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา แนวทาง
การพัฒนารูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบใหม แสดงในภาพที่ 2 จึงนํามาสูแนวคิดการพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่เกิดจาก
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 805

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การมี ส วนของทุกภาคส วนที่มี ส วนเกี่ย วข องร วมกั บการนํ าเอานวั ตกรรมเทคโนโลยี มาช วยใหใ นการซื้ อ -ขายปลาสวยงาม
ผานระบบการคาออนไลนและออฟไลนไดโดยตรงกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยไมตองผานคนกลางจะสงผลใหเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยไดกําไรจากการจําหนายเพิ่มมากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการเปนผูประกอบการที่สามารถทําตลาด
ไดเอง ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางสมบูรณ พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน
ผูรวบรวมปลาสวยงาม
(รังปลา)

ผูสงออกปลา
สวยงาม

ผูคาสงปลาสวยงาม

ผูคาปลีกปลา
สวยงาม

ลูกคา
ตางประเทศ

ทรานชิปเปอร
ตางประเทศ

เกษตรกรเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงาม
ลูกคา
ในประเทศ

ภาพที่ 1 รูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบเดิม (Tradition Ornamental Fish Business Model)
ที่มา: กนกพัชร กอประเสริฐ, 2560
ทรานชิปปงใน
ประเทศ

ทรานชิปเปอร
ตางประเทศ

ลูกคาตางประเทศ

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม

ลูกคาในประเทศ

(Online/Offline Channel Distribution)
ภาพที่ 2 รูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบใหม (New Ornamental Fish Business Model)
ที่มา: กนกพัชร กอประเสริฐ, 2560
5.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด วัตถุประสงคขอที่ 2 พัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวม
ของธุร กิจชุมชนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจั งหวัด นครปฐม จากผลการวิจัยและขอค นพบดัง ที่ไดกลาวมาในผลการวิจัย
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายใน (Strengths & Weaknesses) และป จ จั ย ภายนอก
(Opportunities & Threats) ที่มีผลตอการดําเนินงานบริษัททั้งในดานสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด
ปจจัยภายในที่สําคัญ
(Critical Success Factors)
S1 ปลากัดสวยงามมีคุณภาพมีรูปรางลักษณะอัตลักษณที่โดดเดน
S2 ตนทุนการดําเนินงานต่ําเนื่องจากขายออนไลน
S3 ใกลแหลงวัตถุดิบ (ปลากัด) มีคุณภาพสูง
S4 ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย (Multiple Distribution
Channel) เชน ระบบออนไลนบริการได 24 ชั่วโมงและออฟไลน
W1 ตนทุนโลจิสติกสและคาขนสงสูง
W2 ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหมีมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา
คอนขางยาก

น้ําหนัก
(Weight)
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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การประเมิน
(Rating)
4
3
3

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Weighted Score)
0.8
0.3
0.45

4
1

0.6
0.1

2

0.2

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ปจจัยภายในที่สําคัญ
(Critical Success Factors)
W3 ความไมแนนอนของกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม
W4 ขาดความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ
W5 ขอจํากัดดานภาษาตางประเทศ
รวม

น้ําหนัก
(Weight)
0.1
0.1
0.1
1

การประเมิน
(Rating)
2
1
2
22

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Weighted Score)
0.2
0.2
0.2
2.6

หมายเหตุ: การประเมินตัวเลข 1 = จุดออนหลัก, 2 = จุดออนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุดแข็งหลัก
ผลการวิ เ คราะห ป จจั ย ภายในของธุ ร กิ จ ชุ ม ชนในรู ป แบบธุ ร กิ จ ชุ ม ชนในลั กษณะการดํ าเนิ นงานคล ายบริ ษั ท
โดยกลุ ม ผู เ พาะเลี้ ย งปลาสวยงาม ภายใต ชื่ อ กลุ ม นครปฐมโมเดล พบว า จุ ด แข็ ง ที่ สํ าคั ญ คื อ ปลาสวยงามมี คุ ณภาพดี
มีรูปลักษณที่เปนเอกลักษณโดดเดน มีการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุมเกษตรกร อีกทั้งพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย
ที่หลากหลายเพื่อรองรับการใหบริการลูกคาโดยนําเอาเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการคาออนไลนและการใหบริการ
ที่เขาถึ งกลุม ลูกคาภายในประเทศโดยการออกบูธเนนการสรางการรับรู โ ดยการสรางตราสิ นคาภายใตแ บรนด Thaiaqua
co.th และสิ่ง ที่เปนจุดออนที่จําเปนตองพัฒนา คือ การควบคุ มคุณภาพมาตรฐานของปลากัด สวยงามตั้ง แตกระบวนการ
เพาะเลี้ยงจนกระทั่งกระบวนการจัดสงภายใตการบริหารตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในของธุรกิจชุมชน
ปจจัยภายในที่สําคัญ
(Critical Success Factors)
O1 ตลาดปลาสวยงามขยายตัวอยางตอเนื่อง
O2 ความกาวหนาของเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ
O3 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมธุรกิจดิจิตอล
O4 พฤติกรรมผูบริโภคนิยมการซื้อขายออนไลนเพิ่มมากขึ้น
T1 ความไมแนนอนของความตองการของลูกคา
T2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพดินฟาอากาศสงผลตอการ
ผลิต
T3 ขอจํากัดกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
T4 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและอินเตอรของแตละประเทศแตกตาง
กัน
รวม

น้ําหนัก
(Weight)
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

การประเมิน
(Rating)
4
3
3
3
3

0.1

2

0.1

2

0.1

1

1

21

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Weighted Score)
0.8
0.6
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
2.8

หมายเหตุ: การประเมินตัวเลข 4 = โอกาสตอบสนองดี (Response is Superior), 3 = โอกาสตอบสนองสูงกวาคาเฉลี่ย
(Response is Above Average), 2 = โอกาสตอบสนองเทากับคาเฉลี่ย (Response is Average), 1 = การ
ตอบสนองไมดี (Response is Poor)
ผลการวิ เคราะหปจจัย ภายนอกที่ส งผลกระทบตอการดําเนิน ธุรกิ จชุม ชนกลุม นครปฐมโมเดลที่เ ปนอุ ปสรรค คื อ
ความเสี่ ย งด า นสภาพแวดล อ ม ดิ น ฟ า อากาศที่ แ ปรปรวนและข อจํ ากั ด กฎหมาย ระเบี ย บข อบั ง คั บ ด านการส ง ออก
ปลาสวยงามไปยัง ตางประเทศที่มี ความยุ งยาก ซั บ ซอน สง ผลต อการดําเนินการ แต ในขณะเดี ยวกันก็มี ปจจั ยที่ สง เสริ ม
สนับสนุนบริษัทใหสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการขยายตัวของตลาดปลาสวยงามโดยรวมและพฤติกรรมผูบริโภค
นิยมการซื้อขายออนไลนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในดานเศรษฐกิจดิจิตอล
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5.3 ผลการวิเคราะหการกําหนดกลยุทธทางการตลาด
5.3.1 กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนครปฐม
โมเดล กําหนดกลยุทธผลิตภัณฑมุงสรางความแตกตาง (Product Differentiation) เนนเอกลักษณปลากัดสวยงามของไทย
Siamese Fighting Fish ที่มีทั้งความแข็งแรงและออนชอน สีสันสวยงาม รูปรางแปลกและสรางความแตกตางดานบริการ
ลูกคาแบบบริการเต็มที่ Full Service ผลิตภัณฑแยกได 3 ประเภท คือ ปลากัดสวยงาม ปลากัดสวยงามแพ็กเกจพรีเมี่ยม
(Gift Set) และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของอื่น เชน ภาพถาย ชุดถวยกาแฟ เสื้อ แสตมป เปนตน
5.3.2 กลยุทธราคา (Price Strategy) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนครปฐมโมเดล กําหนด
กลยุ ทธ ราคา คือ กลยุ ทธ ราคาสู ง (High Pricing) กลยุท ธนี้จะใชกับการขายปลากัด สวยงามออนไลน เชน Facebook,
Aquabid.com, Website: Thaiaqua.com และการขายออฟไลน หรือขายหนารานทางกลุ มก็ จะกําหนดราคาสูงกว าราคา
ทองตลาดทั่วไป การกําหนดราคาสูงและราคาไมเทากัน จากแนวคิด “ราคาที่ดี คือ ราคาที่ผูบริโภคพึงพอใจ” ผูบริโภคตางมี
ความต องการจะใช สิ นค าและบริ การที่ แ ตกต างกั น การกํ า หนดราคาแบบนี้ จะทํ าให ผู บ ริ โ ภครู สึ กว าตนเองได สิ นค าที่ มี
คุณภาพสูงเหนือกวาบุคคลอื่น
5.3.3 กลยุทธชองทางการจั ดจําหนาย (Place Strategy) สําหรับธุ รกิจชุมชนกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
นครปฐมโมเดล กําหนดกลยุทธโดยใชชองทางขายตรง คือ กลุมผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนครปฐมโมเดลขายสินคาผานชองทาง
ออนไลน เชน เว็บไซตของกลุมฯ www.Thaiaqua co.th, Facebook, You Tube และชองทางการซื้อขายผานเว็บประมูล
ทั้งภายในและตางประเทศ เชน www.aquabid.com,ประมู ลปลากั ดไทย เปนต น และชองทางการจัด จําหนายตรงแบบ
ออฟไลนโดยการออกบูธนิทรรศการและในหางสรรพสิคาตรงกับผูบริโภค
5.3.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategic) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
นครปฐมโมเดล แบ งเปนกลยุ ทธ ที่ใ ชกับตลาดออนไลนแ ละออฟไลน โดยกลยุ ทธที่ ใช ในการตลาดออนไลนการทําโฆษณา
และประชาสั ม พั น ธ ผ า นช อ งทางโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ค เช น Facebook, You Tube, Banner ติ ด บนหน า เว็ บ เช น
www.alibaba.com, www.taobao.com เปนตน ระยะเวลาตั้งแตเปดกิจการ 3 เดือนแรก โฆษณาทุกวันระยะเวลาเดือน
ที่ 4-12 เดือน โฆษณาสุดสัปดาห ปที่ 2-3 โฆษณาเดือนละ 2 ครั้ง และกลยุทธที่ใชออฟไลนการสงเสริมการขายจัดโปรโมชั่น
การใหบริการจัดสงฟรีภายในประเทศเมื่ อซื้อ 5 ตัวขึ้นไป การซื้อปลาเปนแพ็คเกจ 1 ชุด แถมอาหารปลาและยารักษาโรค
เปนตน
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย และการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทางการตลาดซึ่ ง ประกอบด ว ย จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส
และอุปสรรคของธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนครปฐมโมเดล เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด
ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายขอดังนี้ คือ
1. การกําหนดกลยุท ธผลิ ตภัณฑที่มุ งเน นสร างความแตกต างและกํ าหนดราคาสิ นคาที่สูง ใหมี ความสอดคล องกั บ
ความตองการของผูบริ โภค อีกทั้งศั กยภาพของกลุมเกษตรกรสามารถส งมอบความมี คุณค าที่เ ปนเอกลั กษณ และที่สามารถ
สะทอนคุณภาพที่สูงกวาคูแขงขันใหกับผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2548) ที่ไดกลาววา การใหไดมาซึ่งสวน
ตาง ๆ ตามหลั กแนวคิด ในการสรางความประทับ ตอผลิ ตภั ณฑแ ละตราสิ นค าโดยการสรางความโดดเด น มีค วามแตกตาง
อยางชัดเจน คือ การวิเคราะหผูบริโภค การวิเคราะหคูแขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
2. การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย รวดเร็ว ที่สามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการสรางเครือขายทางธุรกิจเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนธุรกิจ
ภายในชุ ม ชนเดี ย วกั น การให ข อมู ล ข าวสารการประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ สร างการรั บ รู ที่ ดี ผ า นการสร า งเรื่ อ งราวที่ น าสนใจ
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การใหสิทธิพิเ ศษกับผูบริโภค การพัฒนาบุคลากรใหส ามารถเปนตั วแทนเพื่อหน าที่สะทอนภาพลักษณเอกลั กษณข องชุมชน
สรางคานิยมสํานึกรักบานเกิดหรือวัฒนธรรมองคกรรวมกัน ซึ่ งสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2548) ไดกลาวไววา กลยุท ธ
การตลาดเพื่ อให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ซึ่ ง ประกอบด วย ผลิ ต ภั ณฑ ราคา ช อ งทางการจั ด จํ า หน าย การส ง เสริ ม การตลาด
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ Campbell (2002); Doyle (2000); Duncan (2002) ไดกลาววา ผูบริโภคจะตองไดรับการปฏิบัติ
ไดรั บการตอบแทน ได รับ ความพึ งพอใจ จากการไดรั บรู และสง มอบสิ นค าหรื อบริการดัง ที่ผูป ระกอบการไดสื่ อสารออกไป
ไมวาจะเปนเรื่องของผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานและกระบวนการผลิตที่ดีมคี ุณภาพ
3. การบูรณาการกลยุทธทางการตลาดเขากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองเกิดจากความเขาใจความสัมพันธ
ระหว างกลยุทธท างการตลาดและหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีค วามจําเป นตองศึกษาควบคูกันเพื่อสรางความเขาใจ
ใหเ ปนระบบเพื่อใหมี ความสมบูร ณม ากที่ สุด เนื่ องจากกระบวนการบู รณาการธุ รกิจชุม ชนที่ ประกอบด วยบริบ ทของชุ มชน
และกลยุท ธทางการตลาดที่ ตองบูรณาการโดยมีขั้ นตอนที่ชั ดเจน สรางการเชื่อมโยงความสั มพันธระหวางกัน การชี้ใ หรับ รู
ถึงหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเปนแก นที่ สําคั ญในการบู รณาการกั บธุ รกิ จชุม ชน สอดคลองกั บ เอกลักษณ ยิ้ม วิไ ล และ
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2559: 36-49) กล าววา ธุรกิจชุมชนที่ ประกอบดวยกลยุทธ ทางการตลาดเปนกลไกทั้ง ในดาน
รูปแบบขององค การและแนวทางการบริ หารจัดการโดยเมื่ อนํามาบูรณาการไดอยางสมดุ ลย อมทํ าใหเกิ ดผลลัพ ธที่ สามารถ
นําไปประยุ กต ใชแ ละปฏิ บัติไ ดใ นหลากหลายบริบ ทที่มี ความแตกต างกันและเพื่ อใหนําไปพัฒ นาความสั มพันธร ะหว างสอง
องคความรูตอไปตามความเหมาะสม
7. ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอกลยุทธ นโยบายภาครัฐควรมีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงออกสัตวน้ําสวยงามที่ลดความยุงยากซับซอนของกระบวนการใหเกิดการทํา งานของหนวยงาน
รวมกันแบบครบวงจร เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาสวยงามควรปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งในดาน
ทักษะความรูดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยพัฒนาสูการเปนผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพ มุงเนน
การวิจัยและพัฒนาสายพันธปลากัดสวยงาม การสรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน ตอยอดพั ฒนา
ผลิตภัณฑสรางสรรคที่เปนผลิตภัณฑที่ตอเนื่องและเกี่ยวของกันโดยเนนการเชื่อมโยงเขากับเรื่องราววิถีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ของชุมชนเพื่อสงเสริมใหเกิดความผูกพันในตัวผลิตภัณฑและทองถิ่นนั้น ๆ หากเกษตรกรตองการใหหนวยงานภาครัฐใหการ
สนับสนุนและชวยเหลื อควรดําเนิ นงานในรู ปของวิสาหกิจชุ มชมหรือสหกรณ สําหรับการศึกษาวิจัย ตอไปศึกษาการพัฒนา
อุต สาหกรรมปลาสวยงามโดยใชนวัต กรรมทางธุร กิจเชิง สร างสรรคแ บบมีส วนร วมเป นรู ปแบบการพัฒ นาเชิง พื้นที่ใ หเ กิ ด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นสรางความเขมแข็งอยางยังยืน
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ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธของป จจัยสวน
ประสมทางการตลาดกั บการตัดสิ นใจซื้อสินค าเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊ กซี สาขานครปฐม ประชากรที่ศึ กษา ไดแ ก
ลูกคาที่ซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม คํานวณกลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งมีคาดัชนีวัดความสอดคลองไดคะแนนอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกขอ และมีคาการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.87 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ, ดานสถานที่จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
สวนผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดโดยหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ดานราคาของผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ บิ๊กซี นครปฐม

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 811

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

Abstract
The objective of this quantitative research was to analyze the relationship between marketing
factors and purchasing house brand at Big C Supercenter, Nakhon Pathom branch . The sample sizes of
this survey were 400 persons who buy house brand products at BIG C supercenter, Nakhon Pathom Branch.
Data collection was complied through questionnaires. The test result of index of item - objective congruence
was between 0.67-1.00 and the test result of Cronbach’s alpha coefficient was 0.87. The result found
that the overall score of the relationship between marketing factors and purchasing house brand at Big C
Supercenter, Nakhon Pathom branch, was a high level. Considering each aspect, It was found that the
price factor has the most satisfied, the product, the place and the promotion, respectively. The finding
from the Pearson product moment correlation coefficient of the relationship between marketing factors
and purchasing house brand, It was found that the price was the most related to the purchasing house
brand products, the product, the place and the promotion, respectively, with statistical significance level
of 0.05
Keywords: marketing mix, purchasing, Big C, Nakhon Pathom
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1. บทนํา
ปจจุ บั นการค าปลีกมี บ ทบาทที่ สํ าคัญ ยิ่ ง ในสัง คมไทย แต การดํ าเนิ นธุ ร กิ จในรู ป แบบดั ง กล าวข างต นให ป ระสบ
ความสําเร็จไดนั้น นอกจากทําเลที่ ตั้งสะดวก เปนแหลงชุมชน มีการบริหารที่ เปนระบบและรวดเร็วแล ว ปจจั ย ที่สําคัญอี ก
ประการหนึ่ งคือ ความหลากหลายของสินค าที่ลู กคาสามารถเลื อกซื้อไดตามความพึง พอใจ เพื่ อตอบสนองความตอ งการที่
หลากหลายของผูบริโภค จึงมีการเพิ่มกลยุทธดวยการนําสินคาเฮาสแบรนด (House Brand) ออกวางจําหนายภายใตชื่อตรา
สินคาที่เหมือนหรือคลายกับชื่อกิจการ เรียกอีกอยางหนึ่งวาไพรเวทลาเบล (Private Label) หรือสโตรแบรนด (Store Brand)
เปนสินคาที่ผูประกอบการคาปลีกจางใหผูผลิต (Manufacturer) ทําการผลิตสินคาขึ้นเปนพิเศษแลวใชตราเฉพาะของกิจการนั้น
ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวกําลังกาวเขามามีบทบาทในธุรกิจคาปลีกมากขึ้น โดยใชกลยุทธราคาที่ถูกกวา วัตถุประสงคการทํา
ตลาดเฮาสแบรนดคือการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากกําไรสวนเกินที่มีมากกวาการขายสินคาที่เปนตราสินคาของผูผลิต เนื่องจากไม
ตองเสียคาการตลาดและสรางความแตกตางใหกับกิจการของตน ชวยใหผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอกิจการดวย เนื่องจาก
สินคาเฮาส แบรนดจะวางจําหน ายในรานหรือเครือขายของกิ จการเทานั้น ป จจุบั นมีการใช กลยุทธแข งขันดานราคาคาปลี ก
ประเภทไฮเปอรมารเก็ตอยางรุนแรงโดยเฉพาะรานคาปลีกรายใหญ ไดแก เทสโกโลตัส บิ๊กซี รวมถึงรานคาส งแบบเงินสดและ
บริการตัวเอง ไดแก แมคโคร การจําหนายสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนอีกกลยุทธหนึ่งของรานคาขนาดใหญ ดัง นั้น เพื่อเปนการ
เพิ่มยอดการขายสินคาเฮาสแบรนด หางตาง ๆ จึงพยายามหากลยุทธตาง ๆ ออกมาจูงใจ เชน ดานผลิตภัณฑมีการเพิ่มความ
หลากหลายของประเภทสินคา ปรับบรรจุภัณฑใหคลายกับสินคาแบรนดของผูผลิต ดานราคา มีการตั้งราคาขายสินคาเฮาสแบ
รนดถูกกวาสินคาทั่วไป ดานสถานที่ สวนใหญมักวางโชวใกลสินคาแบรนดของผูผลิตหรือ ขึ้นหัวชั้น หรือวางในบริเวณที่โดดเดน
ดานสงเสริมการตลาด มักมีการโฆษณาสินคาเฮาสแบรนดในวารสารที่แจกใหลูกคา หรือมักมีปาย ณ จุดขายที่เดนชัด เปนตน
ดังนั้นผู วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาความสั มพันธ ของสวนประสมทางการตลาดกั บการตั ดสินใจซื้อ สินคาเฮาสแ บรนด ที่
หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดของ
สินคาเฮาสแบรนดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของลูกคาที่ซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี
สาขานครปฐม
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง การตลาด (4Ps) วาเปน
ตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัท ที่อาจกระทบตอ พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับ ซอนอาจตองมี
การตัด สินใจอยางกวางขวาง ถาผู บริโภคเห็นคุ ณประโยชน ของผลิตภัณฑที่สําคัญ ก็จะทําให ผูบริโ ภคประเมินสินคาเชนกั น
สินคาคุณภาพสูง หรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อของผูบริโภค
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ
โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาถูก นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย หรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอื่น ๆ
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) เปนกลยุทธของนักการตลาด ในการทําใหมี
ผลิ ตภั ณฑ ไ วพ รอมจําหน ายในที่ ผู บริ โภคสามารถหาซื้ อสินคาได ง าย ซึ่ง ชองทางในการจั ด จําหน ายก็ มีอิท ธิพ ลต อการรั บ รู
ภาพพจนของผลิตภัณฑของผูบริโภคดวยเชนกัน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาดสงผลตอผูบริโภคไดทุก
ขั้นตอนของการตัด สินใจซื้อ ข าวสารที่ นัก การตลาดส งไปอาจเตือนใจใหผู บริ โภครู วาเขามี ปญ หา สิ นค าของนักการตลาด
สามารถแกไขปญหาได เปนตน
แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ธงชัย สันติวงษ (2540) ไดกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อ จะตองประกอบดวย
1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภคจะตระหนักถึง
ปญหาหรือความตองการในสินคาหรือการบริการ ซึ่งความตองการหรือปญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจําเปน (Needs) ซึ่งเกิด
จาก 1. สิ่งกระตุนภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายน้ํา เปนตน 2. สิ่งกระตุนภายนอก (External
Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว, เห็นโฆษณา
สินคาในโทรทัศน กิจกรรม สงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได, เห็นเพื่อนมีรถใหมแลวอยากได เปนตน
2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคาหรือบริการแลว ลําดับขั้น
ตอไปผูบริโภคก็จะทําการแสวงหาขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลของผูบริโภค แบงเปน 1. แหลงบุคคล
(Personal Sources) 2. แหลงทางการคา (Commercial Sources) 3. แหลงสาธารณชน (Public Sources) และ 4. แหลง
ประสบการณ (Experiential Sources)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ในขั้นตอไปผูบริโภคก็
จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน
เชน ยี่หอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตอหนวย เปนตน
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของ
การตัดสิ นใจซื้อ ซึ่ง ตองมีการตัด สินใจในดานตาง ๆ ดัง นี้ 1. ตรายี่หอที่ซื้อ (Brand Decision) 2. รานคาที่ซื้อ (Vendor
Decision) 3. ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) 4. เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) และ 5. วิธีการในการชําระเงิน (Paymentmethod Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกคาไดทําการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
ไปแลวนั้น นักการตลาดจะตองทําการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทํา
การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ได
คาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือ บริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อ
ซ้ําหรือบอกตอ เปนตน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่
หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม
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สวนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ
2.ราคา
3.ชองทางการจัดจําหนาย
4.การสงเสริมการตลาด

การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitaive Research) ประชากรในการศึกษาคือ ลูกคาที่ซื้อสินคาเฮาสแบ
รนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จะคํานวณดวยสูตรของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับ
คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549, หนา 74) เทากับ 385 ราย ซึ่งหมายถึงควรเก็บขอมูลอยางนอย
385 รายเพื่อใหระดับความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 จึงเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเป นจํานวน 400 ราย และใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บ รวบรวมข อมูล เป นแบบสอบถามแบบมาตรวั ด 5 ระดั บ (Rating scale) โดยผ านการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงของวัตถุ ประสงค เนื้ อหา และ
ภาษาที่ใชโดยวัดความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคแลวรายงานเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item –
Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาเทากับ 0.67-1.00 ซึ่งมากกวา 0.5 จึงถือวาผานตามเกณฑที่กําหนด (อุทุมพร จามร
มาน, 2541, น. 67-68) จากนั้นจึงทดสอบแบบสอบถามมาเพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบความเชื่อมั่นไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.87 ซึ่งมากวา
0.70 จึงถือวาผานตามเกณฑที่กําหนด (สุวิมล ติรกานันท, 2550, น. 175)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปโดย ใชคาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means)
2. การวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคา
บิ๊กซี สาขานครปฐม ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)
5. ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคา
บิ๊กซี สาขานครปฐม” ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปพบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 63.80
มีอายุอยูในชวง 26-35 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส จํานวน 220 คน คิดเปน
รอยละ 55.00 มีรายไดตอเดือน 5,001- 10,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม
พบวา สวนใหญซื้อเครื่องดื่มจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.30 ซื้อสินคา 2-3 ครั้ง/ตอเดือน จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ
45.00 มีคาใชจายในการซื้อ 101-300 บาท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสวน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 815
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ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคามี คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33) รองลงมาเปน
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.06), ดานสถานที่จําหนาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.76) และ ดาน
การสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.48) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดรายขอคําถามในแตดาน
พบวา รายขอคําถามในดานผลิตภัณฑ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.46) รองลงมาคือ สินคามีคุณภาพมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29) และรายขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ รสชาติมีความอรอย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.69) รายขอคําถามในดานราคาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คุมคา
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.45) รองลงมาคือ คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ มี
คาเฉลี่ย อยูใ นระดับมากที่ สุด ( X = 4.36) และรายขอคําถามที่ มีคาเฉลี่ ยต่ําสุดคื อ คุ มคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับยี่ หออื่ น มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.18) รายขอคําถามในดานสถานที่จัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดวางสินคาหางาย มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.11) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
3.67) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความเดนชันของชั้นวางสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.51) และรายขอ
คําถามในด านการส งเสริ ม การตลาดที่ มีค าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มี การส งเสริ มการขาย มี คาเฉลี่ย อยู ในระดับ มาก ( X = 4.04)
รองลงมาคือ มีพนักงานขายใหคําแนะนําสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.63) และรายขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ โฆษณาผานสื่อสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.76) สวนผลการทดสอบความสัมพันธของสวนประสม
ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม พบวา สวนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดทุกตัวโดยมีความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ดานราคา (r = 0.76, p < 0.05) มีคาความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด รองลงมาเปน ดาน
ผลิตภัณฑ (r = 65, p < 0.05), ดานชองทางการจัดจําหนาย (r = 0.53, p < 0.05) และ ดานการสงเสริมการตลาด (r =
0.45, p < 0.05) ตามลําดับ
6. การอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาข อมู ล ป จจั ย พื้ นฐานส วนบุ ค คลของผู บ ริ โ ภคในการเลื อกซื้ อสินค าห างสรรพสินค าบิ๊ กซี สาขา
นครปฐม เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 63.80 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของธีรดา ตันธรรศกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูหญิงเขต
กรุงเทพฯ ซึ่งขอมูลจากการศึกษาไดมาจากแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด จากกลุมตัวอยางที่ไปจับจายสินคาในรานคาปลีก คา
สง ที่มีสินคาเฮาสแบรนดวางจําหนาย ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมผูหญิงที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ การศึกษา รายได
แตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดไมแตกตางกัน 2. พฤติกรรมการเปดรับสารจากการไปรานคาปลีก รานคาสง ไมมี
ความสัมพันธกับความรูที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. ความรูที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาด พบวาพบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อสินคาหางสรรพสินคาบิ๊กซี ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคามี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.33) รองลงมาดานผลิตภัณฑ ( X =4.06), ดานสถานที่จําหนาย ( X =3.76) และ ดาน
การสงเสริมการตลาด ( X =3.48) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่ไมแตกตางกัน คํานึงถึงความคุมคาในการใชประโยชนมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกสิทธิ สุนทรนนท (2545) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในรานคาปลีกที่ทันสมัย ประเภทซูเปอรเซ็นเตอรของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคคือ เพื่อ
ศึกษาพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค าในร านคาปลี กสมั ย ใหม ป ระเภทซูเ ปอรเ ซ็ นเตอร และเพื่อศึ กษาป จจั ยที่ มี ค วามสั มพั นธ กับ
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พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม ประเภทซูเปอรเซ็นเตอร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอซูเปอรเซ็นเตอรในภาพ
รวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาทัศนคติอยูในระดับมาก ดานจัดจําหนาย ดานสินคา ด านราคา ดาน
สังคมและวัฒนธรรม และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานการใหบริการมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมในการ
ซื้อสินคาในซูเปอรเซ็นเตอรเดือนละ 2 ครั้ง สินคาที่ตองการมากที่สุด คือ อาหาร เครื่องดื่ม สวนใหญใชบริการที่ เทสโก-โลตัส
ดวยเหตุ ผลที่ใกลบาน เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล และไปกั บครอบครัว (สามี ภรรยา บุต ร) ในวันหยุด (เสาร -อาทิตย )
ระหวาง 18.01 น. - 24.00 น. และโดยมากซื้อสินคาตอครั้งไมเกิน 500 บาทปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ในซูเปอรเซ็นเตอร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส และรายได โดยเพศชายมีความถี่ตอการซื้อสินคาตอเดือนมากกวาเพศหญิง ผูที่
สมรสแลวใชจํานวนเงินที่ซื้อแตละครั้งมากกวาคนโสด ผูที่มีรายไดสูงใชเงินซื้อสินคาแตละครั้งจํานวนมากกวาผูที่มีรายไดต่ํามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษาและอาชีพไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งใน
การซื้อสินคาตอเดือนและจํานวนเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง
การวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี
สาขานครปฐม พบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดทุกตัวโดยมีความสัมพันธ
เชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานราคา (r = 0.76, p < 0.05) มีคาความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพิกา ชวลิต (2556) ซึ่งกลาววา ราคาสินคาเฮาสแบรนดมีอิทธิพลตอ
ลูกคาที่ซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ (r = 65, p < 0.05) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพลินพิศ
แจงสวาง (2554) ที่กลาววาลูกคาที่ซื้อสินคาเฮาสแบรนดใหความสําคัญกับราคาเปนอันดับตน ๆ ดานชองทางการจัดจําหนาย
(r = 0.53, p < 0.05) และ ดานการสงเสริมการตลาด (r = 0.45, p < 0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของทัชชญา ฉัตรเกษมกุล
(2560) ที่กลาววา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดของสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเปนแนวทางที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเฮาส
แบรนดของผูบริโภค ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑควรใหความสําคัญกับเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น
2. ดานราคาควรมีการตั้งราคาของสินคาเฮาสแบรนดเพื่อสรางความตางของราคาอยางเหมาะสม
3. ดานสถานที่จัดจําหนายควรมีการทําปายใหเดนชัดเพื่อใหลูกคาสามารถมองหาสินคาเฮาสแบรนดไดงายขึ้น
4. ดานสงเสริมการตลาดควรมีชองทางในการโฆษณาสินคาเฮาสแบรนดใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นลด
ราคา หรือ ของแถมใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
Factors Influencing Saving Behavior in Lottery of Government Saving Bank
พรรชนชญมน แจงถิ่นปา* และอัครนันท คิดสม
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*
jeab.moomoo24@gmail.com
บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา และแบบจําลองถดถอยโลจิสติกส ซึ่งใชขอมูลปฐมภูมิ
ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม โดยผลการศึกษาพบวา ผูที่ออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 - 34 ป มีสถานภาพโสด
จบระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 20,000 บาท สวนใหญจะออมเฉลี่ยอยูที่ 1,000 - 5,000 บาทตอเดือน และมีการยอมรั บความเสี่ยงในการออมเงินเปนเสี่ยง
ปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินนั้น สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 35 - 44 ป
มีการออมเงินผานสลากออมสิน สม่ําเสมอในทุกเดือน เฉลี่ยอยูที่ 1,000 - 3,000 บาทตอเดือน และมีการยอมรับความเสี่ยง
ในการออมเปนเสี่ยงปานกลาง
สําหรับปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตั ดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน ไดแก ปจจัยดานเงินออมเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงในการออมเงิน ปจจัยดานผลตอบแทน ปจจัยดานความมั่นคงนาเชื่อถื อ และปจจัยดานการ
บริการ ซึ่งจากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของสลากออมสินใหต รงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย และเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคากลุมใหม ๆ ใหเพิ่มขึ้นไดอีกดวย
คําสําคัญ: สลากออมสิน การออมเงิน พฤติกรรมการออมเงิน
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Abstract
The objective of this study is to investigate the behaviors and factors influencing saving behavior
in lottery of Government Savings Bank. The study uses descriptive analysis, logistics regression model
with primary data gathered from questionnaires. The study finds the most respondents are university
educated single female, between age 25 - 34 years old, working as civil servant or state own enterprise,
income range 10,000 - 20,000 baht, has average 1,000 - 5,000 baht saving per month, with intermediate
risk tolerance. When considering saving behavior in lottery of Government Savings Bank, it is indicated
that female, age between 35-44 years old, have monthly saving 1,000 - 3,000 baht in average, with
intermediate risk acceptance.
Factors influencing saving in the form of Government Savings Bank lottery are the average saving
per month, risk tolerance regarding saving, income, reliability, and service. According to these factors, the
provider can use this study as a reference to improve the variety or options of the Government Savings
Bank lottery in order to attract new buyers.
Keywords: lottery of Government Saving Bank, saving, saving behavior
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1. บทนํา
การออมเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่กอใหเกิดการลงทุนภายในประเทศ สงผลใหประเทศเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน ทําใหประชากรที่มีความตองการออมเงิน
ตางมีพฤติกรรมในการออมเงินที่แตกตางกัน ซึ่งประชากรสวนใหญจะมองหาชองทางในการออมเงินที่ใหผลประโยชนสูงสุด
โดยมีการคํานึงถึงระยะเวลาและความเสี่ยงเปนสวนประกอบในการตัดสินใจออมเงิน
ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินแหงหนึ่งที่เปดใหบริการมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนธนาคารที่มุงเนนการ
สงเสริมการออมของประชาชน นอกจากจะมีการใหบริการผลิตภัณฑเงินฝากทั่วไปแลว ยังมีบริการเงินฝาก “สลากออมสิน”
ซึ่งมีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผลตอบแทนที่จะไดรับมีทั้งอัตราดอกเบี้ยและสิทธิ์ในการลุนรางวัลในทุก ๆ เดือน
ตลอดระยะเวลาของสลาก โดยธนาคารออมสินไดมีการกําหนดผลิตภัณฑเงินฝากสลากออมสินไวหลายรูปแบบ เชน สลากออมสิน
พิเศษ 3 ป สลากออมสินพิเศษ 5 ป รวมถึงสลากรูปแบบอื่น ๆ (ธนาคารออมสิน: 2561) เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมในการ
ออมเงินของแตละบุคคล และมีความหลากหลายในการเลือกออมเงินผานสลากออมสิน ทําใหประชาชนมีความสนใจในการ
ออมเงินผานสลากออมสินเพิ่มขึ้น
จากลักษณะการเลือกออมเงินสวนบุคคลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการออมในรูปแบบ
สลากออมสิน และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับกลยุทธ
และพัฒ นารูป แบบผลิตภัณฑ เงินฝากสลากออมสิน รวมถึง พัฒนาการประชาสั มพันธใ หตรงกับกลุ มเปาหมาย เพื่อเปน การ
สนับสนุนใหประชาชนมีการออมเงินเพิ่มขึ้น สงผลตอการเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินจะทําการศึกษาบุคคลทั่วไป จํานวน ตัวอยาง 400
โดยการใชเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้
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วัตถุประสงคขอ ที่ .1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูออมเงิน
ในรูปแบบสลากออมสิน

วัตถุประสงคขอที่ .2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน

ทําการเก็บแบบสอบถามจากบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได

ขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การยอมรับความเสี่ยงใน
การออมเงิน

วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน

ขอมูลเกี่ยวปจจัยที่มผี ลตอ
การตัดสินใจออมเงินใน
รูปแบบสลากออมสิน

ศึกษาพฤติกรรมของผูออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
หาปจจัยที่มีผลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน

ภาพที่ 1 วิธีดําเนินการศึกษา
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุด าพร อุ ด มพรพฤฒิ (2550) ศึกษาถึ ง ปจจั ยเศรษฐกิจที่มี อิทธิ พ ลต อปริ ม าณเงินฝากสลากออมสิ นพิเ ศษของ
ธนาคารออมสิน โดยใชขอมูลรายไตรมาสระหวางป 2541 – 2548 ผลการศึกษาพบวา เงินออมภาคครัวเรือนในประเทศมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ กลาวคือ เมื่อเงินออมภาคครัวเรือนในประเทศเพิ่มขึ้น
ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษก็จะเพิ่มขึ้นดวย
คเน พชรกมล (2551) ศึกษาถึงพฤติกรรมในการซื้อสลากออมทรัพยทวีสินของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลตอบแทนที่จะไดรับ เชน ดอกเบี้ยตอหนวย
มูลคารางวัลสูง มีผลตอการเลือกซื้อสลากออมทรัพยทวีสินไปในทิศทางเดียวกัน
พรดารา หลวงเจริญ (2558) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออม
สินในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 360 ราย ผลการศึกษาพบวา ปจ จัยดาน
ผลิตภัณฑ (ความมั่นคงและชื่อเสียงของธนาคารออมสิน) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินไปในทิศทางเดียวกัน
วิไ ลพร ทั ด เที ยม (2558) ศึ กษาถึ งป จจั ย ที่มี อิทธิ พ ลต อการออมเงิ นในรูป แบบสลากออมสิ นพิ เ ศษ กรณี ศึกษา
ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนมีความคุมคา ภาพลักษณของธนาคาร และโอกาส
ในการถูกรางวัลมีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ สําหรับปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการบริการนั้น
มีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินในระดับปานกลาง
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดังนี้
2 1.การวิเคราะหในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ตัดสินใจออม
ผานการซื้อสลากออมสินในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการหาคาสถิติเบื้องตน เชน ความถี่ในการออม รอยละของการออม เปนตน
2 2.การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบดวย การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบความมีคุณภาพของขอมูล และการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงิน
ในรูปแบบสลากออมสินของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบจําลองถดถอยโลจิสติกส
3. ขอมูลที่ใชในการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Dada) ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
มาทําการวิเคราะหเพื่อหาพฤติกรรมของบุคคลที่ออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออม
ผานการซื้อสลากออมสิน
3.1 การสุมตัวอยาง
ในการสุมตัวอย างจะเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยางจากประชากรขนาดใหญที่เ ปนบุคคลทั่ วไป โดยใชวิธีการคํ านวณจากสูตรการหาขนาดกลุม ตัวอยางกรณีไ มท ราบ
จํานวนประชากรของ W.G. Cochran ดังนี้
n

โดยที่

P 1  P Z 2
e2

(1)

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
e = รอยละความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยาง ) e = 0.05(

P = คาสัดสวนของประชากร ) P = 0.5(
Z = ระดับความเชื่อมั่น 95%) Z = 1.96(

จากสมการที่ (1)เมื่อนํามาแทนคาเพื่อหากลุมตัวอยางจะไดวา
n

0.51  0.51.96

0.052

2

= 384.16

จากขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณได ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง
3.2 แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน
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สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงในการออมเงิน ประกอบดวย ประสบการณในการออม
เงิน เงินออมโดยเฉลี่ย ความสม่ําเสมอในการออมเงิน รวมไปถึงการยอมรับความเสี่ยงในการออมเงิน
สวนที่ 3 ขอมูลการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน ประกอบไปดวย รูปแบบในการออมเงิน การออม
เงินผานสลากออมสิน ความสม่ําเสมอในการออมเงินผานสลากออมสิน รวมไปถึงปจจัยที่มีผลตอการออมเงินผานสลากออมสิน
3.3 แบบจําลองที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินนั้น จะมีการศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 2
วัตถุประสงค ดังนี้
3.3.1 การศึกษาตามวั ตถุป ระสงคขอที่ 1 จะศึกษาเกี่ย วกับพฤติกรรมการออมเงินของบุ คคลคลที่เป นกลุ ม
ตัวอยาง โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนาทางสถิติ และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบการแจกแจงความถี่ คารอยละ และ
ตารางแบบไขว โดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามที่ทําการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง
3.3.2 การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงินผานการซื้อ
สลากออมสิน โดยไดทําการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกออมเงินผานการซื้อสลากออมสิน
ซึ่งสามารถหาไดจากการประมาณคาสั มประสิ ทธิ์ของปจจัยที่ กําหนดขึ้น โดยใชแบบจําลอง Logit Model มาชวยในการ
วิเคราะหซึ่งเปนการตัดสินใจแบบสองทางเลือก ลักษณะของแบบจําลองเปนดังนี้
Zi

  0  1 Sexi   2 Sta1i   3 Sta 2 i   4 Edu1i   5 Edu 2 i

(2)

  6 Occ1i   7 Occ 2 i   8 Occ3i   9 Incomei  10 Saving i
 11 Risk i  12 investmant i  13 reliablei  14 servicei

โดยกําหนดตัวแปรดังนี้
ตารางที่ 1 การกําหนดตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
การกําหนดคาตัวแปร
0 = ไมออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
การตัดสินใจ (ไมออม/ออม)
1 = ออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
0 = เพศชาย
เพศ
1 = เพศหญิง
1 = โสด
สถานภาพ
2 = สมรส
3 = อื่น ๆ
1 = สูงกวาปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
2 = ปริญญาตรี
3 = ต่ํากวาปริญญาตรี
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สัญลักษณ
Z
Sex
Sta1
Sta2
Reference
Edu1
Edu2
Reference
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร

การกําหนดคาตัวแปร
1 = พนักงานเอกชน
2 = ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ/พนังงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพ
3 = ธุรกิจสวนตัว
4 = อื่น ๆ
0 = ต่ํากวารายไดเฉลี่ย
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1 = สูงกวารายไดเฉลี่ย
(คาเฉลี่ยของรายไดเทากับ 22,860 บาท)
0 = ต่ํากวาเงินออมเฉลี่ย
เงินออมเฉลี่ยตอเดือน
1 = สูงกวาเงินออมเฉลี่ย
(คาเฉลี่ยของเงินออมเทากับ 4,558 บาท)
1 = เสี่ยงต่ํา
การยอมรับความเสี่ยงในการออมเงิน 2 = เสี่ยงปานกลาง
3 = เสี่ยงสูง
1= นอยที่สุด
ปจจัยดานผลตอบแทน
2= นอย
ปจจัยดานความมั่นคงนาเชื่อถือ
3= ปานกลาง
4= มาก
ปจจัยดานการบริการ
5= มากที่สุด

สัญลักษณ
Occ1
Occ2
Occ3
Reference
Income

Saving

Risk
investment
reliable
service

4. บทสรุป
4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 412 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีการออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีสถานภาพโสด ในดานการศึกษากลุมตัวอยางที่ออมเงินสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ ฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท ในดาน
พฤติกรรมการออมเงิน กลุมตัวอยางที่ออมเงินสวนใหญจะออมเงินเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 1,000 – 5,000 บาท โดยจะมีการ
ยอมรับความเสี่ยงในการออมเงินอยูในระดับเสี่ยงปานกลาง
เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 63.6 จะเลือก
ออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดยเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งสวนใหญที่ออมเงินผานสลากออมสินจะมีอายุระหวาง 35 –
44 ป มีสถานภาพโสด สําหรับในดานการศึ กษา ส วนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท และมีเงินออมเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 3,001 –
5,000 บาท ในสวนของการยอมรับความเสี่ยงในการออมเงินนั้น กลุมตัวอยางที่ออมเงินผานสลากออมสินสวนใหญจะมีระดับ
การยอมรับความเสี่ยงอยูที่เสี่ยงปานกลาง และมีเงินออมในสลากออมสินเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 1,000 – 3,000 บาท
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สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินรอยละ 36.4 นั้น สวนใหญใหเหตุผลวา โอกาสในการ
ถูกรางวัลมีนอย รองลงมาเปนผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมคา ในสวนของรูปแบบในการออมเงินเมื่อกลุมตัวอยางไมเลือกออมเงิน
ผานสลากออมสิ นนั้ น จะเลื อกออมเงิ นในรู ปแบบการฝากออมทรั พย รองลงมาเป นการฝากประจํ า ที่เ หลื อกระจายอยูใ น
รูปแบบอื่น ๆ
4.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน จะทําการวิเคราะหความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในรูปแบบสมการถดถอยโลจิสติกส ทั้งนี้ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว
(  ) จะเปนการอธิบายในรูปของ Odds ratio เพื่อใหเปนความสัมพันธในลักษณะเชิงเสน และใชพยากรณโอกาสที่กลุ ม
ตัวอยางจะเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดยในการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสนั้น จะใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะห ซึ่งผลการวิเคราะหเปนดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Chi-square ดวยวิธี Omnibus Tests
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Model
481.022
5
.000
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบของแบบจําลองพบวามีคา Chi-square เทากั บ 481.022 และคา Sig.
เทากับ .000 นั่นคือ การตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน ไมขึ้นกับตัวแปรอิสระใด ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
แสดงวาผลการตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง
Model Summary
-2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
59.298
.689

Nagelkerke R Square
.943

จากตารางที่ 3 เปนการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง โดยมีคา Nagelkerke R Square ซึ่งเปนคาที่บอก
สัดสวนที่สามารถอธิบายความผันแปรของแบบจําลอง มีคาเทากับ .943 นั่นคือ รอยละ 94.3 ของความผันแปรสามารถอธิบาย
ไดในเชิงสมการโลจิทของแบบจําลองนี้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Chi-square ดวยวิธี Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test
Step
Chi-square
df
5
13.113
8

Sig.
.108

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาพบวา คา Chi-square เทากับ 13.113 และคา Sig. เทากับ .108 ซึ่งมีคามากกวา .05
นั่นคือ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 แสดงวา สมการโลจิสติกสของแบบจําลองมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแมนยําในการพยากรณของแบบจําลอง
Classification Table
Predicted
Observed
Step 4 Y

ไมซื้อสลากออมสิน
ซื้อสลากออมสิน
Overall Percentage

Y
ไมซื้อสลากออมสิน ซื้อสลากออมสิน
146
4
4
258

Percentage
Correct
97.3
98.5
98.1

จากตารางที่ 5 เป นผลการทดสอบความถู กต องในการพยากรณ ของแบบจําลอง โดยเปรี ยบเทีย บคาพยากรณ
(Predicted) กับขอมูลจริง (Observed) ซึ่งจากการทดสอบจากขอมูลจริงทั้งหมด 412 ตัวอยาง สามารถพยากรณไดถูกตอง
404 ตัวอยาง แสดงวาสมการถดถอยโลจิสติกสของแบบจําลองนี้ สามารถพยากรณไดถูกตองรอยละ 98.1
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมการถดถอยโลจิสติกสของแบบจําลอง
Variables in the Equation
S.E.
Wald

Step 5
Saving
2.068.778
7.060
Risk
-2.988
1.221
5.994
investment
2.321
.741
9.806
reliable
3.464
.984
12.392
service
-1.572
.785
4.007
Constant
-5.891
2.936
4.026

df
1
1
1
1
1
1

Sig.
.008
.014
.002
.000
.045
.045

Exp(  )
.126
.050
10.184
31.960
.208
.003

จากตารางที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (  ) คาสถิติทดสอบ Wald คา Sig. และคา Exp(  ) ของผล
การวิ เ คราะห ส มการถดถอยโลจิ ส ติ ก ส โดยค าคงที่ (Constant) มี ค า sig. เท ากั บ .003 และตั วแปร Saving, Risk,
investment, reliable และ service มีคา sig. เทากับ .008 .014 .002 .000 และ .045 ตามลําดับ ซึ่งทุกตัวมีคานอยกวา
.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 แสดงวา ตัวแปรที่กลาวมามีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน สําหรับ
ปจจัยสวนบุคคลนั้น ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
5. การอภิปลายผลและขอเสนอแนะ
5.1 การอภิปลายผล
ปจจัยดานเงิน ออมเฉลี่ยตอ เดือ น (Saving) จากผลการทดสอบจะเห็ นได วา กลุมตั วอยางที่มีเ งินออมนอยกว า
คาเฉลี่ยมีโอกาสที่จะเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินมากกวากลุมตัวอยางที่ออมเงินสูงกวาคาเฉลี่ยอยู  0.126 เทา ซึ่ง
ขัดแยงกับผลการศึกษาของ สุภาพร อุดมพรพฤฒิ (2550) ที่วา เงินออมภาคครัวเรือนมีผลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออม
สินพิเศษไปในทิศทางเดียวกัน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากเมื่อกลุมตัวอยางมีเงินออมเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มขึ้น ก็จะมีตัวเลือกในการ
ออมเงินเพิ่มขึ้น หรืออาจกลาวไดวา เมื่อกลุมตัวอยางมีเงินออมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โอกาสที่จะเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินมี
นอยกวาที่จะไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
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ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยงในการออมเงิน (Risk) การยอมรับความเสี่ยงในการออมเงิน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
มีผลตอการตัดสินใจออมเงิน เนื่องจากกลุมตัวอยางที่มีการยอมรับความเสี่ยงเปน เสี่ยงสูง ก็จะเลือกออมเงินที่มีความเสียงสูง
เพราะสามารถยอมรับไดหากเงินที่ออมไวนั้นมีผลตอบแทนลดลง หรือไมไดผลตอบแทนเลย จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา
เมื่อกลุมตัวอยางมีการยอมรับความเสี่ยงในการออมสูงขึ้น (เชน จากเสี่ยงปานกลาง เปนเสี่ยงสูง) โอกาสที่จะเลือกออมเงินใน
รูปแบบสลากออมสินจะนอยกวาไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินอยู 0.050 เทา ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยของ คเน พชรกมล
(2551) ที่วา ปจจัยดานผูซื้อมีความชอบตอการลงทุนในสลากออมทรัพยทวีสินมีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพยทวีสิน
ทั้งนี้เนื่องมาจากผูที่ชอบความเสี่ยงในการออมเงินจะเลือกการออมในรูปแบบอื่นมากกวา เชน ซื้อหุนตาง ๆ ซื้อกองทุนรวม
เปนตน
ปจจัยดานผลตอบแทน (investment) ในสวนของปจจัยดานผลตอบแทนมีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบ
สลากออมสินของกลุมตัวอยาง จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา เมื่อปจจัยดานผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ย โอกาสในการ
ถูกรางวัลของสลากออมสินเพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการออมลดลง จะทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสตัดสินใจเลือกออมเงินใน
รูปแบบสลากออมสินมากกวาที่จะไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินอยู 10.184 เทา เชนเดียวกับผลการวิจัยของ วิไลพร
ทัดเทียม (2558) ที่วา อัตราผลตอบแทนมีความคุมคามีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กลุ มตั วอยางต องการผลตอบแทนจากการออมเงิ นที่ คุม คาในระยะเวลาของการออมที่สั้ นลง เมื่ อผลตอบแทนในรูป อัต รา
ดอกเบี้ยของการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินสูงขึ้น และโอกาสในการถูกรางวัลสูงขึ้น รวมไปถึงระยะเวลาในการออมที่สั้น
ลง โอกาสของการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินจึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ปจจัยดานความมั่นคงนาเชื่อถือ (reliable) สําหรับปจจัยดานความมั่นคง นาเชื่อถือ จากผลการทดสอบจะเห็นได
วา ถาสถาบันการเงินมีความมั่นคงนาเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น จะทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออม
สินมากกวาที่จะไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินอยู 31.960 เทา ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ พร
ดารา หลวงเจริญ (2554) ที่วา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่ประกอบดวย ความมั่นคงและชื่อเสียงของธนาคารออมสิน การนําไปใช
ค้ําประกันในการกูเงิน มีผลตอการซื้อสลากออมสินพิเศษ เนื่องจากกลุมตัวอยางตองการความมั่นคงและปลอดภัยในการออม
เงิน รวมไปถึงความมั่นคงนาเชื่อถือ ชื่อเสียงของสถาบันการเงิน เมื่อปจจัยในดานนี้สูงขึ้นกลุมตัวอยางจึงมีโอกาสเลือกออมเงิน
ในรูปแบบสลากออมสินเพิ่มขึ้น
ปจจัยดานการบริการ (service) สําหรับดานการบริการนั้น แมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบ
สลากออมสิน แตไมไดมีผลมากนัก เพราะถึงแมสถาบันการเงินจะมีการบริการที่ดีขึ้น หรือแมแตจะมีการประชาสัมพันธอยาง
ทั่วถึง แตก็ไมไดทําใหกลุมตัวอยางเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินเสมอไป เพราะการบริการเปนเพียงความพอใจขั้น
พื้นฐานที่ผูใชบริการพึงจะไดรับ ไมไดเปนตัวบงชี้ถึงผลิตภัณฑสลากออมสินมากนัก จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา เมื่อปจจัย
ดานการบริการเพิ่มขึ้น โอกาสที่กลุมตัวอยางจะไมเลือกออมเงินในรูปแบบมีมากกวาโอกาสที่จะเลือกออมเงินในรูปแบบสลาก
ออมสินอยู 0.208 เทา ซึ่งตรงขามกับผลการวิ จัยของ วิไลพร ทั ดเทีย ม (2558) ที่วา การใหบริการมีผลตอการออมเงินใน
รูปแบบสลากออมสินพิเศษในระดับปานกลาง
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินในออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน พบวา ผูที่ออมเงิน
ในรูปแบบสลากออมสินสวนใหญเปนผูที่มีรายไดระดับปานกลาง จึงทําใหมีการออมเงินไมมากนัก หากผูออมเงินตองการที่จะ
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เก็บออมเงินใหมากขึ้น จะตองวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ ตองมีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย และลดคาใชจายที่ไม
จําเปนลง
2. ธนาคารออมสินควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการออมเงิน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ออมเงิน รวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบตาง ๆ และนําความรูที่ไดไปบริหารจัดการกับการออมเงินของตนเอง
5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาวิจัยควรทําการศึกษาในครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในดานพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามที่
แนนอน ดานจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มากขึ้น ดานกลุมเป าหมายใหมีหลากหลายอาชีพมากขึ้น รวมไปถึงกลุมอายุให มี
ความหลากหลายมาขึ้นดวย
2. ควรเพิ่มปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่เปนเชิง
ลึก เชน ตัวแปรดานคาใชจาย ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บไดยาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะหลีกเลี่ยงในการตอบ หากไดขอมูล
สวนนี้เพิ่มเติมจะทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินที่แทจริงได
3. ควรเพิ่มการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินกับการออมเงินใน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงในการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสลากออมสินใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น
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ปรากฏการณการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากยุคอนาล็อกสูยคุ ดิจิทัล
The Phenomenon of Thai Folk Singing Competition from Analogue to Digital Era
วินัย บุญคง
สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
singburi.888@gmail.com
บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นของรายการประกวดรองเพลงลูกทุงทางโทรทัศนใ นยุค
ดิจิทัล ซึ่งตางจากรายการประกวดรองเพลงลูกทุงในอดีตอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนประเด็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนรายการ
ประกวดรองเพลงลูกทุงจากในอดีตซึ่งมีอยู 3-4 รายการ แตปจจุบันนั้นมีสิบกวารายการ รูปแบบของรายการ กรรมการตัดสิน
และพิธีกรซึ่งสามารถสะทอนวงการโทรทัศนของ ไทยบางอยางซึ่งอาจจะมองในเรื่องของการเลียนแบบ การผลิตซ้ํา หรือจะ
เปนการตามกระแส นอกจากนี้ยังรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ซึ่งจะมีรูปแบบใน
การนําเสนอในเชิงของละคร ตอประเด็นของการตอชีวิตและความยากลําบากของผูเขาประกวดทั้งสองฝงสรางความสะเทือน
ใจใหกับผูชมและเปนที่นิยมของผูชมเปนอยางมาก
คําสําคัญ: รูปแบบรายการ การเพิ่มจํานวนของรายการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง
Abstract
This article presents the story about the events of the Digital Folk Singing Contest. Unlike the past
singing contest in the past clearly The increase in the number of songs from the past There are three or
four items, but now there are more than ten, which can reflect some Thai television. This may be viewed in
terms of imitation, repetition, or flow It also includes changes to the format of the Thai folk singing contest
This will be in the form of a dramatic presentation. On the issue of life and difficulties The contestants
on both sides are very shocking to the audience
Keywords: list item formatting, Thai Folk Song contest
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บทนํา
เพลงไทยลูกทุงเปนศิลปะการขับรอง การเลนดนตรี ที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยในแตละยุคแตละสมัย
ซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือเลมใหญที่บันทึกประวัติศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สําหรับเวทีการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงนั้น
เมื่อนํามาพิจารณาถึงรูปแบบการประกวดรองเพลงลูกทุงทางรายการโทรทัศนในอดีตกับรูปแบบการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงใน
ปจจุบันนั้น มีความแตกตางกันอยางมากรวมถึงจํานวนชองของสถานีโทรทัศนที่มีผลจากการเปลี่ยนผานการแพรภาพออกอากาศ
จากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลนั้น มีจํานวนชองเพิ่มมากขึ้นถึง 6 เทาตัว จึงสงผลใหมีรายการโทรทัศนตาง ๆ นั้นเกิดขึ้น
มากมาย รวมถึงรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงดวย ซึ่งทั้งสองประเด็นดังที่กลาวไปแลวนั้นมีปจจัยที่ทําใหเกิดปรากฏการณ
ที่ไมเคยปรากฏขึ้นมากอน คือ มีรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงอยูเต็มผังรายการโทรทัศนไทย ซึ่งผูเขียนจะนําประเด็นใน
เรื่องของรูปแบบการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากอดีตกับปจจุบัน รวมถึงการเพิ่มจํานวนมากขึ้นของ
รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนยกขึ้นมาพิจารณา
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนในยุคอนาล็อกกับยุค
ดิจิทัล
2. เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการเพิ่มรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนในยุคดิจิทัล
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงมีการประกวดหลากหลายเวที เชน การประกวดตามงานวัดประจําป งานประจําป
ของสวนราชการ ประกวดทางรายการวิทยุ และประกวดทางรายการโทรทัศน การประกวดรองเพลงในสมัยนั้นสวนใหญจะใช
วงดนตรีเลนสด วั ตถุประสงคของการประกวดรองเพลงลูกทุงในอดีต ตองการที่จะสรางความสนุกสนาน สืบสานวัฒนธรรม
เพลงไทยลูกทุง นอกจากนีย้ ังเปนการคนหาเพชรในวงการเพลงลูกทุง เพื่อที่จะนําไปสูนักรองลูกทุงอาชีพตอไป
สําหรับการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางสถานีโทรทัศนในยุคอนาล็อกนั้นยังมีไมมากนักเทาที่ผูเขียนคนหาได คือ
รายการประกวดรองเพลงลูกทุง ชุมทางเสียงทอง หรือ ชุมทางดาวทอง ถือเปนรายการประเภทวาไรตี้ ที่มาแขงขันการรอง
เพลงลูกทุงกัน ซึ่งก็เคยออกอากาศมาแลวในชวงป 2593-2558 ผลิตโดยบริษัท เซเวนสตารสตูดิโอ จํากัด ซึ่งก็จะออกอากาศ
ทุก ๆ วันพฤหัสบดีและวันศุกรตั้งแตเวลา 09.30-10.30 น. ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 [5] นอกจากนี้ยังมีรายการ
ชิงชาสวรรคคอนเทสต ซึ่งเปนของบริษัทเวิรคพอยทเปนผูผลิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี ระหวาง
พ.ศ. 2547 – 2557 ในวันเสารเวลา 16.05 – 18.00 น. โดยรายการนี้จะมีการพิจารณาการใหคะแนนการแขงขันรวมกันทั้งวง
ดนตรี การโชว (แดนซเ ซอร) และนักรอง ซึ่งเปนการแขงขันของนักเรีย นในระดั บชั้นมัธยมของโรงเรียนต าง ๆ ที่ ผานการ
คัดเลือกเขามาแขงขัน ผูชนะเลิศจะไดครองถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ออกแบบ
โดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน และทุนการศึกษามูลคา 1,000,000 บาท (ออนไลน, https://th.wikipedia.org, สืบคนเมื่อวันที่
5 ต.ค. 2560) และอีกรายการหนึ่งคือรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินลาน โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.
2553 โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 15:45 - 17:30 น. ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพ บกชอง 7 ผลิตโดย บริษัท เจเอส
แอลโกลบอลมีเดีย จํากัด และ บริษัท ทริปเปลทู จํากัด ตอมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม โดยใชชอื่ รายการวา กิ๊กดู
สงครามเพลง เปนการแขงขันรองเพลงระหวางชุมชนตอชุมชน เพื่อหาผูชนะประจําสัปดาห และผูชนะเลิศประจําฤดูกาล ใน
ปจจุบันไดแบงรายการออกเปนสองรายการคือ รายการ กิ๊กดู สงครามเพลงเงาเสียง ออกอากาศเวลา 22.40 น. สวนอีกหนึ่ง
รายการ คือ กิ๊กดู สงครามเพลงเงินลาน ออกอากาศเวลา 16.00 น. ซึ่งทั้งสองรายการออกอากาศทางชอง 7 สี [1]
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ประมาณป 2557 วงการโทรทั ศน ไ ทยมีการเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ คื อการเปลี่ ยนผ านการแพรภ าพออกอากาศ
ภาคพื้นดิน (Terrestrial broadcast) สถานีโทรทัศนในประเทศไทยเดิมมีชองโทรทัศนฟรีทีวีที่เปนระบบอนาล็อกจํานวน 6
ชอง ไดแก ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ Thai PBS แตปจจุบันเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัลไดเพิ่มสถานีสงเปน 24 ชองและจะมี
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเป น 48 ชอง ทําใหสถานีโทรทัศน แตละแหงรวมถึงผูผลิต เนื้อหารายการแตละบริษัท ต างพยายามหา
แนวทางรูปแบบรายการใหมๆมานําเสนอเพื่อออกอากาศและสรางความสดใหมใหกับวงการอุตสาหกรรมโทรทัศนรวมถึงสราง
ความนาสนใจและดึงดูดกลุมผูชมรายการโทรทัศนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได นอกจากจะแขงขันกับชองโทรทัศน 6 ชองเดิม
ยังจะตองแขงขันกับชองโทรทัศนนองใหมที่ประมูลคลื่นความถี่เพิ่มอีกถึง 4 เทาตัว (จาก 6 ชอง เปน 24 ชอง) ซึ่งเปนสิ่งที่ทา
ทายอยางมากสําหรับวงการโทรทัศนไทยในยุคดิจิทัล รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหนีไมพน จากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ดวยเชนกัน ผูเขียนขอยกประเด็นเพื่อนํามาพิจารณา 2 ประเด็น คือ รูปแบบการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากอดีตกับปจจุบัน และผลกระทบของการเพิ่มจํานวนของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทาง
โทรทัศน
สําหรับ ในประเด็นของรูปแบบรายการประกวดรองเพลงไทยลู กทุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูเขียนขอยกตั วอยาง
รายการไมคหมดหนี้ทางช อง 23 (ชอง Workpoint) ออกอากาศ ทุ กวันจันทร – พฤหัสบดี เวลา 09.30 - 10.30 น. และ
18.20 - 19.20 น. ผูเขาประกวดแตละคนจะมีหนี้สินติดตัวมามากบางนอยบางตามที่ไดกูมา กฎกติกามีอยูวาผูเขาประกวดคน
ใดประกวดรองเพลงชนะคูตอสู ผูชนะจะมีสิทธิ์เลือกไมคซึ่งจะมีจํานวนมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่เปนหนี้ จากนั้นให
ผูชนะเลือกไมคมาหนึ่งตัวแลวใหรองเพลงที่ไมคตัวที่ ตัวเองเลือก ถาไมคตัวที่ถูกเลือกรองแลวมีเสียงของตัวเองดังขึ้นมานั่น
แสดงวาหนี้ทั้งหมดทางรายการจะเปนผูชดใชให แตถาเลือกไมครองแลวเสียงไมดัง ทางรายการจะใชหนี้ ใหเปนจํานวนเงิน
หนึ่งหมื่นบาท จากนั้นจะมีผูเขาประกวดรายตอไปเปนผูทาชิงกับแชมปเกาผลออกมาถาใครรองเพลงแลวเปนผูชนะ คนนั้นจะ
ไดเลือกไมค จะเปนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
แตประเด็นที่นาสนใจที่ผูเขียนสังเกตเห็นอีกอยางหนึ่งในรูปแบบการประกวดรองเพลงของรายการนี้คือ ชวงแนะนํา
ตัวของผูเขาประกวดแตละคน ทางรายการนําเสนอชีวิตประจําวันของผูเขาประกวดทั้งแชมปเกาและผูทาชิงในมุมของการ
ตอสูชีวิตและความยากลําบาก เพื่อความอยูรอดของตนเองและคนในครอบครัว ทําใหขณะชมรายการอยูนั้นลืมไปเลยวา นี่คือ
เวทีการประกวดรองเพลง สงผลใหผูชมทางบาน ผูชมในสตูดิโอ รวมถึงพิธีกรและกรรมการตางเห็นใจและสงสารผูเขาประกวด
แตละคนถึงขั้นหลั่งน้ําตาออกมาเลยทีเดียว ยิ่งชวงที่กรรมการกําลังใหคําแนะนํารวมถึงการตัดสินชี้ชะตาใหใครเปนผูชนะ ยิ่ง
สรางความกดดันผสมกับความสงสารของผูเขาประกวดเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ จิตราภรณ ทองกวด ที่ใหความหมาย
วาความเห็นอกเห็นใจผูอนื่ คือ ความสามารถที่จะรับรู เขาใจความรูสึกและความตองการของผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
และสามารถคาดเดาในสิ่งที่ผูอื่นกําลังรูสึกจากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางถูกตอง [3]
นอกจานี้ ผู เขี ยนยั งมี ขอสั งเกตบางอย างถึ งบางช วงบางตอนของรายการอาจจะเปนการแสดงบทบาทของผูร วม
รายการที่ฝายผูผลิตจัดเตรียมลวงหนาไวอยูแลว เพื่อสรางเนื้อหาของรายการโทรทัศนใหเกิดความแตกตาง โดดเดน มีอารมณ
รวมตรงกั บกลุมเปาหมาย ตามหลักการของการผลิ ต เนื้อหารายการโทรทัศน สอดคลองกั บ คมสั น รัต นะสิมากูล กลาวว า
ความคิดสรางสรรคนับเปนสิ่งสําคัญมากตอการเขียนบทรายการทางสื่อกระจายเสียง เพราะยิ่งผูเขียนบทมีความสามารถใน
การคิดสรางสรรครายการไดแ ปลกใหมและแตกตางจากรายการของคูแขงได มากเทาใด โอกาสที่รายการนั้ นจะไดรับความ
สนใจจากผูรั บสารก็มีมากเทานั้ น ซึ่ งรายการนี้มี ความแปลกใหมกับ การนํ าเสนอภูมิหลั ง[2]ของ ผูเขาประกวดคือชาวบาน
ธรรมดาทั่วไป สะทอนปญหาในการดําเนินชีวิตออกมา ผูเขาประกวดเปนเหมือนตัวแทนของคนตางจังหวัด ซึ่งตรงกับชีวิตของ
กลุ มผู ช มที่ มี ความคล ายคลึง กั นกั บผู เ ขาประกวด จึง ทํ าให กลุ มเป าหมายเกิด ปฏิสั ม พันธ และเข าใจถึง ความรูสึ กของผูเ ข า
ประกวดระหวางชมรายการอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปรียบเสมือนกับกําลังนั่งชมละครชีวิตเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนอกเหนือไปกวา
นั้นยังเปนการขยายฐานของกลุมเปาหมายผูที่ชื่นชอบเพลงลูกทุงบวกกับผูที่มีความสนใจแนวละครชีวิตอีกดวย นอกจากนี้ใน
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สวนของพิธีกรและกรรมการมีสวนอยางมากที่สรางสีสันและบรรยากาศของรายการใหมีความนาเชื่อถือ ตื่นเตนและสนุกสนาน
อีกดวย
อยางไรก็ตามไมวาจะเปนการจัดเตรียมไวลวงหนาหรือไมไดจัดเตรียม ประเด็นนี้สามารถมองไดหลากหลายมิติขึ้นอยู
กับกลุมผูชมวาจะตีความและพิจารณาไปในทิศทางใด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ ภูมิหลัง การรูเทาทันสื่อ ของกลุมผูชมดวย
อีกหนึ่งรายการซึ่งอาจจะเป นรายการแรก ๆ ของการประกวดรองเพลงลูกทุงในยุคดิจิทัลที่เป นเหมือ นการจุ ดประกายการ
ประกวดรองเพลงไทยลูกทุงในรูปแบบใหมก็วาได คือรายการ กิ๊กดู สงครามเพลงเงินลาน ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ดิจิต อล เฉลิ มพระเกีย รติ์ เครื อข ายเทิด ไท ในหลวงและราชินี ช อง 35 (ชอง 7HD) พิ ธีกร สัญ ญา คุ ณากร และ ซูโ มกิ๊ก
กรรมการ ชมพู ฟรุตตี้ ตั๊ก ศิริพร อยูยอด วีระศักดิ์ นิลกลัด ปุม เปรมสุดา ไก สมพล อนุวัตน เฟองทองแดง ออกอากาศ
ทุกวันอังคาร เวลา 22.45 - 00.30 น. เปนรายการที่มีความบันเทิง เบาสมอง สนุกสนานเปนกันเองระหวางพิธีกรกับผูรวมการ
แขงขัน ซึ่งแบงเปนสองชวง คือชวงเงาเสียงโดยใหผูชมทางบานที่มีเสียงเหมือนหรือคลายกับนักรองตนฉบับที่ทางรายการเชิญ
มา แล วให ผูช มทางบานที่ผ านการคั ด เลื อกเขามาแข งขั นกันกั นจํ านวน 2 คู 4 คน จากนั้ นหาผูช นะของแต ละคู เข ามาชิ ง
ชนะเลิ ศ ผูที่ช นะเลิ ศจะได รับรางวัลตามกฎกติกาของทางรายการ ส วนอีกช วงหนึ่ งคือการนําตั วแทนของชุม ชนตาง ๆ ใน
ตางจังหวัดเขามาแขงขันรองเพลง ชุมชนละ 3 คน จากนั้นเมื่อไดชุมชนที่สามารถชนะคูตอสูจะไดเขาไปแขงขันในสัปดาหตอไป
ซึ่งชวงการแขงขันผูเขาชมและกองเชียรจะเปนคนในชุมชนที่เดินทางมาชม เชียรใหกําลังใจกับตัวแทนของชุมชน ซึ่งเปนไป
อยางสนุกสนาน เปนกันเองซึ่งไดรับคาความนิยมจากผูชมอยางมาก นี่เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
แขงขันการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนในยุคดิจิทัล ซึ่งตางจากการประกวดในรูปแบบเดิมในยุคอนาล็อก
อยางเห็นไดชัด หรือชอง ชอง 31 (ชอง ONE) มีการแบงทีมของผูเขาแขงขันโดยมีโคชที่เปนนักรองเพลงลูกทุงอาชีพเปนผู
ฝกสอนจากนั้นนําแตละทีมมาแขงขันกันเพื่อเก็บคะแนนสะสมเมื่อแขงครบทุกทีมแลวทีมใดมีคะแนนรวมมากที่สุด ทีมนั้นจะ
เปนทีมชนะเลิศ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการแขงขันฟุตบอลลีกตางประเทศเลยทีเดียว นํามาซึ่งความตื่นเตนสนุกสนานเปนอยางมาก
สําหรับในประเด็นที่สอง คือ ผลกระทบของการเพิ่มจํานวนของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศน
จากยุคอนาล็อคสูยุคดิจิทัลนั้น เดิมมีรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงอยูประมาณ 3 –4 รายการ ดังที่กลาวมาแลวขางตน
แตในปจจุบันรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3 เทาตัว ดังจะเห็นไดจาก
ตารางดานลางนี้
ชอง
ชอง 33 ) ชอง
3HD)

รายการ
วัน
รายการมาสเตอร ทุกวันจันทร คีย เวทีแจงเกิด ลูก ศุกร
ทุงนอคเอาท

เวลา
10.15 10.40 น

ชอง 33 ) ชอง
3HD)

รายการรองลั่นทุง

19.15 20.00 น.

เสาร

35 (ชอง 7HD) รายการชุมทางดาว พฤหัสบดี ศุกร ทอง

09.30 10.30 น.

คณะกรรมการ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ตั๊ก ศิริพร
ไชยา มิตรชัย
คัทลียา มารศรี
แพท นปภา
เทห อุเทน
บอย เขมราฐ
อ.เนาว อนุรักษ
สดใส รุงโพธิ์ทอง
ไวพจน เพชรสุพรรณ
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พิธีกร
นีโน
นองแมงมุม

หยวน นิธิชัย

เบญทราย หุนนอย
นก บริพันธ
โอบะ เสียงเหนอ
ทับทิม อัญญรินทร

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ชอง
35 (ชอง 7HD)

รายการ
กิ๊กดู สงครามเพลง
เงินลาน

วัน
วันอังคาร

ชอง 27 (ชอง
8)

รายการเสียงสวรรค ทุกวันจันทร –
พิชิตลาน
ศุกร

อาทิตย

13.00 14.00 น.
และ 18.20 19.20 น.
13.00 15.00 น.
19.10 20.00 น.

ชอง 31 (ชอง
ONE)

รายการศึกวันดวล
เพลง

ชอง 23 (ชอง
Workpoint)

รายการไมคทองคํา ทุกวันเสาร ผูใหญ
อาทิตย

18.20 20.00 น

ชอง 23 (ชอง
Workpoint)

ไมคทองคํา เด็ก

ทุกวันเสาร

20.00 20.50 น.

ชอง 23 (ชอง
Workpoint)

ชิงชาสวรรค ลูกทุง
โอทอป

วันอังคาร

22.00 24.00 น.

ชอง 23 (ชอง
Workpoint)

ไมค หมดหนี้

จันทร พฤหัสบดี

ชอง 23 (ชอง
Workpoint)

ชิงชาสวรรค คอน
เทสต

วันศุกร

09.30 10.30 น.
และ 18.20 19.20 น.
- 18.00
.น 19.20

ชอง 30 (ชอง 9 งานวัด เฟสติวัล
อสมท.)

จันทร ศุกร -

เวลา
22.45 00.30 น.

ทุกวันเสาร

15.30 16.55 น.

คณะกรรมการ
ชมพู ฟรุตตี้
ตั๊ก ศิริพร อยูยอด
วีระศักดิ์ นิลกลัด
ปุม เปรมสุดา
ไก สมพล
อนุวัตน เฟองทองแดง
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ตั๊ก ศิริพร
บุญโทน คนหนุม

พิธีกร
สัญญา คุณากร
ซูโมกิ๊ก

รุง สุริยา
จิ้งหรีดขาว
ครูสลา คุณวุฒิ
โนต เชิญยิ้ม
สุนารี ราชสีมา
ครูสลา คุณวุฒิ
โนต เชิญยิ้ม
สุนารี ราชสีมา
ครูสลา คุณวุฒิ
ยิ่งยง ยอมบัวงาม
คัทลียา มารศรี
อี๊ด โปงลางสะออน
เอ ไชยา มิตรชัย
อาภาพร นครสวรรค
ศิรินทรา นิยากร

แฟรงค
ฝน ธนสุนทร

ครูเทียม

สมเชง สามชา
โนต เชิญยิ้ม
จุย วรัทยา
ดีเจตนหอม
จิ้ม ชวนชื่น

เอกชัย ศรีวิชัย
เจนภพ
จบกระบวณวรรณ
คัทลียา มารศรี

นุย เชิญยิ้ม
แพท ณปภา

พัน พลุแตก

พัน พลุแตก

สมเชง สามชา
โนต เชิญยิ้ม
จุย วรัทยา
เสนาลิง
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ชอง
ชอง 32 (ชอง
ไทยรัฐทีวี)

รายการ
รองไดใหลาน

วัน
เสาร - อาทิตย

เวลา
- 13.00
.น 14.00

คณะกรรมการ
ไมมีกรรมการ (วัด
จากความถูกตองของ
เนื้อเพลง)

พิธีกร
เปกกี้ ศรีธัญญา
หนุม สันติสุข

[6]
จะเห็นไดวาการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนนั้นเพิ่มขึ้นจากในอดีตอยางนาตกใจ ซึ่งเปนปรากฏการณ
ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน สามารถบอกไดวากดรีโมทไปชองไหนก็จะเจอกับรายการประกวดรองเพลงอยูบอย ๆ ตางจากในอดีต
ที่จะหาชมรายการประเภทประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนนั้นยากพอสมควร จากขอมูลรายการในตารางผูอานไดเห็น
แลววา เมื่อกอนรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงในอดีตมีไมกี่รายการแตปจจุบันนั้นมีเกือบทุกวันและมีอยูหลายชองดวย
เมื่อรายการเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบโดยตรงกับรายการประเภทเดียวกันอยางหลีกเลี่ยงไมได สําหรับผลกระทบ
ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ผูเขียนขอพิจารณา 2 มิติ คือ มิติของชองโทรทัศนที่นําเสนอ
รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงและมิติของผูชม
1. ในมิติของชองโทรทัศนที่สงผลกระทบเห็นไดชัดคือการเพิ่มขึ้นของรายการประกวดรองเพลงสิ่งที่ตามมาคือการ
แขงขันเพื่อแยงชิงตลาดหรือผูชมอยางเขมขน รวมถึงการลงทุนมากขึ้นเพื่อผลิตเนื้อหารรายการใหมีความนาสนใจแปลกใหม
รวมทั้งทางดานเทคนิคการผลิตใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อเปาหมายอันสูงสุดคือจํานวนผูชมสงผลตอรายไดและความอยูรอดของ
รายการ ทางรายการจึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบของรายการใหทันกับยุคสมัยเพื่อการแขงขันกับสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ ไม
วาจะเปนกฎกติกาในการใหคะแนน กรรมการตัดสิน หรือขั้นตอนการแนะนําตัวของผูเขาประกวดซึ่งในอดีตผูเขา ประกวดมี
หน าที่ รองเพลงที่ตั วเองนํามาประกวดอยางเดี ยว แตใ นป จจุบั นผู เข าประกวดเปรีย บเสมื อนผู แสดงหลั กของรายการด วย
กลาวคือในชวงแนะนําตัวผูเขาประกวดมีการเลาถึงประวัติของผูเขาประกวดทุกคน เพื่อแสดงสถานะ ภูมิหลัง ความเปนอยูใน
ปจจุบันของผูเขาประกวดให ผูชมไดรับ รูเพื่อเตรียมตัวที่ใ หกําลังใจกับคนที่ต นเองชื่นชอบหรือสรางความเห็นอกเห็นใจเพื่ อ
ดึงดูดความสนใจผูชมเปนอยางมาก นํามาซึ่งการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการผลิตรายการดังกลาว ยิ่งขึ้น
2. ในมิติของผูชม ผูชมจะไดรับชมรายการประกวดรองเพลงลูกทุงงายยิ่งขึ้น มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย ไดรับ
ความรูความเขาใจของเพลงลูกทุงเพิ่มขึ้น ซึ่งไดจากกรรมการตัดสินในขณะที่แนะนําใหกับนักรองผูเขาประกวด รวมถึงไดรับ
ความบันเทิงความสนุกสนานและไดรับชมรายการที่ มีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นอีกดวย แตเมื่อมีรายการประกวดรองเพลงเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหโอกาสของผูชมที่จะรับชมรายอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาแตกตางไปจากรายการประกวดรองเพลงนั้นนอยลง เพราะสถานี
โทรทัศนชองตาง ๆ ผลิตรายการประกวดรองเพลงเพื่อตอบรับกระแสความสนใจของประชาชน สอดคลองกับคุณ ไตรภพ
ลิมปพัทธ กลาวไวในไทยรัฐออนไลน วา “วัน ๆ ประเทศนี้จะรองเพลงอยางเดียวหรอ เด็กในประเทศนี้รองเพลงเกงนะ เตนรํา
เกง วัน ๆ ในทีวีเด็กเกงเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะ นี่เปนที่ชื่นชม ชื่นชอบกันอยางยิ่ง จะเปนไปไดกี่ป ไมมีอนาคตหรอก มันไมใช
วิธีการ ผมกําลังถามเด็ก 100 คนเกิดมาเพื่อรองเพลง เกิดมาเปนนักแสดง เปนศิลปนกันกี่คน ทําไมเราชื่นชอบ ชมแตเรื่อง
แบบนี้ ทําไมทีวีเรามีแตเรื่องแบบนี้และที่บอก ทีวีนั่นนี่เกิด มันจะหวือหวาไปไดกี่วัน คุณคิดวา ความหวือหวาจะทําแบบนั้นได
สักกี่ป 10 ป 15 ป ที่หวือหวาตลอดเวลาไหนที่เรียกวาคุณคา ”[4]
อยางไรก็ตามประโยชนสวนจะตกอยูที่ผูชมรายการประกวดรองเพลง เพราะทางสถานีโทรทัศนแตละชองมีการลงทุน
ในการผลิตรายการเพื่อแขงขันกับชองอื่น ๆ จึงทําใหมีการผลิตเนื้อหาที่เขมขน นาสนใจ และตื่นเตนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มขึ้นของ
รายการประกวดร องเพลงไทยลูกทุ งทางโทรทัศนนั้นเกิดมาจากปจจัย ที่หลากหลายอาจจะเปนเพราะรากฐานของคนไทยที่
เขาถึงอารมณลูกทุงไดงาย กลุมเปาหมายก็จะเปนคนตางจังหวัดเปนเพราะคนสวนใหญของประเทศเปนคนแถบชนบทที่เกิดมา
ก็พบกับความเปนลูกทุงอยูแลว เหตุผลอีกอยางคือการเลียนแบบ กลาวคือ เมื่อผูผลิตรายการโทรทัศนเห็นรายการอื่นที่ประสบ
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ความสําเร็จก็อาจจะผลิตรายการในแนวเดียวกันเพื่อความคาดหวังวาจะประสบความสําเร็จแบบรายการนั้นดวย แมแตชอง
เดียวกันยังมีรายการประกวดรองเพลงลูกทุงมากกวาหนึ่งรายการถึงแมจะเปนการออกอากาศคนละชวงเวลาหรือเปนการเจาะ
ตลาดคนละกลุมกันแตดวยลักษณะของรายการจะเปนรายการประกวดรองเพลงดวยกันทั้งนั้น และอาจจะเปนการขายฐาน
ผูชมใหเพิ่มมากขึ้นอีก นั่นแสดงใหเห็นแลววากระแสของการประกวดรองเพลงลูกทุงทางโทรทัศนนั้นมาแรงจริง ๆ
สรุป
จากปรากฏการณของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อยุคกอนอยาง
เห็นไดชัดมีอยู 2 มิติ คือ 1. ทั้งรูปแบบของรายการที่ปรับเปลี่ยนไปใหทันยุคสมัย ไมวาจะเปนเรื่องของกฎกติกา การแนะนําตัว
ผูเขาประกวด และเพื่อเขาถึงความตองกับผูชมเพื่อยึดฐานผูชมเอาไว อีกสวนหนึ่งคือจํานวนของรายการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุงนั้น มีจํานวนรายการเพิ่มมากอยางนาตกใจ ซึ่งเมื่อกดรีโมทคอนโทรลก็จะพบกับรายการประกวดรองเพลงอยางงายดาย
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผูผลิตรายการสรางสรรคออกมา คือตองการรายได เพื่อความอยูรอดของทางรายการอาจจะรวมถึงการ
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติไทย ที่มีเพลงลูกทุงเปนรากฐานสําคัญของสังคมไทยมาแตชานาน 2. ดานผูชม ผูชมสามารถเลือก
ชมรายการไดงายขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแตจะไดรับชมรายการที่ไมหลากหลายนัก ทั้งนี้และทั้งนั้นประโยชนสวนใหญก็จะ
มาตกกับผูชมทั้งหลายที่ชื่นชอบเพลงลูกทุง เนื่องจากมีรายการที่ตัวเองปรารถนามาใหเลือกสรรถึงที่บานเลยทีเดียว เราตอง
คอยเฝาดูกันวารายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนที่มีอยูกราดเกลื่อนอยูในขณะนี้ จะสามารถยืนหยัดคงทนถาวร
อยูไดนานขนาดไหน หรือจะเปนแคเพียงปรากฏการณสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงแรก ๆ ของเปลี่ยนผานการแพรภาพออกอากาศ
จากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลเทานั้น
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ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
The Believes of the Karen Movable Crematorium, Ban Sam Lang,
Khoa Chot Sub-District, Si Sawat District, Kanchanaburi
จิราภรณ ทองสมุทร* คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*
Jiraporn.tho58@kru.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อรวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบาน สามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลัก
เมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กลุมเปาหมายของการวิจัย คือ
ผูรูเกี่ยวกับการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชน
บานสามหลังจะนิยมสราง 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 มีเรือนยอด 1 เรือนยอด บันไดทางขึ้นลง 1 ทาง รูปแบบที่ 2 มีเรือนยอด
3 เรือนยอด บันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สวนลวดลายการแกะสลักมีอยูทั้งหมด 7 แบบ แบบที่ 1) ลายหัวไก 2) ลายดาว 3) ลายดอกไม
4) ลายพนม 5) ลายเครือไม 6) ลายดอกไม (ลายหอยลายตั้ง) และ 7) ลายใหญ และ 2. การวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบ
และลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง คติที่สะทอนออกมาในรูปแบบของเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
อาจมีการสรางขึ้นจากคติความเชื่อทางศาสนา คือ ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเขาพระสุเมรุ
เปนดั่งสวรรค ดังนั้นกะเหรี่ยงจึงมีความเชื่อวายอดเมรุเปรี ยบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เปนที่สงวิ ญญาณผูตายไปสูภพภู มิ
และมีการสรางขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน
คําสําคัญ: ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกระเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง กะเหรี่ยง
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Abstract
This Research had the objectives to study; 1) To collect the characteristic and the design of The
Karen Movable Crematorium and 2) To Analyze the believe of characteristic and the design of The Karen
Movable Crematorium, Ban Sam Lang, Khoa Chot Sub-District, Si Sawat District, Kanchanaburi. The study
group including; The knowledgeable peoples about The Karen Movable Crematorium. The research results
show that: First, the characteristic of The Karen’s Ban Sam Lang Movable Crematorium had 2 characteristic
including; 1. Had 1 roof and 1 stair and 2. Had 3 roofs and 2 stairs and the pattern design including;
1. The chicken crest, 2. The Star, 3. The Flower, 4. The Press the hand together, 5. The Vine, 6. The
Flower Vine and 7. The Big design. Second, analyze the believe of characteristic and the design of
The Karen Movable Crematorium; the beliefs in the Karen’s Ban Sam Lang Movable Crematorium created
form the believe about The meaning of Phra Sumen is the heaven of the Brahmanism and Buddhism .So
The Karen was believed of the Movable Crematorium is send the soul to the heaven and to build for
ease of use.
Keywords: the believe of the Karen Movable Crematorium, Ban Sam Lang community, the Karen
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1. บทนํา
ปจจุบันมีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในประเทศไทยอาศัยอยูจังหวัดตาง ๆ แถบชายแดนไทย-เมียนมารในภาคตะวันตก
และภาคเหนือ เชน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ตาก และแพร (ขวัญชีวัน บัวแดง,
2546: 8) ในการดําเนินชีวิตความเปนอยูของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงนั้นผูกพันอยูกับธรรมชาติไมวาจะการเกิด การแตงงาน
การบูชาบรรพบุรุษ และพิธีกรรมเกี่ยวกับศพลวนสัมพันธเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาที่มีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งเหลานั้นมี
สวนประกอบที่ทําใหเกิดพิธีกรรมตาง ๆ โดยภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง (ฟอน เปรมพันธุ และคณะ, 2559: 7-9)
กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงจะใหความสําคัญอยางมากตอพิธีศพ เพราะถือวาคนเกิดและตายเพียงหนึ่งครั้งใครที่ไปชวย
งานศพบอย ๆ ก็เหมือนกับเปนการสะสมบุญ ชาวบานจะจัดงานอยางสมเกียรติ มีการแสดงกะเหรี่ยงกระทบไมและการขับ
ลํานํา เปนตน (James W. Hamilton, 1976: 5) วิธีการจัดงานศพในชุมชนกะเหรี่ยงที่นับถือผีในอดีตไมคอยเปลี่ยนแปลงมาก
นัก แตในปจจุบันหลายชุ มชนมีหนุมสาวผูสืบทอดการทําพิธีศพตามความเชื่ อเดิมนอยลง ไมยิ่งใหญ ดังเชนในอดีต อีกทั้ง ใน
ชุมชนมีคนบางสวนที่หันไปนับถือศาสนาคริสตจึงตัดขาดระบบสืบทอดดั้งเดิมถือวาเปนเรื่องผีทั้งหมด นอกจากนี้ศาสนาพุทธก็
คอย ๆ แทรกซึมเขามาสูกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง นับตั้งแตป พ.ศ. 2508 รัฐบาลไทยไดสงคณะเผยแพรศาสนา (ธรรมจาริก) ไป
ตามหมูบานตาง ๆ เพื่อเผยแผศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธคอย ๆ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของกะเหรี่ยง โดยเฉพาะงาน
ศพของกะเหรี่ยง จะมีการประกอบพิธีศพตามแบบพุทธดวย เชน มีการสวดพระอภิธรรมศพ การวางพวงหรีด การถวายผาไตร
ผาบังสุกุล และพิธีการเผาศพ เมื่อพิธีศพเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เมรุลอยจึงเปน
สิ่งจําเปนที่ผูที่มีชีวิตอยูหรือญาติของผูตายจะจัดทําขึ้นตามความเชื่อเปนเมรุเผาศพที่สรางขึ้นตา งหาก แยกจากเมรุที่ใชรวม
ของวัด สรางดวยความวิจิตรงดงามโดยเปนการจัดใหสมเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของผูตายสวนใหญเปน พระสงฆที่
ไดรับการยอมรับนับถือจากสาธุชนทั่วไป ดังนั้นบุคคลใกลชิดหรือผูนับถือศรัทธาจึงรวมใจกันสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงเพื่อ
แสดงถึงความเคารพสูงสุดที่พวกเขาเหลานั้นจะกระทําได (ประเสริฐ ตระการศุภกร, 2543: 110)
ชุมชนสามหลังในตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนที่มีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยอยู
เปนสวนใหญ กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่นี่ยังคงมีอัตลักษณ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติเมื่อมีพิธีกรรมตาง ๆ จึงมีลักษณะที่มี
ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติกอปรอิทธิพลจากศาสนาพุทธที่เขามามีบทบาทในพิธีกรรมทุกเหตุการณของชีวิต พิธีกรรมการเผา
ศพของชุมชนในตําบลเขาโจด ที่มีการประกอบพิธีกรรมโดยใชเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงปจจุบันยังคงมีการใชเมรุลอยที่สรางขึ้นให
บุคคลสําคัญในชุมชน เชน พระสงฆ ผูอาวุโสที่ไดทําคุณงามความดีใหกับชุมชน
จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ซึ่งเปนสถาป ตยกรรม
ทองถิ่นของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่กําลังจะสูญหายพรอมกับบุคคลรุนเกา จะเปนการอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุกะเหรี่ยงใหกับคนรุนหลังพรอมทั้งองคความรูเกี่ยวกับการทําเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง คติความเชื่อของเมรุลอย ตลอด
เปนการสืบสานภูมิปญญาดานสถาปตยกรรม ลวดลายตาง ๆ อันสวยงามใหอยูคูกับชุมชนสืบไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อรวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 เพื่อวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบล
เขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง
ฟอน เปรมพันธุ และคณะ (2559: 2) กะเหรี่ยงเปนชนชาติเกาแกชนชาติหนึ่ง มีความเปนมาที่ยาวนานในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวาชนเผาไต เปนชนชาติที่มีวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะของตนเองและมักถูกเรียกวาเปนชาวไทย
ภูเขากลุมหนึ่งเพราะวาโดยทั่วไปชาวกะเหรี่ยงชอบตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่เขตภูเขาสูงที่มีความอุดมสมบูร ณ นักมานุษยวิทยาจัด
ใหชนชาติกะเหรี่ยงอยูในกลุมตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan Stock) การตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีจึง
อยูตามที่ ราบลุม แมน้ําแควใหญแ ละแควน อยตอนบน ซึ่งเปนเขตภูเขาและปาไม ที่อุดมสมบูรณมาก ปจจุ บันกลุม ชาติพันธุ
กะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีไดรับสถานภาพเปนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโดยสมบูรณแลวสวนหนึ่ง และอีกจํานวนมากอยูใน
สถานภาพเปนคนอพยพหรือคนพลัดถิ่น ยังไมไดรับสิทธิ์ในการเปนพลเมืองไทยตามกฎหมาย และกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่พบ
ในประเทศไทยแบงออกเปนกลุมตามลักษณะภาษาและความเปนอยูได 4 กลุม ไดแก กะเหรี่ยงสะกอ (Skaw) กะเหรี่ยงโปว
(Plow) กะเหรี่ยงคะยา (Kayah) แบร (Bre) หรือ บเว (Bwe) และกะเหรี่ยงตองสู/ตองตู (Taung Tsu) หรือปาโอ
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมศพของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง
James W. Hamilton (1976: 5-7) ซึ่งศึกษาพิธีศพของกะเหรี่ยงทางเหนือของประเทศไทยไดแบงระยะของการจัด
พิธีเปน 3 ชวงดวยกัน คือ ชวงกอนจัดพิธีศพ พิธีศพ และหลังพิธี ในชวงกอนจัดพิธี เปนระยะที่ครอบครัวและชุมชนพิจารณา
ถึงสาเหตุของการตาย สถานะของผูตาย แลวจึงกําหนดวาจะจัดพิธีศพอยางไร ชวงพิธีศพ การจัดงานศพก็จะจัดตามฐานะ ถา
ยากจนจะจัด 1-3 วัน ถาร่ํารวยอาจจะจัดงาน 5-7 วัน โดยทั่วไปจะมีการจัดงานเปนจํานวนวันเลขคี่ ตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืน กลุมชายหนุมหญิงสาวภายในชุมชนและตางหมูบานจะมารวมรองเพลงพื้นบานเพื่อเปนการไวอาลัยแกผูตาย ในงาน
คืนที่ 3 หรื อวันสุดท าย หากเปนศพของผูสู งอายุจะมีการประกอบพิธีครบถวนโดยจะเริ่ มพิธีสําคั ญในชวงบายแกคื อพิธีที่
เจาหนาที่ของโลกแหงความตายมารับวิญญาณไปญาติจะรองไหคร่ําครวญขาง ๆ ศพเพื่อใหวิญญาณรูสึกตัวและระลึกไดวา
ตนเองตายแลว มีการฆาไกแลวนําไกมาเปนเครื่องเซนไหว เพื่อใหเปนพาหนะเดินทางขามภพและทําพิธีทอดเมล็ดขาว ชาย
หนุมจะกอไฟและหญิงสาวที่ยังไมแตงงานจะเปนผูทอดขาว รอยขาวตอกใสไมที่เหลาไว ในพิธีหนุมสาวจะหันหลังใหศพแลว
โยนไมนี้ไปยังศพ จากนั้นจึงขวางภาชนะที่ใชหุงขาวออกไปนอกบานใหแตกหักแลวนําไปทิ้ง
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเมรุลอย
อรศิริ ปาณินท (2541: 58-59) ใหความหมายของเมรุลอยไววา เปนสถาปตยกรรมไทยประเพณีลักษณะชั่วคราว
หรือสถาปตยกรรมเฉพาะกิจ ซึ่งหมายถึง สถาปตยกรรมที่สรางเพื่อใชงานชั่วคราวตามระยะเวลาที่จําเปนตองใช เมื่อหมด
ความตองการใชงานแลวก็รื้อถอนออกไป จึงจําเปนตองออกแบบใหสรางงายรื้อสะดวก ไมมีรากฐานยึดติดลงไปในดิน แตตอง
แข็ งแรงรองรับ ปริม าณการใช ง านได อยางเหมาะสมและต องใหคุ ณลักษณะของสถาป ตยกรรมไทยประเพณี ที่ง ดงามด วย
เมรุ ล อยหรื อเมรุ ชั่ วคราวที่ ใ ชใ นพิ ธีเผาศพที่ สําคั ญ ๆ ที่ ไ ม มีเ มรุ ถ าวร จั ดเป นสถาป ต ยกรรมไทยประเพณี แ บบเฉพาะกิ จ
ประเภทหนึ่ง มีทั้งประเภทที่เผาศพแลวตัวเมรุยังอยูและอีกประเภทหนึ่งคือเผาศพแลวเผาเมรุไปดวยพรอม ๆ กัน
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา
พบวา ลักษณะเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด สวนใหญมีความคลายคลึงกับลักษณะรูปทรงเมรุถาวรที่อยูตามวัด
ทั่วไป เปนหลังคาลักษณะทรงบุษบกซอนกันเปนชั้น ๆ มียอดแหลมเรียวดังจอมแห สวนฐานเมรุมีนกหัสดีลิงครองรับในโลงศพ
ซึ่ง ลั กษณะพิ เศษของนกหัส ดี ลิ งค ดั ง กล าวนั้น จะมี ลั กษณะแตกต างไปจากลั กษณะนกโดยทั่วไป คื อส วนลํ าตัวเป นตั วนก
สวนหัวเปนลักษณะหัวชาง การกอสรางและการประดับตกแตงลักษณะรวมทั้งหมดของเมรุจรดหลังคาเมรุ โครงสรางทั้งหมด
ใชไมจริง สวนประกอบตกแตงเปนไมไผ รวมทั้งสวนที่เปนนกหัสดีลิงค ใชไมไผสานเปนรูปรางนก บุทับโครงไมไผดวยกระดาษ
แลวลงสีพื้น ตกแตงลวดลายประดับดวยดอกไมและไฟแสงสีตามตองการ คติความเชื่อเกี่ยวกับการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค
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เชื่อตามตํานานโบราณในสิ่ งเหนือธรรมชาติเ ขามาเกี่ย วของที่วานกหัส ดีลิ งคจะเป นพาหนะนํ าดวงวิญ ญาณของผู  ตายขึ้นสู
สรวงสวรรค ฉะนั้นจึงมีพิธีกรรมการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค จะมีพิธีกรรมการฆานกกอนตอจากนั้นจึงทําการเผาทั้งศพ
ผูตาย เผาทั้งนกหัสดีลิงคและเผาทั้งเมรุไปพรอม ๆ กัน
ประพัฒน วรทรัพย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง เมรุลอยชางอยุธยา ผลการศึกษาพบวา เมรุลอยชางอยุธยาเปน
สถาป ตยกรรมไมเ ฉพาะกิ จเพื่ อใชใ นการเผาศพแหล งสํ าคั ญ ของอาชี พ เมรุล อยในป จจุ บันอยูที่ ตําบลหั วเวีย ง อํ าเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มประกอบอาชีพอยางจริงจังประมาณ 40 ปมาแลว มีวิวัฒนาการจากการสรางเมรุชั่วคราวหลัง
เล็กๆ และตกแตงฐานเผาศพดวยการแทงหยวก รูปทรงโดยรวมคลายธรรมมาสน หลังคาเปนเรือนยอดใชเผาศพในวัดที่ไมมี
เมรุปูน ในสมั ยตอมาพบว าชางอยุธยาไดปรับ ปรุงพัฒนาเปนเมรุที่มี เอกลักษณ ของตนเอง นอกจากนี้ยังพัฒนาหีบเหล็กให
สามารถเผาศพบนเมรุลอยไดสําเร็จ จากการศึกษาเรื่องนี้พบวา แหลงประกอบอาชีพที่ตําบลหัวเวียงยังคงเปนแหลงที่เหมาะสม
เพราะมีการคมนาคมขนสงสะดวก วิถีชีวิตของชางเมรุลอยก็ยังคงอยูแบบดั้งเดิมคืออยูกันแบบเครือญาติ เมื่อรับงานก็สามารถ
ใหความรวมมือในการประกอบอาชีพนี้ไดเต็มที่ ความนิยมในการใชเมรุลอยในการเผาศพพบวาจะใชกับพระสงฆทรงสมณศักดิ์
การถายทอดความรูในการประกอบอาชีพนี้ไ มไดทําเปนระบบ แต ใชวิธีทํ างานโดยฝกฝนและค นควาด วยตนเอง ดังนั้นผล
การศึกษาครั้งนี้จึงแสดงใหเห็นวาภูมิปญญาทองถิ่นของผูประกอบอาชีพ เมรุลอยชางอยุธยามีลักษณะที่ทรงคุณคาที่สมควร
จะตองอนุรักษไวไมใหสูญหายไปกลับวัฒนธรรมแบบใหม
3.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิ จัย เรื่ อง ความเชื่ อการสร า งเมรุ ล อยแบบกะเหรี่ ย ง ชุ ม ชนบ านสามหลั ง ตํ า บลเขาโจด อํ าเภอศรี ส วั ส ดิ์
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ก รอบแนวคิ ด ที่ มี ตั ว แปรหลั ก คื อ ความเชื่ อ การสร า งเมรุ ล อยแบบกะเหรี่ ย ง ชุ ม ชนบ า นสามหลั ง
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีตัวแปรยอยก็คือ รูปแบบฐานเมรุลอย รูปแบบเรือนยอดเมรุลอย รูปแบบ
ศิลปะการตกแตงเมรุลอย ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ที่มาของลวดลายเมรุลอย ความหมายของลายเมรุลอย
ลักษณะลวดลายเมรุลอย ประเภทของลวดลายเมรุลอย และคติที่สะทอนออกมาในรูปแบบของเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงความเชื่อ
ของลวดลายเมรุลอย ใชวิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูรเู กี่ยวกับการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงมีประเด็นที่
เกี่ยวของคือ รวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง วิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการ
แกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง มีแนวคิดทฤษฎีที่จะศึกษาเรื่อง กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พิธีกรรมศพของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง
และการสรางเมรุลอย ที่มีพื้นที่ในการศึกษา ไดแก ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูรูเกี่ยวกับการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง 3 คน คือ ผูรูในการออกแบบลวดลายและ
สรางเมรุลอย 1 คน และผูชวยในการออกแบบลวดลายและสรางเมรุลอย 2 คน
4.2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนที่
อยูหางไกลตัวอําเภอ พื้นที่สวนใหญเปนปา อยูบนที่ราบสูงและชาวบานสวนมากที่อาศัยอยูเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง
4.3 ขอบเขตข อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ข า พเจ าได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ การสร างเมรุ ล อย
ด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปนการรวบรวมรูปแบบและลวดลายแบบกะเหรี่ยงชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจ
การแกะสลักเมรุ ลอยแบบกะเหรี่ ย งและวิ เคราะหค วามเชื่ อของรู ปแบบและลวดลายการแกะสลั กเมรุล อยแบบกะเหรี่ ย ง
ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูรับการสัมภาษณ ตอนที่ 2 ขอมูลรูปแบบ
การสรางเมรุลอยกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่ 3 ขอมูลรวบรวม
ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
4.5 การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
5. ผลการวิจัย
5.1 รวบรวมรู ป แบบและลวดลายการแกะสลั กเมรุล อยแบบกะเหรี่ ยง ชุม ชนบานสามหลั ง ตํ าบลเขาโจด
หวัดกาญจนบุรีอําเภอศรีสวัสดิ์ จัง
5.1.1 รูปแบบฐานเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
ฐานของเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะสรางใหมีความแข็งแรงสามารถวางกับ
พื้นไดโดยไมตองขุดหลุมฝงเสา รองรับน้ําหนักของคนที่จะเดินบนพื้นขางบนฐานได นิยมสรางบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง
5.1.2 รูปแบบเรือนยอดเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง

ภาพที่ 1 เมรุลอยเรือนยอดเดียว

ภาพที่ 2 เมรุลอยสามเรือนยอด
เรือนยอดที่สรางจะมีจํานวนเรือนยอด 1 เรือนยอด 3 เรือนยอด จํานวนชั้นบนยอด จะมี 3 ชั้น และ 5 ชั้น
และจะมียอดปลายสุด เรียกวา “ยอดธง”
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5.1.3 รูปแบบศิลปะการตกแตงเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง

ภาพที่ 3 เมรุลอยใชสําหรับคนทั่วไป
การตกแตงเมรุลอยจะเนนวาพิธีกรรมศพนั้นเปนของบุคคลใดเพื่อที่จะไดสรางใหเหมาะสมสําหรับบุคคล
นั้น เชน การตกแตงดวยผาสีเหลือง หรือสีขาว แต สวนมากผาสีเหลืองจะใชสําหรับพิธีกรรมศพของพระสงฆ สวนผาสีขาว
โทนสีสุภาพ เชน สีชมพูออน จะใชสําหรับพิธีกรรมศพแมชี ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป
5.1.4 ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
ลวดลายการแกะสลักเมรุล อยแบบกะเหรี่ย งนิย มทําอยูทั้งหมด 7 แบบ ได แก 1) ลายหัวไก (ชองขุคิ๋ว)
2) ลายดาว (ซา) 3) ลายดอกไม (โพ) 4) ลายพนม (บา) 5) ลายเครือไม (แซเกาะ) 6) ลายดอกไม หรือ (ลายหอยลายตั้ง) (โพ
ลองเชโพเช) 7) ลายใหญ (พาดู)
5.2 วิ เ คราะห ค วามเชื่ อ ของรูป แบบและลวดลายการแกะสลัก เมรุ ล อยแบบกะเหรี่ยง ชุ ม ชนบ านสามหลั ง
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
5.2.1 การวิเคราะหคติที่สะทอนออกมาในรูปแบบของเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
เมรุล อยแบบกะเหรี่ย งอาจมีการผสมผสานกับ รูปแบบของเมรุ แบบไทย เพราะการสรางเมรุนั้นเปนคติ
ความเชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเขาพระสุเมรุวาเปนศูนยกลางของโลก เปนดั่ง
จักรวาลหรือสรวงสวรรคที่เปนที่อยูของเทวดาและเปนที่อยูของเหลาวิญญาณในภพภูมิตาง ๆ กะเหรี่ยงซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
จึงมีการสรางเมรุลอยเพื่อเปนการสงวิญญาณผูตาย เปรียบยอดเมรุเปนดั่งยอดเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ยังมีการสรางขึ้นเพื่อให
งายตอการใชงาน สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก หรือรื้อถอนไดงาย ซึ่งการสรางเมรุลอยมีคติที่สะทอนใหเห็นถึงความรักความ
อาลั ยที่ มี ตอผู ต าย อาจนั บได วาเป นสิ่ ง เดี ย วสิ่ง สุ ดท ายที่ญ าติจะสามารถทํ าให แ กผู ต ายได จึง มี การสร างเมรุ ล อยใหส มกั บ
ความดีงามของผูตายเมื่อยังมีชีวิตอยูและแสดงถึงความอาลัยแกผูตาย โดยมีคติที่สะทอนดังนี้
1) การสรางเมรุลอยที่มี 1 เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 1 ทาง สะทอนถึงความเรียบงายและประหยัด
คาใชจายและเปนสิ่งที่คนในครอบครัว ญาติ หรือชาวบาน ตองการจะแสดงถึงความรักความอาลัยและถือเปน การมอบสิ่งที่ดี
ที่สุดเทาที่จะใหไดแกผูตาย
2) การสรางเมรุลอย 3 เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สะทอนถึงวาถาหากเจาภาพมีกําลังทรัพย
มากก็จะนิยมสรางเพราะจะมีความสวยงามและราคาสูงกวาแบบแรก แตก็เปนการแสดงถึงความรักความอาลัยและถือเปนการ
มอบสิ่งที่ดีทสี่ ุดเทาที่จะใหไดแกผูตายเชนกัน
3) ผาสีเหลืองจะสะทอนถึงการสรางเมรุและการตกแตงเมรุสําหรับพระสงฆ
4) ผาสีขาวหรือผาโทนสีสุภาพ เชน สีชมพูออนจะสะทอนถึงการสรางเมรุและการตกแตงเมรุสําหรับแมชี
ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป
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5.2.2 การวิเคราะหความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
ตารางที่ 1 วิเคราะหความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
ลําดับ
ความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
1. ลายหัวไก
เปนเหมือนสัญลั กษณ แทนการใชไก ในการเซ นไหว และไก เปนสิ่งที่จะพาผูตาย
ไปสูสวรรค

ภาพที่ 4 ลายหัวไก
2. ลายดาว

เปนแสงสวางใหผูตายมองเห็นทาง เปนเหมือนแสงนําทาง

ภาพที่ 5 ลายดาว
3. ลายดอกไม

ตอนเดินทางผูตายผานปา มีดอกไมใหดูใหชมเปนเรื่องปกติ

ภาพที่ 6 ลายดอกไม
4. ลายพนม

เทวดาเปนเทพผูปกปกรักษาบนสรวงสวรรค ผูรับไปสูสวรรค

ภาพที่ 7 ลายพนม
5. ลายเครือไม

ความผูกพันกับธรรมชาติ การนับถือผีเจาปาเจาเขา เพราะเปนสิ่งที่คอยปกปอง
และใหความอุดมสมบูรณ

ภาพที่ 8 ลายเครือไม
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ตารางที่ 1 วิเคราะหความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง (ตอ)
ลําดับ
ความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง
6. ลายดอกไม หรือ(ลายหอยลายตั้ง) ตอนเดินทางผูตายผานปา มีดอกไมใหดูใหชมเปนเรื่องธรรมดาของการใชชีวิต

ภาพที่ 9 ลายดอกไม
7. ลายใหญ

ความเปนอิสระตองการใหผูตายไดไปสูที่ดี ๆ ที่ผูตายปรารถนา

ภาพที่ 10 ลายใหญ
6. สรุปผลการศึกษา
6.1 ผลการรวบรวมรู ปแบบและลวดลายการแกะสลั กเมรุล อยแบบกะเหรี่ย ง ชุมชนบ านสามหลัง ตําบลเขาโจด
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สรุปไดวาเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงที่นิยมสรางมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 มีลักษณะการสราง
ฐานเปนรูป สี่เ หลี่ ยมจัตุ รัส มีเ รือนยอด 1 เรื อนยอด มีบั นไดทางขึ้ นลง 1 ทาง รู ปแบบที่ 2 มี ลักษณะการสร างฐานเปนรู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเรือนยอด 3 เรือนยอด มีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สวนลวดลายการแกะสลักอยูทั้งหมด 7 แบบ ไดแก ลายหัว
ไก ลายดาว ลายดอกไม ลายพนม ลายเครือไม ลายดอกไม (ลายหอยลายตั้ง) และ ลายใหญ
6.2 ผลการวิ เคราะหค วามเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุ ลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลั ง
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคติที่สะทอนออกมาในรูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 การสรางเมรุลอยที่มี 1
เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 1 ทาง สะทอนถึงความเรียบงาย ประหยัดคาใชจายและเปนสิ่งที่คนในครอบครัวตองการจะ
แสดงถึงความรักความอาลัยแกผูตาย รูปแบบที่ 2 การสรางเมรุลอย 3 เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สะทอนถึงวาถา
หากเจาภาพมีกําลังทรัพยมากก็จะนิยมสรางเพราะจะมีความสวยงาม ราคาสูง และแสดงถึงความรักความอาลัยเปนการมอบ
สิ่งที่ดีที่สุดเทาที่จะใหแกผูตายได รูปแบบที่ 3 การตกแตงดวยผาสีเหลืองจะใชสําหรับพระสงฆ รูปแบบที่ 4 การตกแตงดวยผา
สีขาว ผาโทนสีสุภาพ เชน สีชมพูออน จะสะทอนถึงการสรางเมรุและการตกแตงเมรุสําหรับแมชี ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป
สําหรับการวิเคราะหลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงมีดังนี้ ลายที่ 1 ชื่อลายหัวไก มีความเชื่อวาไกเปนพาหนะที่
เดินทางสงผูตายไปสูสวรรคและการแกะสลักลายหัวไก ก็เหมือนเปนสัญลักษณที่ใชไกในการเซนไหว ลายที่ 2 ชื่อลายดาว มี
ความเชื่อวาดาวเปนดั่ งความดีค วามงามและเปนเหมือนแสงสว างนํ าทางผูตาย ลายที่ 3 ชื่ อลายดอกไม มีความเชื่อว าการ
เดินทางไปยังสวรรคไปภพภูมิที่ดีผูตายตองพบเห็นดอกไมตามธรรมชาติเหมือนใชชีวิตตามปกติ ลายที่ 4 ชื่อลายเทวดา มีความ
เชื่อวาเทวดาเปนเทพเปนสิ่งศักดิ์ที่คอยปกปกรักษามารอรับวิญญาณผูตายไปยังสวรรค ลายที่ 5 ชื่อลายเครือไม มีความเชื่อ
เกี่ยวกับการบูชานับถือธรรมชาติ การมีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ลายที่ 6 ชื่อลายดอกไม (ลายหอยลายตั้ง) มีความเชื่อวาการ
เดินทางไปยังสวรรคไปภพภูมิที่ดีผูตองพบเห็นดอกไมตามธรรมชาติ และลายที่ 7 ชื่อลายใหญ มีความเชื่อวาเปนการอําลาการ
แสดงความอาลัยและปรารถนาที่จะใหผูตายไปสูภพภูมิที่ดี
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7. การอภิปรายผล
การศึกษาเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ของผูวิจัยไดศึกษา 2 ประเด็นหลัก คือ รูปแบบเมรุลอยและ
ลวดลายการแกะสลั กเมรุ ลอยแบบกะเหรี่ยงกับการวิเคราะหความเชื่ อของรู ปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุล อยแบบ
กะเหรี่ยง จึงแตกตางจากงานวิจัยของ ประพัฒน วรทรัพย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง เมรุลอยชางอยุธยา โดยไดศึกษา
ทั้งหมด 4 ประเด็นคือ รูปแบบและสวนประกอบของเมรุลอยชางอยุธยา ขั้นตอนการใชเมรุลอยชางอยุธยาประกอบพิธีเผาศพ
และปจจัยที่ชวยสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพเมรุลอย
การตกแตงเมรุลอยที่สื่อถึงความหมายของการใชผาสีเหลืองหรือสีขาวบงบอกวางานศพนั้นเปนงานศพพระสงฆสวน
สีขาวหรือสีสุภาพอื่น ๆ บงบอกวาเปนงานศพของแมชี ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป รวมไปถึงแกะสลักลวดลายที่สรางจากคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย เปนสิ่งที่สามารถสื่อออกมาในรูปแบบของความเชื่อที่วา การแกะสลักลายหัวไก คือไกเปน
เหมือนสัญลักษณที่ใชในการเซนไหว และมาจากการละเลนคลายหมากรุกที่วาไกสูกับราชสีห ถาไกเอาชนะราชสีหได แสดงวา
ผูตายจะไปสูสวรรค เปรียบไกเปนผูตาย เปรียบราชสีหเปนเจาแหงความตาย และมีการนับถือบูชาธรรมชาติ จึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วีรศักดิ์ กลิ่นถาวร (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ดคติความ
เชื่อเกี่ยวกับการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค เชื่อตามตํานานโบราณในสิ่งเหนือธรรมชาติเขามาเกี่ยวของที่วานกหัสดีลิงคจะ
เปนพาหนะนําดวงวิญญาณของผูตายขึ้นสูสรวงสวรรค ฉะนั้นจึงมีพิธีกรรมการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค
8. ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง การนําผลวิจัยไปศึกษาควรจะศึกษา
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางดานความเชื่อที่สะทอนออกมาในรูปแบบการสรางเมรุระหวางการสรางเมรุลอย
แบบกะเหรี่ยงกับการสรางเมรุลอยแบบชาวมอญ เพื่อที่จะไดเห็นถึงความแตกตางในดานภูมิปญญาและความเชื่ อของทั้งสอง
กลุมชาติพันธุนี้
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การสรางแผนทีแ่ หลงเรียนรูทางประวัตศิ าสตรสมัยทวารวดี
เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
The Historical Learning Center Map Creation of the Dvaravati Kingdom
at U-Thong’s Ancient Town, Suphanburi Province
รัชชานนท อินทรพฤกษ* คมสัน ศรีบญ
ุ เรือง และบุษบา ทองอุปการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*intarapruk@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพือ่ สํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
และ 2) เพื่อสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลการสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรทั้งหมด 7 แหลง ไดแก 1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 2) โบราณสถานเจดียหมายเลข 11 3) โบราณสถาน
บานศรีสรรเพชญ 3 4) โบราณสถานเจดียหมายเลข 2 5) วัดเขาศรีสรรเพชญาราม 6) ศาลเจาพอพญาจักร และ 7) โบราณสถาน
หมายเลข 3 และประเด็นที่ 2 การสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี ผูวิจัยไดใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
และสรางแผนที่ โดยแผนที่มีระยะทางทั้งหมด 10.17 กิโลเมตร และไดสรางรหัสคิวอารโคด เพื่อบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปภาพ ประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ และโบราณสถานของสมัยทวารวดี
คําสําคัญ: แผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง
Abstract
This Research had the objectives to study; 1) To survey the Historical Learning Center of the Dvaravati
Kingdom at U-Thong’s Ancient Town, Suphanburi Province and 2) To create the map of Historical Learning
Center of the Dvaravati Kingdom at U-Thong’s Ancient Town. The research results show that: First, the survey
the Historical Learning Center of the Dvaravati Kingdom at U-Thong’s Ancient Town find the 7 Historical
Learning Center including; 1) U-Thong’s national museum, 2) The pagoda number 11, 3) Ban Si Sanpet
archaeological place, 4) The pagoda number 2, 5) Wat Khao Phra Si Sanphet, 6) The Shrine of Phaya Chak
and 7) The archaeological place number 3, Second, To create the map of Historical Learning Center of
the Dvaravati Kingdom at U-Thong’s Ancient Town was made by The Analyze data and create maps program.
The map distance about 10.17 kilometers and created the QR code for explain the image and the Historical
Learning Center of the Dvaravati Kingdom at U-Thong’s Ancient Town Content.
Keywords: the historical learning center map, the learning center of the Dvaravati Kingdom, The U-Thong’s
ancient town
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1. บทนํา
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา คาดหวังวาการทองเที่ยวไทย
ในป พ.ศ. 2558 - 2560 จะสามารถผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมุงเนนกิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวน
พรอมทั้งใหความสําคัญกับการปรับปรุง กลไกการขับเคลื่อนสูการพัฒนาเพื่อใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวของ และภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรและ
รวมบูรณาการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558)
การทองเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสตร โบราณคดี แ ละศิ ลปวั ฒ นธรรม เป นการท องเที่ย วเพื่ อชมพิ พิ ธภั ณฑสถานและ
โบราณวัตถุสถาน เชน วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน คูเมือง อนุสาวรีย อนุสรณ สถาน
แหลงโบราณคดี ที่เปดเปนสถานที่ทองเที่ยว โบสถ โดยสถานที่ดังกลาวจะเปนของรัฐหรือเอกชน (ศิริ ฮามสุ โพธิ, 2543) และ
(ปรีชา แดงโรจน, 2544)
ตําบลอูทอง มีประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานมาอยางยาวนาน พื้นที่บริเวณนี้จึงพบพระพุทธรูป และเหรียญทางการคา
ตาง ๆ รวมไปถึงโบราณวัตถุกระจายไปตามชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ที่สําคัญคือพบโบราณสถานสมัยทวารวดีที่มีความเกาแก การ
ทองเที่ยวของตําบลอูทองในปจจุบันจึงนับไดวาเปนอีกสถานที่หนึ่งที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยแตละสถานที่ก็มีจุดเดน
ที่ เ ป นเอกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว เหมาะสํ า หรั บ มาท องเที่ ย วเพื่ อพั ก ผ อ นหย อ นใจและเป นแหล ง เรี ย นรู ศึ กษาหาความรู เ ชิ ง
ประวัติศาสตรสมัยทวารวดีเปนอยางยิ่ง
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่ดี ควรจะมีแผนที่เพื่อการเรียนรูและการเขาไปสํารวจเสนทางสําหรับการทองเที่ยว
และการเรียนรู โดยแผนที่ที่ดีควรอานเขาใจงาย สัญลักษณที่ชัดเจน และมีรายละเอียดที่สามารถบอกขอมูลของแหลงเรียนรู
หรือแหลงทองเที่ยวไดอย างครบถวน จากขอมูลดั งกลาว ผูวิจัยจึงสนใจสรางแผนที่แหลงเรียนรูเ สนทางประวัติศาสตรสมั ย
ทวารวดีโดยมุงเนนดานการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวชมและศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุในสถานที่ตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นในตําบลอูทองใหมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พรอมทั้งดํารงรักษาประวัติศาสตรชาติไทยใหคง
อยูสืบไป โดยการดําเนินการพัฒนาหรือสงเสริมผานการทองเที่ยวเพื่อสรางความภาคภูมิใจใหแกคนในชุมชน ตลอดจนชุมชน
สามารถนําแผนที่มาใชประโยชนในงานดานการทองเที่ยวหรือการพัฒนาชุมชนได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน เปนการทองเที่ยวบนฐานของตนทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อใหการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ชาวบานในชุมชน
ตองเขามีสวนรวมเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการ ควบคุมดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อประโยชนของชุมชนเอง สําหรับ
ผูที่คิดจะนําแนวทางนี้ไปปฏิบัติจะตองทําความเขาใจ ศึกษารายละเอียด แนวคิด หลักการประสบการณจากการเรียนรูของ
ชุมชนอืน่ ๆ เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการปฏิบัติ หรือขยายผลการพัฒนาตอไป (ชมพูนุท โมราชาติ, 2551)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวในแหลงโบราณคดี ประวัติศาสตร
งานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบานในชนบท และสถานที่ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินไดความรูเกี่ยวกับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวแหลงนั้น (อุดม เชยกีวงศ ประชิด สกุณะพัฒน และวิมล จิโรจพันธ, 2548)
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 851
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3.3 แนวคิ ดการท องเที่ ยวเชิ งประวัติศาสตร คื อ แหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทางประวั ติ ศาสตร
โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งกอสรางที่มีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นประวัติศาสตร เชน
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ วัด ศาสนสถาน และสิ่งกอสรางที่มีคุณคา
ทางศิลปะและสถาปตยกรรม (ฉัตรชนก บุญไชย และรุงเกียรติ แกวเพชร, 2556)
3.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คือ กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่
ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่
ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มี
สวนสัมพันธ กับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพั นธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลายจะสามารถนํามา
วิเคราะหดวย GIS และทําให สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได ขอมูลเหลานี้ จะปรากฏบนแผนที่
แสดงผลขอมูล (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551)
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชนมนิภา ประกอบธรรม (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนกรณีศึกษา
อําเภอห วยกระเจา จั งหวัดกาญจนบุ รี” ผลการวิจัยพบวา 1. ความเป นมาของสถานที่ทองเที่ยวเชิ งพุทธศาสน กรณีศึกษา
อําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญวัดมีประวัติมายาวนาน สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะพบหลักฐาน
ที่ยังหลงเหลืออยูเปนศิลปะของสมัยอยุธยา 2. ผลการศึกษาลักษณะการทองเที่ยวและแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสน ส วนใหญ มี แ นวทางที่ จะพั ฒ นาห องน้ํ าที่ ร องรั บ ผู สู ง อายุ แ ละคนพิ การ ทั้ ง นี้ มี แ นวทางพั ฒ นาให มี การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธใหทั่วถึงมากกวานี้ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน ใหเดินทางมายังวัดดังกลาว
วิเ ชีย ร พั นธ เครื อบุ ตร (2553) ได ทํ าการศึกษาเรื่อง “การทองเที่ ยวเชิ ง พุท ธศาสนา กรณี ศึกษา: ความเชื่ อของ
ประชาชน เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา
พบวา แนวทางการพัฒนาสูการทองเที่ย วเชิ งพุทธศาสนา อยางเปนระบบควรมี การพัฒนาในเรื่อง 1) การสรางมัคคุ เทศก
ทองถิ่น หรือยุวมัคคุเทศก 2) การจัดทําแผนผังแสดงจุดสําคัญที่ใหเขาชมได 3) การจัดหองหรืออาคารนิท รรศการถาวร ที่
แสดงประวัติความเปนมาและพัฒนาการ 4) การจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุมงคล 5) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยว นักทองเที่ยวสูงอายุมีกําลังซื้อสูง
3.6 กรอบการวิจัย
การสรางแผนทีแ่ หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีตัวแปรหลัก คือ
แผนทีแ่ หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแปรยอยคือ 1. สํารวจแหลงเรียนรู
ประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. สรางแผนที่เสนทางแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัย
ทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จัง หวัดสุพ รรณบุ รี ผานโปรแกรมวิเ คราะหขอมูล และสรางแผนที่ ใชวิธีการวิจัย ในรูปแบบเชิ ง
คุณภาพโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คน
4.วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดี
1 คน คณะทํางานเกี่ยวกับสถานที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร 1 คน และ 3) ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเมือง
โบราณอูทอง 1 คน
4.2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลที่ 1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 2) โบราณสถาน
เจดียหมายเลข 11 3) โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 4) โบราณสถานเจดียหมายเลข 2 5) วัดเขาศรีสรรเพชญาราม 6) ศาล
เจาพอพญาจักร และ 7) โบราณสถานหมายเลข 3
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4.3 ขอบเขตขอมูลในการศึกษาวิจัย
4.3.1 สํารวจสถานที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ จํานวน 4 คน และแหลงเรียนรูทั้งหมด 7 แหลง
4.3.2 สรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศ าสตร สมัย ทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัด สุพรรณบุ รี
บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรแบบกริดและสรางแผนที่ ผานโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ ทั้ง 7 แหลงเรียนรู พรอม
รายละเอียดและรูปภาพประกอบ
4.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 2 ฉบับ ดังนี้
4.4.1 แบบสัมภาษณ เพื่อทราบขอมูลของแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับสมัยทวารวดี และขอเสนอแนะการ
จัดทําแผนทีแ่ หลงเรียนรูเมืองโบราณอูทอง
4.4.2 แบบบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรและขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในเมืองโบราณอู
ทอง เพื่อบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรแบบกริดทั้ง 7 แหลงเรียนรู
4.4.3 โปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่
4.4.4 แอพลิเคชั่นจับพิกัดบนพื้นผิวโลก ใชเพื่อบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรแบบกริดของทั้ง 7 แหลงเรียนรู
4.4.5 เครื่องจับพิจัดบนพื้นผิวโลก (GPS)
4.5 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ บันทึกพิกัดแผนที่ แบบบันทึกขอมูล
ของแหลงเรียนรูและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ บันทึกพิกัดแผนที่ และแบบบันทึกขอมูลทั่วไปของแหลงเรียนรู
5. ผลการวิจัย
5.1 การสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
5.1.1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง
พิ พิ ธภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ อูท อง ตั้ ง อยู ตํ าบลอู ท องในบริ เ วณคู เ มื อ งโบราณอู ท อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี เกิดขึ้นจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณอูทอง สถานที่แหงนี้เปนแหลงรวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีเมืองโบราณอูทอง มีหองจัดแสดงถาวรสองหองหลัก คือ หองบรรพชนคนอูทอง กับหองศรีทวารวดี
5.1.2 โบราณสถานเจดียหมายเลข 11
โบราณสถานเจดียหมายเลข 11 ตั้งอยูตําบลอูทอง เปนโบราณสถานสมัยทวารดี เหลือเพียงฐาน
เจดียหรือสถูป มีลักษณะเจดียเปนทรงหมอน้ํา 5 ยอด ตรงกลางเปนเรือนฐานมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูป พบโบราณ
วัตถุที่สําคัญที่ขุดคนโดยสํานักศิลปากรที่ 2 คือ เสา ฐาน และธรรมจักรที่สมบูรณที่สุด ปจจุบันไดจัดแสดงอยูใพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอูทอง หองศรีทวารวดี
5.1.3 โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3
โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 อยูในตําบลอู ท อง นอกเขตคูเมืองโบราณอูทอง เปนโบราณ
สถานสมั ย ทวารดี ที่ มี ลั กษณะเป นโบราณสถานสองชั้ น มี ด านบนและด านลาง สันนิ ษฐานว าด านบนใช ใ นการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา สวนดานลางใชปฏิบั ติกรรมฐานนั่งสมาธิ สรางในลักษณะของวิหารที่สรางจําลองถ้ําในประเทศอินเดี ย
พบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ เชน ปูนปนพระพุทธรูป จึงอนุมานไดวาเปนสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาพุทธอีก
ประการ เปนตน
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5.1.4 โบราณสถานเจดียหมายเลข 2
โบราณสถานเจดี ย ห มายเลข 2 เป นโบราณสถานสมั ย ทวารดี ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 12-16
ลักษณะเปนเจดียมีลักษณะเปนเจดียสมัยทวารวดีกออิฐสอปูนทรงหมอน้ํา ดานบนเปนยอด ดานลางเปนทรงปราสาท บริเวณ
สวนฐานทําเปนกะเปาะยื่น (ยกเก็จ) พบโบราณวัตถุที่สําคัญ ๆ เชนเศียรพระพุทธรูปทองคํา ฯลฯ ปจจุบันไดจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง หองบรรพชนคนอูทอง
5.1.5 วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ)
เปนวัดเกาแกคูกับชุมชน พบโบราณสถานที่สําคัญบนยอดเขาของวัดคือ โบราณสถาน เจดียบน
ยอดเขาศรีสรรเพชญาราม เปนเจดียกออิฐสอปูน ฐานรากเปนสมัยทวารดี และสวนยอดเปนสมัยอยุธยา
5.1.6 ศาลเจาพอพญาจักร
เปนศาลเจาจีนอยูกลางตลาดอูทอง ภายในศาลเจาประดิษฐานเทวรูปในศาสนาพราหมณ -ฮินดู
สันนิษฐานวาเทวรูปนี้คือพระนารายณเนื่องจากถืออาวุธ ที่มีลักษณะเปนจักรซึ่งเปนอาวุธของพระนารายณ เหตุนี้ชาวบานจึง
เรียกวาเจาพอพญาจักรดวย จึงสันนิษฐานไดวาเปนเทวรูปพระนารายณสมัยเกา แสดงถึงความเปนกษัตริยและร่ํารวย
5.1.7 โบราณสถานหมายเลข 3
โบราณสถานหมายเลข 3 เปนโบราณสถานสมัยทวารดี ลักษณะเปนเจดีย กออิฐสอปูน ทรงหมอ
น้ํา สวนฐานในแตละดานกอเปนกะเปาะยื่น (ยกเก็จ) สรางเพื่ออุทิศใหแกศาสนาโดยชาวอูทอง พบโบราณวัตถุชิ้นสําคัญ คือ
พระพุทธรูปปางเทศนา และอิฐรูปคนเหอะ ปจจุบันเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง หองบรรพชนคนอูทอง
5.1.8 ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางกันของแหลงเรียนรู
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกันทั้ง 7 แหลง มีความเกี่ยวเนื่องกันกับศาสนาสัมพันธกันในเรื่องของ
ระยะเวลาอยูในสมัยทวารดีเชนเดียวกัน ลวนเกิ ดและสรางโดยชุมชนเมื องโบราณอูทองในขณะนั้ น โบราณสถานหมายเลข
ตาง ๆ สรางจากอิฐทวารดี ชนิดเดียวกัน จึงอนุมานไดวาเปนสมัยเดียวกัน พบพระพุทธรูปรูปแบบคลายคลึงกัน มีลักษณะการ
ใชงานในกลุมโบราณสถานหมายเลขตาง ๆ คือ ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือถวายเปนพุทธบูชา ในพุทธนิกายเถรวาท
สวนศาลเจาพอพญาจักรมีลักษณะเปนเทวรูปของศาสนาพราหมณฮินดู แสดงถึงในเมืองโบราณอูทองเองจะนับถือศาสนาพุทธ
แลวยังไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดูดวย ซึ่งสามารถสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของชุมชนไดเปนอยางดี
ยิ่ง เพื่อสะทอนถึงประวัติศาสตรเมืองโบราณอูทอง ซึ่งเปนรากฐานและจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรชาติไทย
5.2 การสรางแผนที่แ หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรส มัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผาน
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่
5.2.1 พิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที่
ตารางที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที่
ขอ
สถานที่
คา X
คา Y
.1
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง
596161
1589137
.2
โบราณสถานเจดียหมายเลข 11
593866
1589295
.3
โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3
595514
1589161
.4
โบราณสถานเจดียหมายเลข 2
596163
1589735
.5
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
594048
1590370
.6
ศาลเจาพอพญาจักร
596668
1589448
.7
โบราณสถานหมายเลข 3
595635
1589120
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5.2.2 ขั้นตอนการทําแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง
5.2.2.1 การวางแผนการจัดทําแผนที่แหลงเรียนรู
5.2.2.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อสํารวจสถานทีใ่ นประเด็นตาง ๆ
5.2.2.3 การบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรแบบกริดโดยใชแอพพลิเคชั่นจับพิกัดบนพื้นผิวโลก
5.2.2.4 การเขียนแผนที่ในโปรแกรมแผนที่ออนไลน นํามาลงโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสราง
แผนที่ พรอมออกแบบใหเอื้อตอการใชและนําออกแผนที่

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงถนนและสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 7 สถานที่ ในเขตเมืองโบราณอูทอง

ภาพที่ 2 แผนทีแ่ หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลจากการสํารวจแหลงเรี ยนรูทางประวัติ ศาสตรส มัยทวารวดี เมื องโบราณอูทอง จังหวัด สุพรรณบุ รี โดยมี
แหลงเรียนรูทั้งหมด 7 แหลง และความเชื่อมโยงกันระหวางโบราณสถานสถานและโบราณวัตถุ คือ มีอายุและสรางขึ้นในสมัย
ทวารวดีเหมือนกันมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนา พรอมทั้งมีศิลปะและอารยธรรมเดียวกัน เปนแหลงรวบรวมองคความรูตาง ๆ
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
6.2 ผลการสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ และ โปรแกรมแผนที่ออนไลน เพื่อสรางแผนที่แหลงเรียนรูที่สมบูรณและแมนยํา
ผูวิจัยไดสรางเสนทางแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในการเดินทางจากจุดที่หนึ่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จุดที่ 2
คือ โบราณสถานเจดียหมายเลข 2 จุดที่ 3 คือ ศาลเจาพอพญาจักร จุ ด ที่ 4 คือวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จุดที่ 5 คื อ
โบราณสถานเจดียหมายเลข 11 จุดที่ 6 คือ โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 และจุดที่ 7 คือโบราณสถานหมายเลข 3 รวม
ระยะทาง 10.17 กิโลเมตร และจัดทํารหัสคิวอารโคด (QR Code) บอกประวัติ รายละเอียดของสถานที่ รูปภาพประกอบ
สถานที่และโบราณวัตถุที่สําคัญที่พบบริเวณโบราณสถานตาง ๆ เพื่อเอื้อตอการทองเที่ยวที่สมบูรณยิ่งขึ้น
7. อภิปรายผล
7.1 การสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มี 3 กระบวนการ
คือ 1. สั มภาษณเพื่ อสํารวจสถานที่ที่เ กี่ยวของประวัติศาสตรสมัย ทวารวดีใ นเขตเมื องโบราณอูทอง 2. สัมภษณ และบันทึ ก
ประวัติหรือรายละเอียดของสถานที่ 3.บันทึกพิกัดของสถานที่ทองเที่ยวและการจัดทําแผนที่ ในภาพรวมเมื่ อพิจารณาแล ว
พบวา การสํารวจสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบสถานที่ที่เกี่ยวของ
ทั้ง หมด 7 สถานที่ โดยการสั ม ภาษณ เ พื่ อสํ ารวจสถานที่ แ ละประวั ติโ ดยย อ และดํ าเนิ นการเก็ บ พิ กัด ทางภู มิ ศ าสตร ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนมนิภา ประกอบธรรม (2558) เรื่องการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนกรณีศึกษา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นกระบวนการศึกษา มีขั้นตอนแรก คือ การศึกษาความเปนมาของสถานที่
ทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับสถานที่นั้น ๆ เชน เจาอาวาสวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวกอนการสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน ผูวิจัยจึงนําแนวทางของการศึกษานี้มาปรับใช แตมีขอแตกตางกัน
ในประเด็นของการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน จํานวนสถานที่และระยะทางการทองเที่ยวมี
ความแตกตางกัน
7.2 การสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีขั้นตอนคือ
นําขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ และการบันทึกขอมูลมาสรางเปนเสนทางการทองเที่ยวผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ ที่สามารถเชื่อมโยงเสนทางแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิเชียร พันธเครือบุตร (2553) เรื่อง การทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา: ความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในประเด็นการศึกษาภาคสนามการ
เก็บขอมูลดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก ซึ่งงานวิจัยนี้
พบวาควรมีการสรางมัคคุเทศกทองถิ่น การจัดทําแผนผังแสดงจุดสําคัญที่ใหเขาชมได การจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุมงคล
สําหรับในกระบวนการวิจัย มีความแตกตางกับ วิเ ชียร พั นธเ ครือบุต ร โดยผู วิจัยใช กระบวนการและวิ ธีการวิจัยของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อนํามาจัดทําแผนที่ และนําประวัติรายละเอียดของสถานที่ตาง ๆ พรอมรูปภาพประกอบของแต
ละสถานที่จัดทําฐานขอมูลในลักษณะของคิวอารโคดลงบนแผนที่ เพื่อเปนสัญลักษณที่ชัดเจนและเอื้อตอการศึกษาระหวางการ
ทองเที่ยว
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8. ขอเสนอแนะ
การนําผลการวิจัยไปศึกษาควรจะศึกษาในเรื่องการสรางแผนทีแ่ หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในเมืองโบราณอูทองที่
เชื่อมโยงกับจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรของอาณาจักรทวารวดี
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แฮชแทกเชิงวิเคราะหจากบทความบนทวิตเตอร: กรณีศกึ ษา #IoT
Analytical Hashtag from content on Twitter: A Case study of #IoT
อภิชัย รุกขชาติ* วิภาดา เชี่ยวชาญ และณัฐภัทร แกวรัตนภัทร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*s57123425041@ssru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสํารวจคําคน (Keyword) ของเนื้อหาบทความที่เกี่ยวกับ Internet of Things
บนทวิตเตอร เพื่อนํามาวิเคราะหและอภิปรายผลดวยคาทางสถิติเชิงพรรณา ที่สามารถนําความรูที่ไดหรือสถิ ติตาง ๆ มาสกัด
เปนองคความรูหรือใชในการอางอิงการวิจัยสําหรับการนําเทคโนโลยีไปพัฒนาตอไป กลุมผูใชงานและผูเชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้
คือ นักออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิเคราะหระบบ
ผลการวิจัยพบวา บทความสวนมากที่กลาวเกี่ยวกับ Internet of Things จะเปนการใชแฮชแทก #IoT มากที่สุด
และบทความที่อยูบนทวิตเตอรเปนบทความดาน Smart Home มากที่สุด โดยดูจากสถิติการกลาวถึงตัวบทความจากแท็ก
แฮชแท็ก คําคน หรือคําที่เกี่ยวของ โดยจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 หรือไทยแลนด 4.0
ในดานของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ดาน Smart Home) ซึ่งกลาวไววาใชเทคโนโลยีนี้เพื่อสงผลใหประเทศไทย
เปนผูนําดานเกษตรกรรม สุขภาพ และการทองเที่ยว และยังจัดอยูในสวนชวยเปนแรงขับเคลื่อนประเทศดานการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัล และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในสวนของการพัฒนาภายใน
ดานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อทําใหประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: บทความ อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ทวิตเตอร
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Abstract
This research aimed to study and explore the keywords of content about Internet of Things
articles on Twitter to analyze and discuss the results with qualitative descriptive statistics that can be used
as knowledge or statistics to synthesize knowledge or to refer for research on technology development.
The users and experts in this research are designers and experts in information technology and systems
analysts.
The research result found that most of the articles about Internet of Things on Twitter are the
#IoT hashtag and about the smart Home with exploration data and analyzing statistics about articles
from tagging, hash tags, keywords, or related words. That accord with the Thai Industrial Development
Strategy 4.0 or Thailand 4.0 in the field of intelligent electronics industry (Smart Home). It is said that this
technology is used to make Thailand be a leader in agriculture, health and tourism. It also serves as a
driving force Thailand in digital media development and accord with the 12st National Economic and
Social Development Plan (2017-2021) in the area of development within the research and development
in science and technology to develop Thailand more effectively.
Keywords: article, internet of things, twitter
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1. บทนํา
ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหชีวิตของมนุษย ตองพึ่งพาเทคโนโลยีในการ
ใชชีวิตประจําวันอยูเสมอ ซึ่งทําใหชีวิตประจําวันนั้นมีความสะดวกสบาย มากยิ่งขึ้ น เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร
เครื่องปรับ อากาศ และเครื่อขายไร สาย รวมไปถึง อัต ราการใชพ ลั งงานไฟฟาในชีวิตประจําวั นที่ เพิ่ มมากขึ้นตามการใช
เทคโนโลยี ซึ่งเทรนดปจจุบันที่กําลังมาแรงนี้คือ Internet of things ซึ่งเปนสิ่งที่ทั่วโลกกําลังจับตามองอยู
Internet of Things นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในป 1999 ซึ่งเขาเริ่มตนโครงการ Auto-ID Center ที่
สถาบันเทคโนโลยีเมสซาซูเซตส หรือ MIT จากเทคโนโลยี RFID ที่จะทําใหเปนมาตรฐานระดับโลกสําหรับ RFID Sensors ตาง ๆ
ที่จะเชื่อมตอกันได ตอมาในยุคหลังป 2000 โลกมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกมาเปนจํานวนมากและมีการใชคําวา Smart ซึ่ง
ในที่นี้คือ smart device, smart grid, smart home, smart network, smart intelligent transportation ตาง ๆ เหลานี้
ลวนมีโครงสรางพื้นฐานที่สามารถเชื่อมตอกับโลกอินเทอรเน็ตได ซึ่งการเชื่อมตอเหลานั้นเอง กลายเปนแนวคิดที่วาอุปกรณ
เหลานั้นก็ยอมสามารถสื่อสารกันไดดวยเชนกันโดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกัน นั่นแปลวานอกจาก Smart devices
ตาง ๆ จะเชื่อมตออิ นเทอรเ น็ตไดแล ว ยั งสามารถเชื่ อมต อไปยัง อุปกรณตั วอื่นไดด วยโดย Kevin นิย ามไววา “internetlike” หรือพูด งาย ๆ ก็ คืออุป กรณ อิเ ล็กทรอนิกสส ามารถสื่อสารพู ดคุย กันเองได ซึ่ งศั พท คําว า “Things” ก็แ ทนอุป กรณ
อิเล็กทรอนิกสที่กลาวมากอนหนานี้ (Veedvil, 2015)
ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน ไดมีการนํา Internet of Things ในดานตาง ๆ และมีการจัดอันดับสิ่งที่นํา
IoT ไปใชใ นดานตาง ๆ เช น อั นดับ หนึ่ง ดาน Wearables, ดาน Smart City, ดาน Smart Home, ดาน Industrial
internet, ดาน Smart grid ฯลฯ (MCUTHAILAND, 2016) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือดาน Smart Home คือการนํา IoT มาใช
ควบคุม อุป กรณ ตาง ๆภายในหรือนอกบานไดเพื่ อใหเ กิดความสะดวกสบาย และความปลอดภั ย เชน ประตูอัต โนมัติ ที่ มี
เซนเซอรจับความเคลื่อนไหว การเปดปดไฟอัตโนมัติ เปนตน ทําใหเห็นวา IoT นั้นเริ่มเขามาใกลตัวเราเปนอยางมาก อุปกรณ
ตาง ๆเริ่มมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตมากขึ้น และในประเทศไทยเองทางรัฐบาลไดประกาศวิสัยทัศนของประเทศไทย พ.ศ.
2558-2563 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งเนคเทคมองวาเศรษฐกิจนวัตกรรม (innovation economy) จะเปนกลไกสําคัญของประเทศที่
เปนพื้นฐานใหกลไกอื่นในทุกภาคสวนสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได ประเทศไทยตองพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัต กรรมจาก
ภายในประเทศให ม ากขึ้ น และพึ่ง พาเทคโนโลยี และนวั ต กรรมจากต างประเทศอยางชาญฉลาด โดยการสร างกลไกการ
สนับสนุนและจูงใจใหภาคเอกชนไทยเปนผูนําในการพัฒนางานวิจัย…การนําวิทยาศาสตร..เทคโนโลยีและนวัตกรรม….มาเพิ่ม
ขีดความสามารถในการสรางคุณคาใหกับผลิตภั ณฑ ดวยการนําเทคโนโลยี ดานอิเล็กทรอนิกส ผสานพลัง เขากับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เปนทางเชื่อมตอใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคหนา ผานนวัตกรรมดิจิทัล (digital innovation) สําหรับ
รองรับอุตสาหกรรมเชิงอนาคตตอไป ซึ่งการเปดตัว NETPIE แพลตฟอรม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทยในวันที่ 16
กันยายน 2558 นี้ เนคเทคมีกลุมเปาหมายในระยะแรกคือนักพัฒนา เมคเกอร หรือผู ประกอบการ SME ใหเขามารวมใช
NETPIE แพลตฟอรม IoT ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปสูการเกิดธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑใหม ๆ สวนเปาหมายใน
ระยะยาวคือนักพัฒนาและผูประกอบการกลุมนี้จะเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการนํา IoT ไปประยุกตใชและสรางมูลคาเพิ่มใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้เนคเทคตั้งเปาที่จะสงเสริมใหเกิดอุปกรณ IoT ที่พัฒนาโดยคนไทยอยางนอย 1 ลานอุปกรณ
ภายใน 3 ป เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกรงใหกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต เพราะ IoT คือปจจุบัน
และอนาคตของโลก และทุกคนซึ่งหมายรวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษใหญทั้งหลายกําลังแขงขันกันเพื่อชวงชิงความไดเปรียบใน
เชิ งธุ รกิ จในด าน IoT NETPIE ซึ่ งเปนผลงานวิจัยและพั ฒนาของเนคเทค จะเป นเครื่องมื อหนึ่ งในการสง เสริ มใหธุรกิ จ/
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของของไทย เจริญเติบโตรองรับ Innovation Economy สามารถแขงขันไดในตลาดโลกได (เศรษฐพงค
มะลิสุวรรณ, 2015)
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จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการวิเคราะเนื้อหาบทความเกี่ย วกับ
Internet of Things บน Twitter เพื่อเปนขอมู ลแกผู วิจัยในการนํ ามาวิ เคราะหเพื่อ ใหเห็ นถึงแนวโนม ของ Internet of
Things ในอนาคตวาเปนเชนไร และมีเนื้อหาเกี่ยวกับดานใดของ Internet of Things เพื่อที่จะสามารถนําไปวิจัยตอในอนาคตได
2. วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและสํารวจคําคนของเนื้อหาบทความเกี่ยวกับ internet of things บนทวิตเตอร เพื่อนํามาวิเคราะห
และคาดการณแนวโนมของ internet of things
2.2 เพื่อนําขอมูลที่ไดหรือคาสถิติตาง ๆ มาสังเคราะหเปนองคความรูหรือใชในการอางอิงการวิจัยสําหรับการนําไป
พัฒนาเทคโนโลยีตอไป
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1.1 หลักการและแนวความคิดของ Internet of things
The Internet of Things คือ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่น ๆ เขาไวดวยกัน โดยเครื่องมือตาง ๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันไดโดยผานระบบ
อินเทอรเน็ต ในอนาคต ผูบริโภคทั่วไปจะเริ่มคุนเคยกับเทคโนโลยีที่ทําใหพวกเขา สามารถควบคุมสิ่งของตาง ๆ ทั้งจากในบาน
และสํานักงานหรือจากที่ไหนก็ได เชน การควบคุมอุณหภูมิภายในบาน การเปดปดไฟ ไปจนถึงการสั่งใหเครื่องทํากาแฟ เริ่มตม
กาแฟ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จําเปนจะตองถูกพัฒนากอนที่ IoT จะเปนความจริงขึ้นมา เชน ระบบตรวจจับ
ตาง ๆ (Sensors) รูปแบบการ เชื่อมตอระหวางอุปกรณ และระบบที่ฝงตัวอยูในคอมพิวเตอร แตขณะนี้ บริษัทใหญ ๆ อยาง
Microsoft และ Cisco ก็หันมาใหความสนใจกับเทคโนโลยีนี้ และในป 2013 เทคโนโลยี “Internet of Things” จะถูกพูดถึง
กันมากขึ้น และ จะมีการทําวิจัยและ พัฒนาเพื่อทําให สามารถนํามาใชไดจริงมากขึ้น (CATdatacom, 2016)
3.1.2 ทฤษฎีหลักการและแนวคิดของทวิตเตอร (Twitter)
ธรรณพ สมประสงค (2557) กลาวถึงความหมายของ ทวิตเตอร ไววา ทวิตเตอร เปนบริการสงขอความเปน
ประโยคสั้น ๆ ที่สงนั้นเปนการบอกวาคุณทําอะไรอยูในตอนนั้น เพื่อเปนบันทึกในชวงเวลานั้นวาทําอะไรอยู ลงไปในเว็บไซต
ของ ทวิตเตอร และจะสะดวกกวาการเขียนบล็อก ทวิตเตอรจึงเขามาทดแทน ปจจุบันไดเปลี่ยนลักษณะจากกําลังทําอะไรอยู
กลายเปนรูสึกอยางไร เพราะการทวิตแตละคํานั้น จะปรากฏทั่วโลกแบบทันที มีประโยชนมากในเรื่องการจราจร แผนดินไหว
หรือขาวดวนในเรื่องตาง ๆ แตสิ่งหนึ่งที่มาชวยให ทวิตเตอร มีประโยชนมากขึ้น ก็คือ สามารถติดตาม (Follow) คนอื่น ๆ ที่
เขียนขอความลงไปในทวิตเตอรของคน ๆ นั้นได ทวิตเตอรเปนบริการเครือขายสังคมออนไลน โดยผูใชสามารถสงขอความยาว
ไมเกิน 140 ตัวอักษร วา กําลังทําอะไรอยูหรือการทวีต (tweet – เสียงนกรอง) ขอความอัปเดตที่สงเขาไปยังทวิตเตอรจะ
แสดงอยูบนเว็บเพจของผูใชบนเว็บไซต และผูใชคนอื่นสามารถเลือกรับขอความเหลานี้ทางเว็บไซตทวิตเตอร , อีเมล, เอสเอ็ม
เอส, เมสเซนเจอร (IM), RSS, หรือผานโปรแกรมเฉพาะอยาง ทวิตเตอร ific Twhirl echofon seesmic สามารถเชื่อมตอเปน
เครือขาย และแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางรวดเร็ว แบบ Real Time
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2.1 ประภาพร กุลลิ้มรัตนชัย (2559) เรื่อง Internet of Things: แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันกับการใชงาน
ในอนาคต กลาวถึงสาระสําคัญของ Internet of Thingsหรือ IoT ซึ่งเปนรูปแบบใหมของการสื่อสารระหวางคนกับอุปกรณ
และระหวางอุปกรณกับอุปกรณการเชื่อมตอสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันโดยผานอินเทอรเน็ตแนวคิดหลักของ IoT เกิดจากการเขามา
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มีบทบาทสูงของการใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อใหความรูพื้นฐานของ IoT
และการนํา IoT ไปใชประโยชนในงานดานตาง ๆ อาทิเชน ระบบบานอัจฉริยะ ดานการแพทย ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ระบบฟารมอัจฉริยะ เปนตน
3.2.2 สุวิทย ภูมิฤทธิกล, ปานวิทย ธุวะนุต (2559) เรื่อง Internet of Thing เพื่อการเฝาระวังและเตือนภัยตอ
สุขภาพของมนุษย และการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชโปรแกรม (Hadoop Internet of Things for Human Healthcare
Services and Data Analytics with Hadoop) ในปจจุบันกระแสของคําวา Internet of Things (IoT) ไดเปนที่กลาวถึง
อยางกวางขวาง และเริ่มมีการ พัฒนาอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถทํางานบนแนวคิดของ Internet of Things เพิ่มมากขึ้น โดยมี
การนํามาประยุกตใช งานในดานตาง ๆ มากขึ้น เชน การประยุกตใชงานใน Smart City การประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม
และ เกษตรกรรม รวมไปถึง การเฝาระวังและการเตือนภัยตอสุขภาพของมนุษย ในบทความวิชาการนี้ไดอธิบายนิยาม ของ
IoT ซึ่งถูกนิยามโดย IEEE และกลาวถึงงานวิจัยตาง ๆ ในมุมมองที่เกี่ยวของกับการประยุกตการใชงาน IoT เพื่อการเฝาระวัง
และเตือนภัยตอสุขภาพของมนุษย สุดทายบทความนําเสนอแนวทางของการนําหลักการการ ประมวลขอมูลขนาดใหญ (Big
Data) โดยการใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะหขอมูลหรือสารสนเทศที่ถูก จัดเก็บไวบนระบบ Cloud ซึ่งจะเปนประโยชนกับการเฝา
ระวังและการเตือนภัยตอสุขภาพของมนุษยแบบ Cloud Computing ในอนาคต
4. วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัยโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับบทความ
Internet of Things บนสื่อสังคมออนไลนทวิตเตอร เพื่อวิเคราะหงานวิจัยที่ผานมาและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคําคน Internet
of Things โดยจุดมุงหมายในการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบคือการหาชองวางในความรูที่มีอยูในขอบเขตและเพื่อ
ตอบคําถามการวิจัย โดยแบงการวิจัยออกเปนวิธีตาง ๆ ดังนี้
1) การเก็บและวิเคราะหขอมูล
เก็ บข อมู ลจากคํ าค น ในทวิ ตเตอร (keyword ) แบบ Real Time เนื่ องจากมี คําค นมากกว าหนึ่ งคํ า ผูวิจัย จึ ง
จําเปนตองเก็บขอมูลทีละคําคน เพื่อใหไดผลวาแตละคําคน มีบทความที่กลาวถึงตัว IoT For Life มากนอยเพียงใด จึงทําการ
เปรียบเทียบโดยแบงออกเปนหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห และหนึ่งเดือน เพื่อหาคําคนที่ตอบโจทยตัวผูวิจัยมากที่สุด และเพื่อปองกัน
ไมใหพบแตคําคนที่มีแตขอมูลที่ใชไมไดหรือขอมูลขยะซึ่งเปนขอมูลที่ไรประโยชนกับการวิจัยครั้งนี้
2) เครื่องมือที่ใช
ผูวิจัยใชสื่อสังคมออนไลนทวิตเตอร เปนแหลงสํารวจบทความเกี่ยวกับ Internet of Things โดยการสืบคนขอมูล
ดวย สัญลักษณ # หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แฮชแทค เพื่อดึงขอมูลจากบทความที่ใชในการวิเคราะหในชวงระหวาง เดือนสิ่งหา
คมถึ งตุ ลาคม 2560 ผ านทาง https://tweetreach.com/reports/19244605 เพื่ อไวสํ าหรับการเช็ คการรี ทวิ ตหรือการ
กลาวถึ งคํ าค นนั้ น ๆ โดยบทความที่ใ ชใ นการวิเ คราะห ซึ่ งจะวิ เคราะห ออกมาเป นจํ านวนขอมูล และเนื้ อหา และใชร ะบบ
คลังขอมูลภาษา (Corpus) ในการเก็บคําเฉพาะที่จะบงบอกถึงการกลาวถึง Internet of Things ในประเภทตาง ๆ เพื่อ
จําแนกขอความในเนื้อหาของบทความในทวิตเตอรวาบทความนั้น ๆบงบอกถึง Internet of Things ประเภทใด และทําการ
วิเคราะหและแสดงผลดวยคาทางสถิติ
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ตารางที่ 1 รายละเอียดแสดง Keyword ที่เกี่ยวกับ Internet of Things โดยจัดลําดับ ตาม จํานวนบัญชีผูใ ชทวิตเตอร
(Account) ที่ทําการคนหา Keyword ในชวงเวลาเดียวกัน
คําที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําคน (keyword)
Internet of Things
#IoT
IoT
#InternetOfEverythings
Internet of everythings
Internet of thing
#IoE
InternetofThings
#InternetOfThing
Internet of Things for life

จํานวนผูใชคําคน
441,052
416,135
377,343
340,876
277,574
234,580
180,843
125,322
110,801
45,599

รอยละของผูใชคําคน
17.30%
16.32%
14.80%
13.37%
10.88%
9.20%
7.09%
4.91%
4.34%
1.79%

จากตารางที่ 1 รายละเอียดจากตาราง ซึ่งไดผลสรุปวาคําคนที่มีการกลาวถึงมากที่สุดโดยจัดตามลําดับจากจํานวน
ผูใชคําคน คือ Internet of Things จํานวน 441,052 ครั้ง ( คิดเปนรอยละ 17.30 ) โดยคําคนที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดลําดับถัด
มาคือ #IoT จํานวน 416,135 ( คิดเปนรอยละ 16.32) และ IoT จํานวน 377,343 ( คิดเปนรอยละ 14.80)
ตารางที่ 2 รายละเอียดแสดงคําคน (Keyword) ที่เกี่ยวกับ Internet of Things โดยจัดลําดับตาม จํานวน การทวิตที่กลาวถึง
คําคนนั้น ๆ ในชวงเวลาเดียวกัน
คําที่

Keyword

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#IoT
IoT
Internet of Things
#InternetOfEverythings
Internet of everythings
Internet of thing
#IoE
InternetofThings
#InternetOfThing
Internet of Things for life

จํานวนการทวิตที่กลาวถึง
Keyword นี้
726,989
625,564
544,254
424,024
321,853
270,987
207,734
144,030
127,361
52,835

รอยละของผูใชคําคน
21.10%
18.16%
15.80%
12.31%
9.34%
7.86%
6.03%
4.18%
3.70%
1.53%

จากตารางที่ 2 รายละเอียดแสดงคําคนที่เกี่ยวกับ Internet of Things โดยจัดลํ าดับตามจํานวนการทวิต การ
กลาวถึงคําคนนั้น ๆในชวงเวลาเดียวกัน จากตารางคําคนที่มีการทวิตกลาวถึงมากที่สุดคือ #IoT จํานวน 726,989 ทวิต ( คิด
เปนรอยละ 21.10) โดยคําคนที่มีการทวิตกลาวถึงเป นลําดับตอมาคือ IoT จํานวน 625,564 (คิดเปนรอยละ 18.16) และ
Internet of Things จํานวน 544,254 (คิดเปนรอยละ 15.80)
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ตารางที่ 3 รายละเอียดแสดงบทความประเภทตาง ๆ ในคําคน (Keyword) ที่ตองการนํามาศึกษา โดยแบงตามประเภท และ
ระยะเวลาที่ตางกัน
Keyword

ประเภทของบทความ

จํานวนบทความ/วัน

#IoT

Smart Home
Smart City
Wearables
Industrial Internet
Smart Grid
Connected Car
Connected Health
Smart Faming

16
14
11
10
9
5
4
1

จํานวนเปอรเซ็นต
ทั้งหมด
( 100% )
22.86%
20.00%
15.71%
14.29%
12.86%
7.14%
5.71%
1.43%

จํานวนบทความ/
เดือน
81
71
57
49
17
11
7
4

จํานวนเปอรเซ็นต
ทั้งหมด
( 100% )
27.27%
23.91%
19.19%
16.50%
5.72%
3.70%
2.36%
1.35%

จากตารางที่ 3 รายละเอียดแสดงบทความในประเภทตาง ๆในคําคน (Keyword) ที่ตองการนํามาศึกษา โดยแบง
ตามประเภท และระยะเวลาที่ตางกัน
โดยแสดงใหเห็นวา ประเภทของบทความที่มี การกลาวถึ งมากที่สุด ในแฮชแท็ก #IoT คือ บทความแบบ Smart
Home โดยจํานวนบทความ/วัน คือ 16 บทความ (คิดเปนรอยละ 22.86 ) และจํานวนบทความ/เดือน คือ 81 บทความ (คิด
เปนรอยละ 27.27) โดยสถิติขางตนสามารถใชอางอิงไดวา ในอนาคตมีเทรนดในการกลาวถึงเกี่ยวกับ IoT ดาน Smart Home
มากที่สุด
5. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
จากปจจุบันมีการเขาถึงตัวขอมูลผานสื่อสังคมออนไลนมากขึ้น ไมวาจะเปน เฟซบุค (Facebook) หรือ ทวิตเตอร
(Twitter) ทําใหมีการผลิตบทความออกมาโดยผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่งอาจจะผานตัวคําคนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว หรือ
เปนคํางาย ๆที่ใชในการคน ซึ่งทวิตเตอร (Twitter) ไดมีการนําแฮชแท็ก (Hashtag) เขามาใชเพื่อตองการสื่อใหเห็นวาการทวิต
หนึ่งครึ่งตองการสื่อถึงเรื่องใด
การใชแฮชแท็ก (Hashtag) ในทวิตเตอร (Twitter) เปนการจํากัดความใหการทวิต เปนไปในดานใดดานหนึ่ง เพื่อให
บุคคลอื่น สามารถเขาถึงหรือเขาใจสิ่งที่ตัวผูใชติดแฮชแท็กขึ้นมา การใชแฮชแท็กจําเปนตองใชคําที่กระชับ รวดเร็วในการพิมพ
เขาใจงาย และตองสื่อถึงสิ่ง ๆ นั้นอยางถูกตองและแมนยํา เพื่อไมใหกลุมเปาหมายคลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น การติดแฮชแท็ก
ในทวิตเตอร ถือเปนสิ่งสําคัญลําดับแรก ๆ สําหรับบุคคลที่ตองการจะใชทวิตเตอร การใชแฮชแท็กเพื่อกลาวถึง IoT ในทวิต
เตอรนั้น ถือวามีการพูดถึงหรือกลาวถึงมากขึ้นไปเปนลําดับ มีการติดแฮชแท็กเกี่ยวกับ IoT มากขึ้น และมีแท็ก (Tag) อื่น ๆ ที่
เขียนตางกันแตมีความหมายหรือใหความหมายเดียวกันกับ IoT หรือคําที่เกี่ยวของ เชน iot IOT ioT เปนตน ซึ่งการใชแฮช
แท็กหรือการติดแฮชแท็กนั้นขึ้นอยูกับตัวผูใช วาระบุตัวอักษรตรงกับสิ่งที่บุคคลอื่นเคยตั้งไวหรือไม ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนจุดเสียของ
แฮชแท็กของทวิตเตอร เนื่องจากถาไมตรงกับที่เคยมี ระบบจะทําการเปลี่ยนเปนแฮชแท็กแบบใหม หรือแบบที่ไมตรงกับสิ่งที่
ติดแฮชแท็กไวนั้นเอง
และในอนาคตอันใกลนี้ เทคโนโลยีที่กําลังมาแรงนั้นก็คือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Thing)
เนื่องจากสิ่งของรอบ ๆ ตัว เริ่มมีการพัฒนามากขึ้น การนําอินเทอรเน็ตเขาไปใชรวมกับอุปกรณเหลานี้ยอมเปนไปได ไมวาจะ
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เปน ตูเย็น โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ รถยนต การแพทย หรือแมกระทั้งการทําไรสวน ก็มีการนํา IoT เขาไปใชมากขึ้นใน
การใสไปในบทความที่เกีย่ วของ
ผูวิจัยไดศึกษาและสํารวจบทความที่ปรากฏในทวิตเตอร เกี่ยวกับ Internet of Things ใหผลสรุปวา บทความสวน
ใหญมักจะเปนการติดแฮชแท็ก IoT มากที่สุด และในตัวบทความมีการกลาวถึง IoT ทางดานของ Smart Home มากที่สุด
(อางอิงจากสถิติการเก็บขอมูล) ทําใหทางผูวิจัยไดมองเห็นถึงเทรนดในอนาคตวาจะมี IoT ที่เกี่ยวของกับดาน Smart Home
มากยิ่งขึ้น
Internet of Things ก็ยังถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทยและสังคมโลก แตเริ่มเขามามีบทบาทกับมนุษยมาก
ขึ้น โดยดูไดจากสิ่งตาง ๆ ของเครื่องใชหรือสิ่งของที่อยูรอบตัวเรา เริ่มที่จะพัฒนานํามาใชรวมกับเทคโนโลยี IoT กันมากขึ้น
และในปจจุบันรัฐบาลไทย ไดเริ่มที่จะใหความสําคัญโดยการนําไปใสในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 หรือ
แผนThailand 4.0 ซึ่งอยูในสวนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ(ดาน Smart Home) ซึ่งกลาวไววาใชเทคโนโลยีนี้
เพื่อสงผลใหประเทศไทยเปนผู นําดานเกษตรกรรม สุขภาพ และการทองเที่ ยว และยังจัดอยูในสวนชวยเป นแรงขับเคลื่อน
ประเทศดานการพัฒนาสื่อดิจิทัล Internet of Things ยังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) วาดวยเรื่องของการพัฒนาชีวิตมนุษยแบบกาวกระโดด (Disruptive Technology) ซึ่งจะเปนแนวโนม
การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีดัง กลาวสงผลกระทบตอประเทศทั้ งในมิติเ ศรษฐกิจและสั งคมเปนสําคั ญ โดยที่ หนว ยงาน
ภาครัฐมองวาเทคโนโลยีทางดานของInternet of Things จะเปนหัวใจหลักในการวางกลยุทธ ในอนาคต ไมวาจะเปนการ
ประยุกตใชกับประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม, การตรวจสอบโครงสรางของสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ การโตตอบเหตุฉุกเฉิน
การติดตาม Supply Chain การจัดการสินทรัพย การจัดการการบิน หรือความปลอดภัยในการสัญจรก็ตาม ทั้งนี้รัฐบาลต อง
เริ่มประเมินแผนการในอนาคต, ประเมินจํานวนของ Sensor ตาง ๆ ที่ตองใช และปรับปรุงเครือขายทั่วประเทศใหรองรับกับ
ความตองการได (Gartner,2015)
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การสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร
Information Searching and Information use of Migrant Students in Bangkok
สุทธิดา ศิลารัตน* และวิภาดา เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*
s57123425036@ssru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัย นี้มี วัตถุ ประสงคเ พื่อ ศึกษาพฤติ กรรมการสื บค น และการใช สารสนเทศของนักเรี ยนแรงงานตางดาวใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
และการสัมภาษณเชิงลึก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมประชากรในการวิจัยคือ บุคคลที่เปนแรงงานตางดาว
ที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปในวันอาทิตย ซึ่งการจัดการเรียนสอนเปนของสถาบัน DEAR Burma (เดียร เบอมา)
(เมี่ยน เว, 2559) การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) จํานวน 222 คน
และการสุมตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการคนหาและการสืบคนขาวสาร หรือที่ตองการทราบขอมูล จากแหลง
สารสนเทศประเภทเว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) มากที่สุด โดยมีความถี่ในการใชทุกวันตอสัปดาห
และใชงานเปนเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน โดยสวนใหญจะสืบคนขอมูลเพื่อใชในการเรียนและการทํางาน และเว็บไซตคนหา
ขอมู ลบนอิ นเทอรเน็ ต (Search engine) ที่ กลุ มตั วอย างรูจักและนิย มใช มากที่ สุด คือ เว็ บไซต กูเ กิ้ล (Google Search)
โดยพฤติกรรมการแสวงหาและการใชแหลงสารสนเทศดังกลาวนั้ น กลุมตัวอยางมักใชวิธีการสืบคนโดยการพิมพคําคนลงไป
ซึ่งสวนใหญ จะไมทราบวามี วิธีการหรื อเทคนิคการสืบ คนและคัด กรองสารสนเทศที่ถูกตองและตรงตอความตองการ และ
ตองการที่จะพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและรูดิจิทัล
คําสําคัญ: การสืบคนสารสนเทศ การใชสารสนเทศ นักเรียนตางดาว กรุงเทพมหานคร
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Abstract
This research aims to study the Information Searching and Information use of Migrant Students
in Bangkok. Researchers studied and collected data from related researches. The instrument used for
data collection was the questionnaire and in-depth interviews. The population of the study comprises
228 students who were an migrant educated at the Sammajivasil school on Sundays which manage
education processes by the DEAR Burma Institute. Sample Size Determination Using Krejcie and Morgan
Table (Krejcie & Morgan, 1970) and sampling was performed by convenience sampling.
The research result found that the samples had the information searching, retrieval and seeking
behavior that the most popular use of information sources is the type of website for searching information
on the Internet (Search engine). The frequency of use 3 hours or more per day. Most samples require
information to be used for study and work. The most popular search engine is Google Search. Therefore,
information seeking and using behavior with source of searching (google search), the sample was often
searched by typing keywords and they unknown that how to search information from Google search with
techniques to search and filter information that is accurate and response their needs. And they need to
improve their information and digital literacy skills.
Keywords: information searching, information using, migrant students, Bangkok
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1. บทนํา
จากสภาวะป จจุบั นเมื่ อมี การเขาสูประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย นทําให มีการหลั่ งไหลเข ามาของแรงงานตางดาวใน
สัดสวนที่สูงขึ้น เชน กรรมกรแบกหาม แมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนทําความสะอาด เปนตน การเขามาของคน
ตางดาวนั้น สวนมากเปนผลของเรื่องการทํางานเพราะประเทศไทยมีคาจางที่มากกวาและงานที่ตองการแรงงานมีมากมาย ใน
ป 2558 จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร มีจํานวน 1,445,575 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558)
ซึ่งคนตางดาวที่เขามาทางานจะถูกจํากัดสิทธิ และหนาที่บางประการ ซึ่งตองแยกการพิจารณาออกเปน 2 ประการ คือ สิทธิ
ตามกฎหมายเอกชน และสิทธิตามกฎหมายมหาชน ในสวนของแรงงานตางดาวสิทธิตามกฎหมายเอกชนไมมีปญหาแตอยางใด
และถือวาคนตางดาวมีสิทธิเชนเดียวกับพลเมืองของรัฐ ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอคนตางดาว
นั้น ถือหลักวาคนตางดาวไมวาจะเปนในฐานะ นักทองเที่ยว หรือในฐานะผูอยูประจําก็ตาม ยอมไมมีสิทธิเหนือพลเมืองของรัฐ
และไมมี สิท ธิทางการเมือง คนตางด าว ยอมอยู ภายใต บังคั บแหงกฎหมายของรัฐ ทุกประการ หากเขาถู กละเมิ ดจะตองใช
กฎหมายของรัฐ นั้นใชบั งคับ และเขาก็ มีสิทธิที่ จะขอรับ ความยุ ติธรรมจากรัฐเชนเดีย วกับพลเมืองของรัฐนั้น (สํานั กบริหาร
แรงงานตางดาว, 2558) การเขามาทํางานของแรงงานตางดาวนั้นทําใหเกิดผลกระทบหลายดาน เชน เกิดการแยงงานคนไทย
เกิดเหตุลักทรัพย ความรุนแรง ทําใหมุมมองของคนไทยที่มีตอคนตางดาวคอนขางติดลบ ทําใหคนตางดาวนั้นกังวลในการมอง
และการปฏิบัติของคนไทยตอตนเอง คนตางดาวเขามาทํางานก็ตองการหาเงินและตองการใชชีวิตที่ปลอดภัย มีแรงงานตางดาว
หลายคนตองการเขารับการศึกษาในไทยเพราะตองการสรางความมั่นคงเปนพื้นฐานใหตัวเองในการใชชีวิตในสังคม และหาที่
เรียนที่เปดรับสอนสําหรับแรงงานตางดาวโดยไมกระทบงานของพวกเขา สําหรับสิทธิทางการศึกษานั้นรัฐบาลไทยไดขยาย
โอกาสทางการศึกษา หรือการขออนุญาตออกนอกเขตเพื่อการศึกษา แตการเขารับการศึกษาของตางดาวนั้นยังมีปญหาอยู
เชน การสื่อสาร จํานวนครูไมพอ ทัศนคติของผูปกครองไทย เปนตน แตในขณะเดียวกันยังมีการจัดการศึกษาใหกับคนตางดาว
ในรู ป แบบ ศู นยการเรี ย นรู ซึ่ งดํ า เนิ นงานโดยชุ ม ชนของแรงงานข ามชาติ หรื อองค กรเอกชน อาจกล าวได วาเป นการจั ด
การศึกษานอกระบบโดยจัดตามความตองการของแรงงานตางดาว ซึ่งกระบวนการจัดการก็จะแตกตางไปตามศักยภาพของ
ศูนยการเรียน (เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ, 2556)
ดังนั้นแหลงเรียนรูและสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญและกลายเปนตัวแปรในปจจัยหลาย ๆ อยางของการดําเนินชีวิต
และการเรียนรูของทุกคน ทําใหเกิดพฤติกรรมสารสนเทศที่แตกตางกันออกไป ปจจุบันมีแหลงสารสนเทศใหสามารถสืบคน
ขอมูลไดหลากหลาย เชน แหลงบุคคล แหลงสื่อมวลชน สถาบันบริการสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศออนไลน ซึ่งการคนหา
และการสืบคนหาสารสนเทศมักขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคลนําไปสูการแสวงหาและนําไปใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการ ในการเรียนนั้นสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนที่จะตอบสนองความตองการได
ทางผูวจิ ัยตองการสํารวจสภาพการสืบคนและการใชสารสนเทศ ของนักเรียนกลุมนี้ เนื่องจากวา เขาเปนคนตางดาว
ที่มาเปนแรงงานในไทย เขาจึงตองการมาเรียนเพื่อเพิ่มความรูและคุณวุฒิการศึกษา รูจักวัฒนธรรมและสังคมไทย เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเปนแรงงานในอาชีพและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนตางดาวมีทักษะและความสามารถในการเรียนรู
รวมถึงรูจักการใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนจะตองมีพฤติกรรมสารสนเทศที่ดี จึงเปน
ความสําคัญที่ผูวิจัยทําการสํารวจพฤติกรรมสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการสํารวจ วิเคราะห
และสั งเคราะหเกี่ ยวกั บพฤติกรรมสารสนเทศของนักเรียนตางดาวนั้น ไปหาแนวทางและพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริม พฤติ กรรม
สารสนเทศของนั ก เรี ย นต า งด า ว ซึ่ ง ได เ ลื อ กศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาเป น โรงเรี ย นสั ม มาชี ว ศิ ล ป ซอยพญานาค อยู ใ นเขต
ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร เปนโรงเรียนเด็ กเล็กเปด สอนใหกับเด็ กในวั นปกติ และไดอํานวยสถานที่ ใหท างสถาบั น DEAR
Burma (เดียร เบอมา)เปนศูนยการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับแรงงานตางดาวในวันอาทิตย (เมี่ยน เว, 2559) ที่นี่มี
บุคคลที่เปนแรงงานตางดาว โดยสวนมากเปนสัญชาติเมียนมาเขามารับการศึกษามากที่สุดเทาที่ผูวิจัยไดศึกษาและคนหามา
จากหลาย ๆ แหงในกรุงเทพมหานคร
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 869

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่ อศึ กษาป ญ หาและป จจั ย ที่ สง ผลต อพฤติ กรรมการสื บ ค นและการใช ส ารสนเทศของนักเรี ย นตางด าวใน
กรุงเทพมหานคร
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทางผูวิจัยไดศึกษารวบรวมทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวใน
กรุงเทพมหานครโดยแบงออกเปน
3.1 การสืบคนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการคนหาเอกสาร ขอมูล สารสนเทศ เพื่อใหสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใชเทคนิคตาง ๆ ผานระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงความตองการ (ขวัญตระกูล, 2557)
3.2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ วิ ลสั น (Wilson, 2000) ไดใ ห ความหมายของ พฤติ กรรมการแสวงหา
สารสนเทศ (Information-seeking behaviour) คือการแสวงหาสารสนเทศอยางมีวัตถุประสงค โดยเปนผลมาจากความตอง
การใดตองการหนึ่ง ทั้งนี้ ในระหวางแสวงหาสารสนเทศ บุคคลผูนั้นจึงตองปฏิสัมพันธกับระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเปนระบบ
สารสนเทศโดยมนุษย เชน หองสมุด หนังสือพิมพ หรือระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร เชน เวิลดไวดเว็บ เปนตน และเห็น
วาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเกิดจากความตองการพื้นฐานทั้ง 3 ดานของมนุษย คือ ความตองการทางกาย (ความหิว
กระหาย) ทางอารมณ (ความอยากรูอยากเห็น ตองการความสําเร็จ แสดงออก มีอํานาจเหนือผูอื่น ตองการการยอมรับจาก
สังคม) และทางสติปญญา (ตองการรูเละเขาใจ เพื่อจัดระเบียบ วางแผน และมีทักษะเพื่อตัดสินใจ) และขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพอื่น ๆ เชน ที่ทํางาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดวย
3.3 การใช สารสนเทศ เปนการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกั บมิติต าง ๆ ของพฤติกรรมสารสนเทศ (Vakkari,
1997) อาจเกี่ยวกับการใชแหลงสารสนเทศของผูใช เชน ชองทางในการเขาถึงสารสนเทศ แหลงสารสนเทศที่เลือกใช เปนตน
รวมถึงการนําสารสนเทศที่ตองการและสืบคนมาไดนําไปใชใหเกิดประโยชนตรงตามความตองการของผูใช
3.4 แรงงานตางดาว ในประเทศไทยตอนนี้มีแรงงานตางดาวที่เขามาอยางถูกตองตามกฎหมายราว 1.3 ลาน ซึ่งใน
จํานวนนี้มีแรงงานพมาประมาณ 1 ลานคน (82%) และมีแ รงงานที่หลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายอีกเป นจํานวนมาก
(สํ านั กบริห ารแรงงานต างดาว, 2553) ในป 2549 ถึ ง ป 2553 พบวา โดยเฉลี่ ยแลวจํ านวนคนตางด าวมี จํานวนป ล ะ
1,053,602 คน แบง เป นกลุม เข าเมื องถูกกฎหมาย 221,146 คน คิ ดเปนรอยละ 21.73 และกลุม เขาเมื องผิด กฎหมาย
832,456 คน คิ ดเปนรอยละ 78.27 ในสวนของจัง หวัดที่ มีคนตางดาวไดรับ อนุญาตทํางานมากที่สุด 3 ลําดั บแรก ไดแ ก
กรุง เทพมหานคร จํานวน 329,097 คนลํ าดั บที่ สอง จั งหวัด สมุ ทรสาคร จํานวน 124,849 คน และลํ าดั บที่ สาม จัง หวั ด
เชียงใหม จํานวน 68,371 คน (พระราชบัญญัติแรงงานตางดาว, 2551 จึงกฎหมายเกี่ยวกับการเขารับการศึกษาของแรงงาน
ตางดาวขึ้ นมาคือ รั ฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสอง ไดกําหนดไววา “การเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรม จะกระทํามิได” ไดมีการดําเนินการจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่ไมมีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (เกษณี, 2553) และมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหนักเรียนเขา
เรียนในสถานศึกษาของ กศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ทั้งวิธีเรียนแบบพบกลุมและวิธีเรียนทางไกล
(กรณีไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษาใดมากอน) (สํานักการศึกษา, 2551) แตในขณะเดียวกันยังมีการจัดการศึกษาใหกับคน
ตางดาวในรูปแบบ ศูนยการเรียนรู ซึ่งดําเนินงานโดยชุมชนของแรงงานขามชาติหรือองคกรเอกชน อาจกลาวไดวาเปนการจัด
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การศึกษานอกระบบโดยจัดตามความตองการของแรงงานตางดาว ซึ่งกระบวนการจัดการก็จะแตกตางไปตามศักยภาพของ
ศูนยการเรียน (เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ, 2556)
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยคือการศึกษา สํารวจ และทบทวนบทความหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการสืบ คน การใชสารสนเทศ
แรงงานตางดาว วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยแบงการวิจัยออกเปนวิธีตาง ๆ ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร คือ แรงงานตางดาวที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปรวมทั้งหมด 525 คน
4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนแรงงานตางดาวที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปในวันอาทิตยจํานวน
ทั้งหมด 222 คน
4.2 การคํ านวณหาขนาดกลุมตั วอย าง ด วยสู ตรเครจซี่ และมอรแ กน (Krejcie & Morgan 1970) และการสุ ม
ตัวอย างในการเก็บ ขอมู ลดวยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่ องจากไม สามารถระบุจํานวน
ประชากรในแตละระดับชั้นที่แนนอน โดยทางผูวิจัยเลือกวันและเวลาในการตอบแบบสอบถามในวันที่มีการสอบ เนื่ องจากมี
นักเรียนมามากกวาวันเรียนปกติ
4.3 การเก็บและวิเคราะหขอมูล
4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาและการใชสารสนเทศ
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
4.3.2 ลงพื้ นที่ ศึ กษาสภาพป จจุบั น การสื บ คนและการใชส ารสนเทศเพื่ อเป นขอมู ลมาใช ใ นการวิ จัย ได
สัมภาษณเชิงลึกและใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะห แปรผลโดยหารอยละและคาเฉลี่ย ( )
4.3.3 วันที่เก็บขอมูล คือ วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560 และ วันอาทิตยที่ 12 กุมภาพันธ 2560
4.4 เครื่องมือที่ใช
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเนื้อหาเปนคําถามปลายปด (Close Ended Question)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพอาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทย
สวนที่ 2 ข อมู ล การศึ กษาของผู ต อบแบบสอบถาม โดยเนื้อหาเป นคํ าถามปลายป ด (Close Ended
Question) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ ระดับการศึกษาเดิมและระดับการศึกษาปจจุบันที่กําลังศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
สวนที่ 3 ขอมูลการแสวงหาและการใชสารสนเทศของผูตอบแบบสอบถามโดยเนื้อหาเปนคําถามปลายปด
(Close Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open Ended Question) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
5. ผลการศึกษา/การวิจัย
5.1 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาว ไดผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ (%)

รวม

52
170
222

23.42
76.57
100.00

ต่ํากวา 15 ป
15-20
21-26
มากกวา 27 ป
รวม

7
56
92
67
222

3.15
25.22
41.44
30.18
100.00

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
อื่น ๆ

185
6
6
0
25
222

83.33
2.70
2.70
0.00
11.26
100.00

116
8
26
66
6
222

52.25
3.60
11.71
29.72
2.70
100.00

0
14
23
36
149
222

0.00
6.30
10.36
16.21
67.11
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ

สัญชาติ

รวม
อาชีพ
แมบาน
กอสราง
พนักงานโรงงาน
ลูกจาง
อื่น ๆ
รวม
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทย
ต่ํากวา 1 ป
1-2 ป
2-3 ป
3-4 ป
มากกวา 5 ป
รวม

จากตารางที่ 1 พบวาเปนกลุมตัวอยางสวนใหญคือ เพศหญิง 170 คน (รอยละ76.57) รองลงมาคือ เพศชายจํานวน
52 คน (รอยละ23.42) อายุ 21-26 ป จํานวน 92 คน (รอยละ 41.44) เปนสัญชาติเมียนมาจํานวน 185 คน (รอยละ 83.33)
มีสถานภาพโสด จํานวน 207 คน (รอยละ 93.24) ทําอาชีพแมบานจํานวน 116 คน (รอยละ 52.25) และผูที่อาศัยอยูใ น
ประเทศไทยมากกวา 5 ป จํานวน 149 คน (รอยละ 67.11)
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลดานการศึกษา
เคยเขารับการศึกษากอนเขามาเรียนที่นี่หรือไม
เคย
ไมเคย
รวม
ระดับที่เรียนมา กรณีเคยรับการศึกษามากอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อื่น ๆ
รวม
ระดับการศึกษาปจจุบันของสถาบัน DEAR
Burma (เดียร เบอมา) ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
รวม

จํานวน

รอยละ (%)

90
132
222

40.54
59.45
100.00

31
40
19
90

34.44
44.44
21.11
100.00

132
22
32
26
10
222

59.45
9.90
14.41
11.71
4.50
100.00

จากตารางที่ 2 สวนใหญไมเคยรับการศึกษามากอนจํานวน 132 คน (รอยละ 59.45) รองลงมาคือ เคยรับการศึกษา
มากอน 90 คน (รอยละ40.54) ส วนมากเคยศึกษาระดั บมั ธยม และระดับ การศึกษาป จจุ บันของสถาบัน DEAR Burma
(เดียร เบอมา) ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปอยูระดับที่ 1 เปนสวนมาก จํานวน 132 คน (รอยละ 59.45)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลกลุมตัวอยางมีการคนหาขาวสาร
ขอมูลการสืบคน
คุณคนหาขาวสารหรือสิ่งที่อยากรูจากดานไหน
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
เว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine)
กระดานสนทนาบนเว็บไซต
เว็บไซตหองสมุด
เว็บไซตบริการแลกเปลี่ยนภาพวิดิโอ
สอบถามจากบุคคล

ศึกษาจากแผนซีดีหรือดีวีดี
ศึกษาจากหนังสือ
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

220
10
15
136
108
26
56
9

37.93
1.72
2.58
23.44
18.62
4.48
9.65
1.55
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ตารางที่ 3 (ตอ) ตารางแสดงผลกลุมตัวอยางมีการคนหาขาวสาร
ขอมูลการสืบคน
ความถี่ในการสืบคนตอสัปดาห
ทุกวัน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้งขึ้นไป
รวม
ความถี่ในการสืบคนตอวัน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

160
24
4
8
26
222

72.07
10.81
1.80
3.60
11.71
100.00

44
70
12
96
222

19.81
31.53
5.40
43.24
100.00

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการคนหาขาวสารจากเว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search
engine) จํานวน 220 คน (รอยละ 37.93) มีความถี่ในการสืบคนทุกวันตอสัปดาห จํานวน 160 คน (รอยละ 72.07) ความถี่ใน
การสืบคนตอวัน 3 ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน 96 คน (รอยละ 43.24)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลขอมูลการใช Google Search
ขอมูลการใช Google Search
คุณเคยสืบคนโดยใช Google search หรือไม
เคย
ไมเคย
รวม
วิธีการสืบคนดวย Google search (กรณีเคยใช)
พิมพคําคนลงไป
ปอนคําคนดวยเสียง
คนหาดวยวิธีเฉพาะโดยรูปภาพ
คนหาดวยวิธีเฉพาะโดยแผนที่
คนหาดวยวิธีเฉพาะโดยวิดิโอ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

รอยละ (%)

172
50
222

77.47
22.52
100.00

154
48
4
8
4
4
222

69.36
21.62
1.80
3.60
1.80
1.80
100.00

จากตารางที่ 4 พบวาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยสืบคนโดยใช Google Search จํานวน 172 คน (รอยละ
77.47) สืบคนดวยการพิมพคําคนลงไปจํานวน 154 คน (รอยละ 69.36)
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ตารางที่ 5 ปญหาและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ปญหาสงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศ
จํานวน
รอยละ (%)
ภาษาที่ไมคุนเคย
114
23.79
ไมทราบวิธีการใชคําคนที่ตรงกับความตองการ
98
20.45
ไมถนัดใชเทคโนโลยีในการคนหา
99
20.66
ไมทราบประเภทของแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย
88
18.37
สารสนเทศขาดความนาเชื่อถือ
80
16.70
ปจจัยสงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศ
ดานภาษา
ดานทักษะ/การเรียนรู
ดานทรัพยากรความรู
ดานการหาแหลงสืบคนสารสนเทศ
ดานการยอมรับสารสนเทศ

จํานวน
120
110
98
45
100

รอยละ (%)
25.36
23.25
20.71
9.51
21.14

จากตารางที่ 5 พบวาปญหาสวนมากคือดานภาษาจํานวน 114 คน (รอยละ23.79) และไมถนัดใชเทคโนโลยีในการ
คนหาจํานวน 99 (รอยละ 20.66) ปจจัยสวนมากคือดานภาษาจํานวน 120 คน (รอยละ 25.36) และดานทักษะ/การเรียนรู
จํานวน 110 คน (รอยละ 23.25) สรุปคือกลุมตัวอยางสวนมากไมถนัดการอานภาษาไทยและอังกฤษ จะเขาใจในคํางาย ๆ ที่
คุนเคยทําใหการสืบคนนั้นยากลําบากไปบาง ไมถนัดใชเทคโนโลยีในการคนหา สวนมากรูจักและใชสมารทโฟน ไมคอยถนัด
การใชคอมพิวเตอร แตถึงอยางนั้นสวนมากจะสับสนแอพพลิเคชัน เว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) ที่
อยูในสมารทโฟนอยู และในสวนของปจจัยสุดทายดานการยอมรับสารสนเทศ คือกลุมตัวอยางที่ไมไดสนใจที่จะใชเทคโนโลยี
อาจจะรูวามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม แตไมไดเปดใจยอมรับ ที่จะอยากใชหรือไมไดคิดวาตนเองตองปรับเปลี่ยนอะไร
ตามยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แตจะคอนขางสนใจหากมีคนมาแนะนําหรือพูดถึง
6. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา/วิจัย
เมื่อศึกษาการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวจากกลุมตัวอยาง 222 คน พบวา กลุมตัวอยางมีการ
สืบ ค น ข าวสารหรื อที่ ต องการทราบข อมู ล จากแหล ง สารสนเทศประเภทเว็ บ ไซต ค นหาข อมู ล บนอิ นเทอร เ น็ ต (Search
engine) มากที่สุด โดยมีความถี่ในการใชทุกวันตอสัปดาหและใชงานเปนเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน โดยสวนใหญจะสืบคน
ขอมูลเพื่อใชในการเรียนและการทํางาน และเว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) ที่กลุมตัวอยางรูจักและ
นิยมใชม ากที่สุด คือ เว็ บไซตกูเกิ้ ล (Google Search) โดยพฤติกรรมการแสวงหาและการใชแ หล งสืบ คนดังกลาวนั้นกลุ ม
ตัวอยางมักใชวิธีการสืบค นโดยการพิม พคําค นลงไป ซึ่งส วนใหญ จะไม ทราบว ามีวิธีการหรือเทคนิคการสืบคนและคั ดกรอง
สารสนเทศที่ถูกตองและตรงต อความตองการ ซึ่ง จากการศึ กษาและวิ จัยนี้ ไดสอดคล องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา สูการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสั งคม ให ความสําคัญกั บการจัด บริการของรั ฐที่มี คุณภาพทั้ งดานการศึกษา ใหกับผูที่ ดอยโอกาสและผู ที่อาศัยในพื้นที่
หางไกล และ สอดรับกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, 2554)
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แรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา
The Propagation the Meditation instructor course of Secular Meditation
Teachers who Layman in Songkhla Province
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาแรงจู งใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสใน
จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางคืออาจาริยสาที่เปนฆราวาสในการสอนหลักสูตรครูสมาธิ จํานวน 20 คน วิเคราะหขอมูลโดยการ
นําขอมูลมาจัดหมวดหมูตามประเด็น ถอดรหัส ตีความ และเรียบเรียงขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจภายในของอาจาริยสา
ที่เปนฆราวาส ไดแก การมีความศรัทธาตอพระพุทธเจา การมีความศรัทธาตอพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) และมี
ความศรัทธาที่มีตอหลักสูตรครูสมาธิ 2) แรงจูงใจภายนอกของที่อาจาริยสาเปนฆราวาส ไดแก ความคาดหวังที่จะนําไปเผยแผ
แกผูรับการอบรม และความตองการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม ซึ่งสามารถนํามาเปนตนแบบของการจัดการเผยแผหลักสูตร
ครูสมาธิในวัดเพื่อใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไดมาตรฐานเดียวกัน
คําสําคัญ: แรงจูงใจ การเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ อาจาริยสาที่เปนฆราวาส
Abstract
The purpose of this study was to investigate the propagation the meditation instructor course of
secular meditation teachers who layman in Songkhla Province. The key informationa was a layman who
taught seclusion in teaching 20 meditation teachers. Data analyze by categorizing data by decoding,
interpreting, and compiling data. The results showed that 1) The inner motives of secular meditation
teachers who layman include having faith in the Buddha, having faith in the Phradhammongkolyan
(Viriyang Sirintharo) and having faith in the meditation teacher. 2) The external motives of secular
meditation teachers who layman are expectation to be propagated to the trainees. And the need to
promote the quality of life in society. It can be used as a model for the management of meditation
courses in the temple as a place to practice meditation to be a place for the practice of the same
standard.
Keywords: propagation, meditation instructor course, secular meditation teachers who layman
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1. บทนํา
ปจจุบันผูคนสวนใหญใชชีวิตอยูกับความวุนวาย เรงรีบ ประสบกับปญหาตาง ๆ ทั้งด านครอบครัว ดานการเมือง
เศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดลอม ทําให หลายองคกรตางหันมาหาวิธีการแก ไขปญหาเหล านี้ ในประเทศไทยคนส วนใหญนับถื อ
ศาสนาพุทธ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) จึงมีการสนับสนุนใหผูคนที่ประสบปญหาเหลานี้ไดใชหลักธรรมในพุทธศาสนา
เปนแนวทางลดปญหา สงเสริมใหมีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ไดแก การไหวพระ สวดมนต ใหทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนาทําสมาธิ อันเปนหนทางทําใหจิตสงบ บรรเทาคลายเครียด เกิดสติปญญา รูเทาทันตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากความโลภ ความ
โกรธ และความหลง และสามารถดํารงความเปนผูมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “สีเลนะ สุคะติง ยันติ”
ยอมจะตองไปสวรรค “สีเลนะ โภคะสัมปะทา” ยอมจะไดโภคทรัพยสมบัติ “สีเลนะ นิพพุติง ยันติ” ศีลนี้แหละที่จะพาเราไปสู
นิพพานได (พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร), 2553)
ปจจุบันการเผยแผสงเสริ มคุณธรรมทางพุท ธศาสนา มีองคกรที่รับผิด ชอบโดยตรงคือ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐดานศาสนา โดยการทํานุบํารุง สงเสริมและใหความอุปถัมภคุมครองกิจการ
ดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนสงเสริมพัฒนาความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเขาใจอันดี
และสรางความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา (กรมการศาสนา, 2559ก) ขณะที่หลายแหงจัดตั้งศูนยสงเสริม
หลั กธรรมสู ชุม ชน จั ด หลักสู ต รการทํา สมาธิ สํ าหรั บ ฆราวาสในรู ป แบบแตกต างกั น เพื่ อเผยแผ สมาธิ และเพิ่ ม พลัง จิ ต แก
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สถาบันพลังจิตตานุภาพนครธรรม วัดธรรมมงคล กรุงเทพเปนองคกรหนึ่งที่เผยแผวิช า
สมาธิ โดยพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) ทานไดส รางนครธรรมและเปดสอนสมาธิ ใหกับประชาชนเพื่อยนระยะ
การศึกษาและปฏิบัติธรรมะ โดยจัดทําหลักสูตรครูสมาธิขึ้นเพื่อสามารถที่จะเปนครูสอนสมาธิที่เรียกวาอาจาริยสา โดยคน
เหลานี้ ตองมีจิตอาสาชวยงานพระธรรมมงคลญาณสานตอใหเกรียงไกร มีความสามารถถายทอดแกผูอื่นได โดยจะตองไดรับ
การคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิของสาขานั้น ๆ มีการสอบสอนหลาย ๆ ครั้งจนกวาจะไดรับการคัดเลือก หลังจากนั้นไปอบรม
หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ นครธรรม วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เมื่อจบหลักสูตรแลวไดรับ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรครูสมาธิปรากฏขึ้นตั้งแตที่พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโรเริ่มเขียนหลักสูตรเมื่อป 2529 จน
สําเร็จในป 2539 ใชเวลา 10 ป จากนั้นจึงไดนําออกมาเผยแผ และไดเปดสอนครั้งแรกที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ นครธรรม วัด
ธรรมมงคลฯ กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นขยายออกไปทั่วประเทศรวมแลว 215 สาขา สําเร็จมาแลวหลายรุน
จนถึงปจจุบันเปนรุนที่ 42 รวมผูจบหลักสูตรครูสมาธิทั้งสิ้นกวาสามแสนคน/รูป ในจํานวนนี้มีผูจบหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ
ประมาณ 3,600 คน/รูป การจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใชระยะเวลา 6 เดือน ผูสําเร็จหลักสูตรจะ
ไดรับประกาศนียบัตร (สถาบันพลังจิตตานุภาพ, 2561)
ในจังหวัดสงขลาเปดอบรมครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยอาจารย ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชรและ อาจารย พ.ต.อ.(หญิง)
นวลสม ศรีรัญเพชร เปนผูริเริ่มนําหลักสูตรครู สมาธิมาเปดอบรมที่บานตนเองกอน จากนั้นไดใชพื้นที่ของวัดและหนวยงาน
ราชการในจังหวัดสงขลาเปนที่เผยแผ ปจจุบันขยายออกเปน 4 สาขา ไดแกสาขา 5 วัดดอนรัก สาขา 11 วัดเทพชุมนุม สาขา
38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิ ทยาเขตหาดใหญ และสาขา 66 วั ดศรีสวางวงศ ป จจุบันมีผูสนใจเข าศึกษาหลั กสูตรครู
สมาธิทั้งชาวไทยและตางประเทศ เปนไปตามเจตนารมณของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร (จรัส ศรีรัญเพชร, 2560 )
และรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการเผยแผศาสนธรรม และสืบทอดศาสนทายาท (กรมการศาสนา, 2559ข) จากความสําคัญ
ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของกลุมคนดังกลาวซึ่งเปนฆราวาส เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปนรูปธรรมอยางยั่งยืนตอไปใน
อนาคต
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความสําคัญทั้งในสวนที่เปนทฤษฎี แนวคิด หลักการในการพัฒนาการเผย
แผหลักสูตรครูสมาธิ จิตวิทยาทั่วไป คติช น ความเชื่อ รวมทั้งแนวคิดดานวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งผูวิ จัยไดนํามาเปนหลักในการ
จัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย ดังที่ธนากร สังเขป (2555) กลาววา มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาควรแก
การพัฒนาฝกหัด เพื่อใหกาวไปสูกระบวนการพัฒนาที่ดีได เปาหมายของการพัฒนาชุมชนคือคนซึ่งเปนกลุมอัน หลากหลาย
กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ เปนหมูบาน เปนชุมชนเมือง เปนกลุมอาชีพ ฯลฯ กลุมตาง ๆ เหลานี้เปนรากฐานสํ าคัญของ
ประเทศ การพัฒนาคนเปนแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกตอง สอดคลองกับคูณ โทขันธ (2545) กลาวไววา การแก ปญหาที่
ดีก็คือการทําให ค นในสั ง คมมีศี ล ธรรมประจําใจ การปลู กฝ ง ศีล ธรรมให เกิ ด ขึ้นในจิ ตใจให ได ดั ง นั้นตองมีป จจั ย อยู หลาย
ประการ ขอสําคัญที่สุดก็คือการมีแบบอยางที่ดีของสังคม การเผยแผหลักสูตรครูสมาธิก็มีวัตถุประสงคเพื่อสะสมพลังจิตและ
นําเอาหลักปฏิบั ติไ ปพั ฒนาชีวิตของประชาชนให ดี ขึ้น ตามที่พ ระวิ ชัย ปฺญ าธโร (2556) กล าวว า การเผยแผคื อการนํ า
แบบอยางการดํารงชีวิตอันประเสริฐออกไปเผยแผแกประชาชน มีเปาหมายคือ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่ อความสุขแก
มนุษยทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก
ขณะที่การนําหลักการวิชาสมาธิไปเผยแผแกประชาชนในทุกพื้นที่ ครูสมาธิที่เปนอาจาริยสาในฐานะผูทําหนาที่ก็มี
ความตองการที่จะปฏิบัติหนาที่เผยแผใหสมบูรณพรอม และไดผลดีเปนที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป ประชาชนผูรับการเผยแผก็
มี ค วามต องการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ของตนเองให ดี ขึ้ น มนุ ษ ย ทุ กคนย อมมี ค วามต องการที่ ค ล ายคลึ ง กั น ดั ง ที่ Maslow
Abraham (1954) กลาววามนุษยมีความตองการขั้นพื้นฐานที่คลายคลึงกันคือ ตองการความสมบูรณของชีวิต ความเคารพนับถือ
มิตรภาพความรัก ความมั่นคงปลอดภัย และความตองการทางกายภาพ ทุกฝายตางมีเปาหมายแหงชีวิตเหมือนกัน เพี ยงแต
เปาหมายนั้ นอาจแตกตางกั นไปบ าง ในสวนของอาจาริยสายอมตองการขวั ญและกําลั งใจ เพื่อเปนแรงจูง ใจให งานประสบ
ผลสําเร็จ ดังที่พิเชษฐ สิชฒรังสี (2529) กลาวถึงเรื่องนี้วา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความตองการของมนุษยเต็ม
ใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมายหรือรางวัล การจูงใจเปนสิ่งสําคัญสําหรับการกระทําของมนุษยและเปนสิ่ง
ที่ยั่วยุใหคนไปถึงซึ่งวัตถุประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ไดรับหรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเปนเหตุใหเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานเพื่อใหประสบผลสําเร็จได
สุชาดา สุขบํารุงศิลป (2553) กลาววา แรงจูงใจ คือสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคลเปนแรงขับ เปนพลังของแตละคนที่ทํา
ใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวัง ความตองการ (Needs)
และเปาหมายในชีวิต ทําใหเกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนําไปสูเปาหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุน
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษาพฤติกรรมนั้นไวเพื่อใหตนเองนั้นไดสิ่งที่คาดหวังหรือตองการ
เชนเดียวกับชาญเดช วีรกุล (2552) ที่กลาววา แรงจูงใจหมายถึง สิ่งเราจากภายใน สิ่งจูงใจหรือสิ่งโนมนาวใจใหบุคคลเกิด
พฤติกรรมเกิดความคิดความเชื่อมั่นและความมานะพยายามที่จะกระทํา และคงไวซึ่งการกระทํานั้น ๆ เพื่อจะบรรลุเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งตามที่ตัวบุคคลหรือองคการไดตั้งไวจะเห็นไดวาแรงจูงใจ คือ สิ่งกระตุนหรือสิ่งเรา ที่ทํา
ใหคนมีพลังในการใชความรูความสามารถทีม่ ีอยู และแสวงหาความรูใหม ในการทํางานดวยความเต็มใจ และมีความสุขกับการ
ทํางาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ
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ดังนั้นผูวิจัยสรุปแรงจูงใจเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการในการทํา การเรียนรู หรือ
แสวงหาบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวของ เชนนักเรียนสนใจเลาเรียนดวยความรูสึกใฝดีในตัวของเขา
เอง ไมใชเพราะถูกบิดามารดาบังคับ หรือเพราะมีสิ่งลอใจใด ๆ การจูงใจประเภทนี้ไดแก 1.1 ความตองการ (Need) เนื่องจาก
คนทุกคนมีความตองการที่อยูภายใน อันจะทําใหเกิดแรงขับ แรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และความพอใจ 1.2 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะชวยเปนตัวกระตุนให
บุคคลทําในพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน เด็กนักเรียนรักครูผูสอน และพอใจวิธีการสอน ทําใหเด็กมีค วามสนใจ ตั้งใจเรียน เปน
พิเศษ 1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเปนพิเศษก็จัดวาเปนแรงจูงใจใหเกิดความ
เอาใจใสในสิ่งนั้น ๆ มากกวาปกติ
2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกให
มองเห็นจุด หมายปลายทาง และนํ าไปสู การเปลี่ ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุ คคล แรงจู งใจเหลานี้ ได แก 2.1
เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเปาหมายในการกระทําใด ๆ ยอมกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมที่ดีและ
เหมาะสม เชน พนักงานทดลองงาน มีเปาหมายที่จะไดรับการบรรจุเขาทํางาน จึงพยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ
2.2 ความรูเกี่ยวกับ ความกาวหนา คนที่มีโ อกาสทราบวาตนจะได รับความกาวหนาอยางไรจากการกระทํานั้น ยอมจะเป น
แรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได 2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมขึ้นได เชน ครู อาจารย ก็ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่นาเชื่อถือ นักปกครอง ผูจัดการ จะตอ งมีบุคลิกภาพของ
ผูนําที่ดี เปนต น 2.4 เครื่ องล อใจอื่ น ๆ มีสิ่ ง ล อใจหลายอย างที่กอให เ กิ ดแรงกระตุนให พฤติ กรรมขึ้นเช น การให รางวั ล
(Rewards) อันเปนเครื่องกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งจะกระตุนมิใหกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง
นอกจากนี้ การชมเชย การติ เตียน การประกวด การแข งขัน หรือการทดสอบก็จั ดวาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมได
ทั้งสิ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการโดยการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยผานการตีความ
และการวิเคราะหตามมุมมองของผูศึกษา โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. ผูใหขอมูล ไดแก ครูสมาธิ (ครูพี่เลี้ยง) และอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ จํานวน 20 คน
2. พื้นที่ที่ใชในการวิจัย ไดแก บาน วัดและหนวยงานราชการในจังหวัดสงขลาที่อาจาริยสาทําการเผยแผหลักสู ตร
ครูสมาธิ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูใหขอมูลและสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดย
สังเกตกิจกรรมการดําเนินชีวิต การสัมภาษณเลือกผูที่ไดใหขอมูลมากที่สุดแบบเจาะจง
4. การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลมาจากหมวดหมูตามประเด็นของการศึกษาตีความ สรางขอสรุปเชิงอุปนัย
นําเสนอผลวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห
5. เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไดแก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง
6. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพนั้นใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2560
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
การตรวจสอบขอมูล เป นผลจากการเก็ บรวบรวมขอมูล ที่ครบถ วนตามวัต ถุป ระสงค เพื่อตอบป ญหาการวิ จัย เชิ ง
คุณภาพได การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูลใหมี ความถูกตองแมนยําและมีค วามนาเชื่อถือ ผูวิจัยใชวิธี การตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา เพื่อพิสูจนวาขอมูลที่ผวู ิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม วิธีตรวจสอบคือการสอบแหลงของขอมูลแหลงที่มาที่จะ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 881
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พิจารณาในการตรวจสอบไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่และแหลงบุคคล ซึ่งเปนไปตามหลักการตรวจสอบขอมูลกอนทําการ
วิเคราะห
5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจมีทั้งภายในและภายนอก แรงจูงใจภายในประกอบดวยความศรัทธาที่มีตอคําสอนของ
พระพุทธเจา และความศรัทธาที่มีตอพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยหลวงพอวิริยั งค สิริ นฺธโร) สวนแรงจูงใจภายนอก
ไดแก ความตองการไดรับความชมเชย การสรรเสริญ ความกาวหนาในหนาที่ตําแหนงการงาน และความคาดหวังตอการนําไป
ถายทอดแกผูไดรับการอบรมวิชาสมาธิในหลักสูตรครูสมาธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แรงจูงใจภายในของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส
ความศรัทธาที่มีตอคําสอนของพระพุทธเจา แรงจูงใจที่ตองการจะเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ ประการแรกคือความ
เลื่อมใสศรัทธา ๆ ที่เกิดขึ้นในใจ คือหลักคําสอนของพระพุทธเจา พระธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดง
ไวโ ดยละเอี ยด รวมถึง เรื่องของสมาธิ ดวย ก อนที่ จะมาเจอหลักสู ตรครูส มาธิ ได ทดลองปฏิบั ติมาแลวในระดั บหนึ่ ง แต ก็
เหมือนลูบ ๆ คลํา ๆ ทําไปอยางที่เขาใจบาง มีครูบาอาจารยแนะนําบาง แตเมื่อพบเจอหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารยหลวง
พอวิริยังค สิรินฺธโร และไดศึกษาประวัติหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต จึงไมมีขอกังขาใด ๆ ไมมีขอสงสัย ไมมีตัววิจิกิจฉาใด ๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่พระอาจารยหลวงพอสอน เกิดแรงจูงใจใหตั้งใจเรียนไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ความศรัทธาที่มีตอพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร พบวาผูใหขอมูลสวนใหญเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัว
ของพระอาจารยหลวงพอนับวาทานเปนปูชนียบุคคล ทานมีความเมตตาสูงไดสรางหลักสูตรครูสมาธิจุดประสงคเพื่อสะสมพลัง
จิต ขึ้นมาเปนรูปธรรมเปนระบบเปนขั้นตอน เรียนและเขาใจไดงาย ทานทําของยากใหเปนของงาย หงายของที่คว่ําอยูใหหงาย
ขึ้น ทานมีวิสัยทัศนกวางไกลมากดวยความเมตตาของทานสูงมาก ทานตองการใหชาวโลกอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุขเปนคน
ตรงตอเวลา มีความเสียสละสูง เปนตัวอยางที่ดีของผูที่ทํางานรวมดวย เพือ่ ครอบครัวสังคมประเทศชาติ
ความสนใจในหลักสูตรครูสมาธิ พบวาผูใหขอมูลสวนมากเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในหลักสูตรครูสมาธิเปนหลักสูตรที่ยอด
เยี่ยม เรียนแลวนํามาปฏิบัติเห็นความเปลี่ยนแปลงไดทันตา หลักสูตรครูสมาธิทั้ง 3 เลมของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร
เลมที่ 1 วาดวยจุดประสงคของการทําสมาธิ มีวิธีการ จุดเริ่มตน การบริกรรม และลักษณะตอตานสมาธิ เลมที่ 2 วาดวย สมาธิ
ฌาน และญาณ เลมที่ 3 วาดวยวิปสสนาและระบบการสอนสมาธิ เปนหลักสูตรที่วิเศษสุด สอนใหคนที่ไมรูเรื่ องไมเขาใจใน
สมาธิ เริ่มเรียนตั้งแตพื้นฐานจนนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง ดังนั้นหลักสูตรครูสมาธิทั้ง 3 เลมทําใหคนที่มาเรียนเขาใจวานี่คือ
การทําสมาธิที่ถูกตองทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. แรงจูงใจภายนอกของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส
ความคาดหวังที่จะนําไปเผยแผแกผูรับการอบรม อาจาริยสามีความหวังที่จะนําเอาความรูเหลานี้ไปเผยแผแกผูรับ
อบรม โดยเล็งเห็นคุณประโยชนที่จะไดรับคือ 1) ผูอบรมทุกคนที่มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ สามารถนําความรูที่ไดรับมานี้ไป
ตอยอด และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 2) สามารถเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ 3) อยากจะใหผูอบรม
ไดรับในสิ่งที่ดี นําเอาความรูชวยเผยแผ ใหกับบุคคลใกลชิด 4) อยากเห็นความอบอุน อยากเห็นความสันติส ุ ขของในหมูนัก
ปฏิบัติ 5) สามารถมีสติมีปญญาที่จะแกไขปญหาของตัวเองได 6) อยากใหทุกคนยึดมั่นในศีล 5 มีคุณธรรมจริย ธรรม ซึ่งเปน
พื้นฐานของความเปนมนุษย 7) ทําใหจิต ใจเย็นลง ทําใหสามารถควบคุ มอารมณไ ด เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมใหดี ขึ้น และ8)
ตองการใหผูเขาอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไดรูไดเขาใจนําไปใชได เปนการสะสมพลังจิต ทําใหมีสติมีสมาธิเปนคนดี
มีคุณธรรม ไมทะเลาะเบาะแวงกัน มีความสุขในครอบครัวสังคมประเทศชาติ
ความตองการสงเสริม คุณภาพชีวิต คนในสังคม พบวาเมื่ อผูที่ผานการเรียนหลั กสูตรครูสมาธิทั้ง 3 เลม ทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ มีการเดินจงกรม 30 นาที นั่งสมาธิอีก 30 นาที ตอดวยการฟงซีดีของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร
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เมื่ อเรี ย นจบในแต ล ะบทเรีย น จะมี การถามตอบในชั้นเรีย นเพื่อใหผู รั บ การอบรมได แ สดงออกถึ ง ขอสงสัย ในคํ าสอนของ
หลักสูตรครูสมาธิ ผูเผยแผตองอธิบายขอสงสัยนั้น ๆ ใหแจมแจงตามที่ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ไดกําหนดไว
โดยใหยึดคําสอนของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร ในตําราทั้ง 3 เลม ซีดี 7 แผน หนังสือเพิ่มเติมไดแกธรรมะฟาสาง
ธรรมะรุง อรุณ และหนัง สือคําสอนอื่น ๆ ที่ มาจากพระอาจารย หลวงพ อวิ ริยั งค สิริ นฺธโรเทานั้น จุ ดประสงค ของการเรีย น
หลักสูตรครูสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต นําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อความอยูรอดในสังคมที่แฝงไปดวยกิเลสเครื่องเศราหมองตาง ๆ
มีความโลภ ความโกรธและความหลง เพราะการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทําใหเกิดสติสัมปชัญญะ เกิดปญญารูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบ ๆ ตัว ผูรับการอบรมจะเปนคนมีศีล 5 เกิดคุณธรรมจริยธรรม ทําใหอยูในครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติไ ดอยางมี
ความสุขเกิดสันติภาพขึ้นดวยพลังเมตตาพลังปญญาพลังพัฒนาที่ไดจากการเรียนหลักสูตรครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ
(วิริยังค สิรินธโร) เจาอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ
สรุปผลการวิจัย
แรงจูงใจภายในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา เริ่มจากความศรัทธาที่
เกิดขึ้นในใจนั่นคือศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจา ศรัทธาหลักสูตรของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร หลักสูตรนี้ดี
คนที่ นับ ถื อศาสนาพุ ท ธ ต อ งการให ค นอื่ นได รู สิ่ ง ที่ ไ ด รู ม า เพราะว ามั นเป นประโยชน ต อตนเองครอบครั วชุ ม นุ ม สั ง คม
ประเทศชาติอันนี้คือแรงจูงใจ และเกิดศรัทธาเชื่อมั่นพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร เชื่อคําที่พระอาจารยหลวงพอวิริยังค
สิรินฺธโร สอนวาคนที่ มีพ ลัง จิตแตกตางกับ คนที่ไม มีพ ลัง จิต การได ทําสมาธิเ ทากับ เปนการสะสมพลั งจิต หลักสูตรนี้ดี และ
สามารถทําใหทุกคนมีสติสัมปชัญญะ มีความสุขจิตใจสงบ เลยอยากจะสอนวิชาสมาธิ นี้คือแรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอกคือความคาดหวัง ก็คือวาอยากจะใหวิชาสมาธิ ไดเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชี พ
อยางที่บอกวาผานในหลักสูตรครูสมาธิ ผานหลักสูตรชินนสาสมาธิ เปนตน เพื่อทําใหเขาไดรูเขาใจในทฤษฏีและปฏิบัติ แลวก็
เอาไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปพัฒนาจิตใจเพื่อยกระดับจิตใจของตัวเองใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความสุขความ
สงบความรมเย็น ก็ จะเกิด ขึ้นในครอบครัวชุม ชนสั งคมและประเทศชาติ บานเมื อง เยาวชนที่ไ ปอยู ใกลชิ ดกั บบุค คลตาง ๆ
เหลานั้นก็จะมีความสุข มีความปลอดภัย นําไปใชควบคูกับหนาที่การงานหรือวาอยูในบานไดอยางมีความสุ ข ถึงแมจะอยูคน
เดียวก็อยูไดอยางมีความสุข ถาบุคคลชุมชนสังคมใดไดมาเรียนหลักสูตรครูสมาธินี้เพื่อสะสมพลังจิต ก็จะเปนคนดีมีศีลธรรม
จริยธรรมยึดมั่นในความดี เห็นชัดเจนก็คือคนที่มาเรียนสมาธิ 1. มีความรับผิดชอบสูง 2. มีเหตุผล 3. มีเมตตา มันจะออกมาใน
ตัวเขาเอง เมื่อสมาธิแผขยายไปที่ใด ก็แผขยายความรักความสามัคคีความเสียสละใหอภัยมีความสุขทั่วกัน จะชวยใหเพื่อน ๆ
พนทุกข ใหกลับมาเรียนสมาธิ เพราะการเรียนสมาธิเปนการสะสมพลังจิต มีประโยชนดังนี้ทําใหหลับสบายคลายกังวล กําจัด
โรคภัยไขเจ็บ ทําใหสมองปญญาดี ทําใหมีความรอบคอบ ทําใหระงับความรายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุข พิเศษ ทํา
ใหจิตใจออนโยน กลับใจได เวลาสิ้นลมพบทางดี เจริญวาสนาบารมีและเปนกุศล
7. อภิปรายผลการวิจัย
แรงจูงใจของการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ ที่ เกิดจากความศรัทธาต อคําสอนของพระพุทธเจา มีความศรัทธาพระ
อาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร และตอมาศรัทธาหลักสูตรของพระอาจารยหลวงพอ ไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการสิ่ง
พึ่งพิงทางจิตใจ การเลือกหาสิง่ ที่สามารถตอบสนองไดทางใจที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจที่วา แรงจูงใจภายในปจจัย
หนึ่งมาจากความพอใจ เจตคติหรือความรูสึกที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความสนใจพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อมีเจตนคติที่ดีใน
พุทธศาสนาแลว เชื่อมั่นในคําสอนของพระอาจารยหลวงพอที่กลาววาคนที่มีพลังจิตแตกตางกับคนที่ไมมีพลังจิต การที่มาทํา
สมาธินี้เทากับเปนการสะสมพลังจิต หลักสูตรครูสมาธินี้จึงดีและสามารถทําใหทุกคนมีความสุข จิตใจสงบเยือกเย็นจึงสนใจจะ
เผยแผวิชาสมาธิ สอดคลองกับแนวคิดของ Dhamnimitchok (2007) ซึ่งกลาววา การเรียนรูที่สามารถนําพาชีวิตใหเขาถึง
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สันติสุขที่แทจริงจึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการศึกษาที่สามารถเปนที่พึ่ง เวลาชีวิตประสบปญหา
หรือความทุกขซึ่งการศึกษาหรือการเรียนรูที่สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองเพื่อใหเขาถึงสันติสุขภายในได และยังสอดคลอง
กับอุบลรัตน เพ็งสถิต (2552) ที่ไดกลาวไววาการมีจิตที่พัฒนาแลว ไดแก การมีจิตใจที่ไดรับการฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เชน มีเมตตา กรุณา ความซื่อสัตยจริงใจขยันอดทน มีความมั่นคงทางจิต มีสมาธิแนวแนจนเกิดความสุขจากพื้นฐานของจิตที่
ประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรม จิตที่ฝกดีแลวยอมเปนสุข เกิดภาวิตปญญาหรือการมีปญญาที่พัฒนาแลว ซึ่งสงผลตอแรงจูงใจ
ภายนอก มีความคาดหวัง ๆ ก็คือวา ตองการจะใหวิชาสมาธิ ไดเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ผานในหลักสูตร
ครู สมาธิ กล าวคือแรงจูง ใจภายในได สง ผลต อแรงจูง ใจภายนอก ผลที่ พบวาเมื่อครู สมาธิแ ละอาจาริ ยสาไดรั บ ความรูแ ล ว
ตองการใหคนอื่นไดรูบาง ไดรูสิ่งที่ไดรูมา เพราะวาเปนประโยชนตอครอบครัวและตอตนเองและสังคม คือแรงจูงใจภายนอกที่
เปนเรื่องความคาดหวังหรือเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของสุชาดา สุขบํารุงศิลป (2553) ที่กลาววา แรงจูงใจเปนพลังของ
แตละคนที่ทําใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวังความตองการ
ในสวนของอาจาริยสายอมตองการขวัญและกําลังใจ เพื่อเปนแรงจูงใจใหงานประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของพิเชษฐ
สิชฒรังสี (2529) ที่กล าวถึงเรื่องนี้วา การจู งใจเป นสิ่ง สําคัญสํ าหรั บการกระทํ าของมนุษย และเป นสิ่ง ที่ยั่วยุใ หคนไปถึ งซึ่ ง
วัตถุประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับการชมเชยหรือรางวัล หรือการทําใหเกิดความพอใจ ซึ่งเปนเหตุใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ
8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
วิธีการเผยแผดังกลาว สามารถนํามาเปนตนแบบของการจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ หรือหลักสูตร
ครูสมาธิในวัดใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อใหไดเปนสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมที่ไดมาตรฐานเปนเอกภาพเดียวกัน
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาแนวทางในการจัดการหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในหลักสูตรครูสมาธิ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของพระสงฆและฆราวาส
9. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึง่ ของสารนิพนธเรื่องแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส
ในจัง หวัด สงขลา ซึ่ งได รับการช วยเหลือจากหลักสูต รศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าพัฒ นามนุษย และสั งคม คณะศิ ล ป
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ คณาจารยประจําหลักสูตร โยมนองจิรัชยา เจียวกก รวมทั้งอาจารย
ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชร และอาจารย พ.ต.อ. (หญิง) นวลสม ศรีรัญเพชร เปนผูนําวิชาสมาธิในหลักสูตรครูสมาธิข องพระธรรม
มงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) มาเผยแผในภาคใตเปนแหงแรกที่จังหวัดสงขลา ผูวิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ
โอกาสนี้
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การเสือ่ มสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ1
The Deterioration of the Kalo Community Forest Conservation Group
ณชพงศ จันจุฬา2* นุรดี ลาเตะ3 และนท ศิริกาญจน4
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ระบบกรรมสิทธิ์และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา
สายบุร”ี โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559
2
อาจารยประจํา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
4
นักวิจัยอิสระ
*
nachapong.j@psu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของการเสือ่ มสลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณ
อดีตคณะกรรมการกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ผูนําหมูบาน ผูไดรับผลประโยชน วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาแบบพรรณนาความ
และตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ เกิดจาก
1) โครงสรางการบริหารงานกลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมแตไมไดนําไปสูการปฏิบัติจริง 2) ผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลตอการจัดกิจกรรมหลายดานไมสามารถทําได เชน การสํารวจเขตแนวปา
การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง และ 3) การเขามาของคนภายนอกและทุนสนับสนุนการพัฒนาอยางมาก
และรวดเร็วสงผลใหกลุมอนุรักษปาชุมชนที่เติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมาพรอมกับ อํานาจ เงิน และความ
คาดหวัง จนทีมงานปรับตัวไมทันและหลงกับอํานาจ การชื่นชม และเงินตราที่เขามา ทําใหความศรั ทธาของชาวบานหมดไป
จึงทําใหกลุมอยูไมไดและยุติกิจกรรมในที่สุด
คําสําคัญ: กลุมอนุรักษ ปาชุมชน การเสื่อมสลาย
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Abstract
This research was aimed at analyzing the deterioration of the Kalo community forest conservation
group at Kalo sub-district, Raman district, Yala province. We were using qualitative research method by
group discussions and in-depth interviews and our examples were village leaders and Natural leaders.
The research is analysis of descriptive data and checks the triangular data. The results show that the
factors which affected the deterioration of the community forest reserve are: 1) The structure of group
management was set up to show the participation but did not lead to do. 2) The impact of the unrest in
the southern border provinces, the results of many activities can not be done such as the field survey
degrease, meetings between board members reduced; and 3.) The greatly and quickly arrival of outsiders
and development funds, resulting in a rapidly growing community forest conservation group. The success
comes with money and expectations. The team was not able to adjust to the power and humidity of
the incoming currency. The faith of the villagers are gone. So the group did not exist and the event ended.
Keywords: conservation group, community forest, decay
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1. บทนํา
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว ทั้งนี้เนื่องจาก
มนุษยไดรับประโยชนจากปาไมมากมาย นับตั้งแตอดีตที่มนุษยเริ่มรูจักพึงพาตัวเอง มนุษยเริ่มเรียนรูการใชประโยชนจากปาไม
เนื่องจากปาไมเปนแหลงปจจัย 4 ไดแก อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย และเมื่อมนุษยมีวิวัฒนาการการตั้ง
ถิ่นฐานอยูรวมกันเปนสังคม ก็จะเริ่มมีการจับจองเปนของตนเอง มีการปฏิสัมพันธกันในสังคม มนุษยเริ่มเรียนรูที่จะใชเป น
แหลงที่อยูอาศัยทํากิจกรรมตาง ๆ เชน สรางที่อยูอาศัย และทําการเกษตรกรรม ซึ่งกิจกรรมตาง ๆเหลานี้ ลวนแตใชประโยชน
จากพื้นที่ปาทั้งสิ้น
ตําบลกาลอ อยูหางจากจังหวัดยะลา ประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28,249 ไร ตั้ง อยูระหวางเทือกเขา
กาลอ เทือกเขาลาเกะและปาทึบมีความอุดมสมบูรณ มีพืชพันธุ สัตวปา ระบบนิเวศนที่หลายหลาย มีที่ราบอยูประมาณรอยละ
20 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนั้นเปนพื้นที่สูงปาเขาสลับซับซอน เปนพื้นที่ตั้งรกรากชาวบานเปนเวลา 400 ป กอนยุคสมัย
กษัตรมาลายู ในอดีตใชพื้นที่ทําการเกษตร แบบยังชีพ เก็บของปาลาสัตว มีการทํานาปลูกขาวในที่ลุม ที่ราบเชิงเขามีการทําไร
เชน ปลูกขาว ฝาย ออย และผลไมพื้นเมือง ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัวตามความจําเปน มีวิถีชีวิตที่พึงพาอาศัยปาเขา (วัน
เพ็ญ เพชรคง และคณะ, มปป : 8)
เมื่อประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสํ าคัญเชิง
พาณิชย เชนนี้กอใหเกิดภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากก็เกิดน้ําทวม
ฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของ
แผนดินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่พระองคทรงหวงใย
เปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มเสด็จเถลิงถวัลยสิริ ราชสมบั ติเปนต นมา (มูลนิธิชัย พัฒนา, 2559) ทฤษฎีการพัฒ นาฟนฟูปาไมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ.คนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.chaipat.or.th
กาลอ เปนชุม ชนเกาแกมี อายุร าว 400 ป เปนชุ มชนแหงแรกของอําเภอรามัน มีการตั้งถิ่ นฐานมานานก อนสมั ย
กษัตริยอิสลามปกครอง เปนชุมชนทีม่ ี 2 วัฒนธรรม คือ ชุมชนไทยพุทธและมุสลิม มี 4 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานแบหอ หมูที่ 2
บานกาลอ หมูที่ 3 บานทํานบ และหมูที่ 4 บ านตะโละมี แย มีประชากรทั้งหมด 2,935 คน ชาย 1,416 คน หญิ ง 1,519
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 719 ครัวเรือน (ขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 2559)
ตําบลกาลอ อยูหางจากจังหวัดยะลา ประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28,249 ไร ตั้งอยูระหวางเทือกกาลอ
เทือกเขาลาเกะและปาทึบมีความอุดมสมบูรณ มีพืชพันธุ สัตวปา ระบบนิเวศนที่หลากหลาย มีที่ราบอยูประมาณรอยละ 20
ของพื้นที่ ทั้งหมด นอกจากนั้นเปนพื้นที่สูง ปาเขาสลับ ซับซ อน พื้นที่ สวนใหญปกคลุม ดวยพันธุไม และสัต วหลากหลายชนิ ด
บริเวณที่เปนจุดสูงสุด คือ ยอดเขาปกโยะ หรือ บูเกะบลียอ มีระดับควาสูง 1,096 เมตรจากระดับน้ําทะเล ปาบริเวณนี้จะเปน
ปาตนน้ําของลําธารหลายสาย เปนแหลงอาหารและเก็บหาของปาของชุมชน และเปนพื้นที่อยูอาศัยของสัตวปาหลายชนิด
ชาวบานในอดีตใชพื้นที่ทําการเกษตร แบบยังชีพ เก็บของปาลาสัตว มีการทํานาปลูกขาวในที่ลุม ที่ราบเชิงเขามีการ
ทําไร เชน ปลูกขาว ฝาย ออย และผลไมพื้นเมือง ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัวตามความจําเปน ทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยงวัว
ควายเปนอาหารและแลกเปลี่ยนเปนเงินสด ชาวบานมีความเชื่อเรื่องเจาปาเจาเขา เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและกําหนดวิถี เปน
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่ใหความสําคัญ ตอทรัพยากรแตละด านในพื้นที่ โดยมีผูนําชาวบานทําหนาที่เ สมือ นเปนทูต ติดต อ
แปลสารจากเจาปาเจาเขามาสูคนในพื้นที่ ในการจัดสรรทรัพยากรแตละชนิดแตละพื้นที่เปนพื้นที่ที่ทุกคนตองดูแลและปฏิบัติ
อยางเครงครัด แตราว 100 กวาป การพัฒนาดานเศรษฐกิจจากภายนอกเริ่มเขามาในพื้นที่ บริษัทอังกฤษ โดยนายดอรสัน
ไดรับสัมปทานเหมืองแรดีบุกจากรัฐบาลไทย มีการทําเหมืองแรดีบุกขนาดใหญที่หมูบานแบหอ ทําใหชุมชนและทรัพยากร
ไดรั บผลกระทบ เชนมีการทํ าลายต นไม สั ตว ปา มากกวา 4,000 ไร และลั กลอบทํ าเหมืองนอกเขตสัม ปทาน วิถีชี วิต ของ
ชาวบานกาลอเปลี่ยน จากการใชชีวิตเพื่อหากินแตละวันเพียงแคเลี้ยงชีพมาเปนการหารายได สะสมเงิน จากการขายของปาไม
888 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

บนเทือกเขากาลอไดรับผลกระทบจากการทําลายปาเปนบริเวณกวางขึ้นเรื่อย ๆ ทางรัฐบาลจึงไดเขามาจัดสรรตามกฎหมาย
โดยไดออกใบเหยียบย่ํา ซึ่งเปนหนังสือขอจับจองที่ดินเพื่อเขาทําประโยชนในที่ดินรกรางวางเปลา ออกหนังสือโดยนายอําเภอ
เปดใหสิทธิชาวบานในพื้นที่และนอกพื้นที่เขาไปใชประโยชน ตั้งแต ป 2480
ป พ.ศ. 2498 ทางรัฐบาลโดยที่ดินอําเภอไดออกหนังสือแสดงสิทธิทํากิน (สค.1) และบางแปลง เปน นส. 3
ป พ.ศ. 2505 รัฐบาลไทยไดจัดสรรพื้นที่เทือกเขากาลอบางสวนในพื้นที่อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาและบางสวน
ในเขตพื้นที่อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเปนเขตนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต ไดมีการใหสัมปทานทําไมแปรรูป ลางปา
เพื่อสรางนิคม มีการตัดถนนเขาไปเพื่อชักลากไมออกจากปาทําใหมีผลกระทบตอชุมชนกาลอ
พ.ศ. 2516 รัฐบาลไดจัดสรรพื้นที่เทือเขากาลอในเขตตําบลกาลอ แกนายทุนเขามาทําสัมปทานไม มีการโคนไมใหญ
ที่ชาวบานดูแลรักษา สรางถนนและชักลากไม ลาสัตวเพื่อนําไปขายและเพื่อความเพลิดเพลิน ทําใหปาตนน้ําถูกทําลาย สัตวปา
ที่มีชวี ิตตางอพยพไปอยูในพื้นที่อื่น
พ.ศ. 2529 กรมปาไมออกประกาศกฎกระทรวงใหปากาลอเปนปาสงวนแหงชาติ แตชาวบานกาลอไดยื่นหนังสือคํา
รองแสดงสิทธิครอบครองที่ดินกับ ปาไมอําเภอรามัน ตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อสอบสวนสิทธ หรือยกเลิกเขตป าสงวน
ดังกลาว แตไมเปนผล เจาหนาที่เพียงแตรับเรื่องแตไมไดดําเนินการหาคําตอบใหชาวบาน เรื่องเงียบหายไปตามเวลา
พ.ศ. 2536 สํานักงานปฏิรูปที่ ดินจังหวัด ยะลาจะเขามาดําเนินการปฏิ รูปที่ดินในตําบลกาลอ แตชาวบานคัดคา น
เนื่องจากตองการใหดําเนินคดีตามกฎหมายที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่ไดยื่นหลักฐานในตอนที่ประกาศเขตปาสงวน
ทําใหมีการแบงเขตการจัดการปากาลอโดยกรมปาไมและสํานักงานปฏิรูปที่ดินแตก็ยังไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํา
กินใหทุกคน มีเพียงบางแปลงเทานั้นที่เจาของยินยอมใหที่ดินในครอบครองเขาสูการปฏิรูปที่ดิน และรองขอใหตนสามารถเขา
ใชประโยชน(วันเพ็ญ เพชรคง และคณะ, มปป : 3)
จากนโยบายการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนในพื้นที่ ทําใหชาวบานที่อาศัยในพื้นที่เทือกเขากาลอ
รวมตัวขึ้นในป พ.ศ. 2537 เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่ปาเขาดวยการจัดสรรทรัพยากร โดยใชแนวคิดการ
ฟนฟูปาตามหลักการพระราชดําริ “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ใหเหมาะสมกับความตองการของคนในชุมชนและรักษา
ผืนปาตนน้ําใหคงไดทําหนาที่ในระบบนิเวศนไดเต็มศักยภาพ (ขอมูลจากการสัมภาษณ นายอาสมาน หะมะ วันที่ 21 ธันวาคม
2560)
ดวยการไดรับการชวยเหลือสนับ สนุนจากนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ เขามานํ า
ชาวบานทํ าเปนผลใหกลุมอนุรั กษปาชุมชนประสบความสําเร็ จอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2542 กลุมอนุรักษปากาลอ ไดรั บ
รางวัล ลูกโลกสีเขียวประเภท ชุมชนดีเดน ดาน“รูปแบบการจัดการปาโดยภูมิปญญาของชาวบาน”ไดรับเงินรางวัล จํานวน
500,000 บาท ในปเ ดี ย วกั นทางชุ ม ชนบ านกาลอได รั บพระราชทานธงพิทั กษ ปาเพื่ อรั กษาชี วิต จากสมเด็ จพระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ และไดรับเงินจากกองทุนขาว จํานวน 100,000 บาท และหลายหนวยงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ต าง
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อสรางเปนพื้นที่ตัวอยางในดานการจัดการปาดวยชุมชน (วันเพ็ญ เพชรคง
และคณะ, มปป : 8)
หลังจาก ป พ.ศ. 2543 กิจกรรมการอนุรักษปาชุมชนกาลอไดเสื่อมสลายลง กฎกติกาที่ชาวบานไดรวมกําหนดไดถูก
ละเมิด ตนไม สัตวปาถูกลักลอบตัดไม ลาสัตว ชาวบานเกิดการเสื่อมศรัทธาในตัวผูนํา เปนผลใหกิจกรรมการอนุรักษปาชุมชน
กาลอยุติลงเมื่อป พ.ศ. 2547 ในที่สุด (ขอมูลจากการสัมภาษณ นายอาสมาน หะมะ วันที่ 21 ธันวาคม 2560) ดังนั้นทางผูวิจัย
จึงสนในที่จะศึกษากระบวนการจัด ตั้งและบริ หารจัดการกลุมอนุรักษ ปากาลอ ตํ าบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด ยะลา เพื่ อ
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชน
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของการเสื่อมสลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดปาชุมชน เปนการศึกษาเนื้อหาสาระในประเด็นการจัดการปาชุมชน หมายถึง การจัดการปาในรูปแบบที่
ตองยึดตามความต องการในการพึ่งพิ งของชุ มชนทองถิ่ น โดยชุมชนเปนผู วางแผนและควบคุมการดําเนินงานตามที่ช ุ มชน
ตองการ โดยอาศัยกฎระเบียบขอบังคับที่เปนผลมาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อตาง ๆของชุมชน บนพื้นฐานจาก
ภูมิป ญญาทองถิ่น พิธีกรรม ศาสนา วั ฒนธรรมที่เกิ ดจากประสบการณที่ ไดสั่ งสมมาเปนเวลานานและทําใหส ามารถนํ ามา
กําหนดขอบเขตดานเนื้อหา
3.2 แนวคิดการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพปา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง วางแผนในกรดําเนินงาน การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาและการมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชน ประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา (ชานนท วิสุทธิชานนท, 2558: 9)
การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุมนั้น ตองเกิดขึ้นในสามระดับ คือ ระดับแรกเปนการเขามามี
สวนรวมเกี่ยวของดวยการใหอยางเดียว ระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือ การเริ่มรวมตัวเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันและการมี
สวนรวมในระดับสูง สุด คือ การที่ประชาชนตระหนักแนชัดว าเขาตองเปนผูควบคุมสถานการณที่มีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของเขา (ธรวงศ คงทอง, 2543: 21)
โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 219-222) ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ คือ การสนับสนุนทางทรัพยากรในการบริหารการประสานงานขอความ
รวมมือ
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนทางวัตถุ ทางดานสังคมและผลประโยชนสว นบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและเปนการ
แสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
3.3 หลักการทรงงานใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมอง
ปญหาในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะทรงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออกเปนอยางนั้นตองแกไขการ
ปวดหัวนี้กอน... มันไมไดเปนการแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดไดแบบ (Macro) นี้ เขาจะ
ทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไมเห็นดวย อยางบานคนอยู เราบอกบานมันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมที่จะซอม เอาตกลงรื้อบานนี้ ระเบิด
เลย เราจะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู วิธีทําตองคาย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได...” ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ
ของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูวิจัยจึงไดนอมนําหลักการทรงงานจํานวน 23 ขอ ทั้งในแงของหลักคิด
หลักวิชา หลักปฏิบัติ(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.). (2559)
หลักการทรงงาน.คนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560. จาก http://www.rdpb.go.th
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4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรูปแบบการสนทนากลุม(Focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก โดย
สัม ภาษณ อดี ต คณะกรรมการกลุ ม อนุ รั กษ ป าชุ ม ชนกาลอ ผู นําหมู บ าน ผู นําธรรมชาติ ใช การสุ ม ตั วอย างแบบเจาะจง
(purposive sampling) และแบบลูกโซ (snowball sampling) ผูวิจัยใชแนวคําถามประกอบการสนทนากลุม แลววิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) แบบพรรณนาความ ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยนําขอมูลที่ได
มาวิเคราะหเบื้องตนดวยการจัดหมวดหมู (typology) และแยกแยะ (taxonomy) ใชหลักตรรกะ เปรียบเทียบความสอดคลอง
ของขอมูลดิบที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5. ผลการศึกษา/การวิจัย
5.1 การเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ
จากขอมูลการสนทนากลุม คนพบวา ใน ป 2547 กลุมอนุรักษปาชุมชน ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
เปนผลตอกิจกรรมในกลุมฯหลายดานไมสามารถทําได เชน การสํารวจเขตแนวปา ที่ชาวบานและคณะทํางานรวมกันสํารวจ
แนวเขตปา 2 เดือนตอ 1 ครั้งดวยการเกรงกลัวความปลอดภัยและเกิดขาวลือถึงกลุมแนวรวมสรางสถานการณความไมสงบใน
พื้นที่ภาคใตใชเสนทางบนปาเขากาลอเปนเสนทางการเคลื่อนไหว ทําใหมีคนลักลอบตัดไม จับสัตวปาละเมิดกฎระเบียบกติกา
ที่ไดตั้งไว
การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง ดวยการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของกลุมถูกกําหนด
เพื่อหวังใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน แตขาดการคํานึงถึงตนทุนความพรอม ศักยภาพของบุคคลในพื้นที่จึงทํา
ใหโครงสรางการบริหารงานกลุมอนุรักษปาชุมชนไมสามารถนําไปสูการทํางานไดจริง ในตลอดการทํางานที่ผ านมาไดมีบุคคล
บางสวนในโครงสรางเทานั้นที่ดําเนินงานเมื่อภาระงานหรือกิจกรรมกลุมเพิ่มขึ้นเปนผลใหภาระงานตกสูบุคคลไมกี่คนที่จะตอง
แบกรับภาระทั้งหมด จึงเกิดความเบื่อหนาย และการปฏิบัติงานลาชาบกพรองในบางกิจกรรมและหยุดชงัดลงไป เชน กิจกรรม
การสรางกองทุนสวัสดิการและการสงเสริมอาชีพ จึงทําใหชาวบานขาดศรัทธา แกนนําตางแยกยายไปทํางานเลี้ยงชีพอื่น ๆ ทิ้ง
วัสดุอุปกรณเสียหายและถูกขโมยสูญหายไปในที่สุด สอดคลองกับความคิดเห็นของนายอาสมาน อาหะมะ อดีตเหรัญญิกและ
เลขานุการกลุมอนุรักษปากาลอ (สัมภาษณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) เลาถึงสาเหตุของการลมสลายของกลุมอนุรักษปา
ตนน้ํากาลอเกิดขึ้นดวยหลายปจจัยทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในเองที่กลุมเกิดขึ้นและเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้น
นั้นมาพรอมกับ อํานาจ เงิน และคนที่เขามาดูงาน ที่หวังทั้งความรูและบางคนเขามาในรูปของผลประโยชน แตทีมงานรับมือไม
ทันและหลงกั บ อํ านาจ การชื่ นชม และเงิ นตราที่ เ ข ามามาก ส ง ผลให เ กิ ด ความแตกแยก และที ม งานไม ส ามารถบริ ห าร
ทรัพยากรใหมที่เขามาได เมื่อเกิดความผิดพลาดแมแตนิดเดียว ทําใหความศรัทธาของชาวบานหมดไป จึงทําใหกลุมอยูไมได
และยุติกิจกรรมในที่สุด
6. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องการเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของการเสื่อม
สลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูวิจัยไดคนพบปจจัยที่สงผลตอการเสื่อมสลายของกลุม
อนุรักษปาชุมชนกาลอ ดังนี้
1) โครงสรางการบริหารงานกลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมแตไมไดนําไปสูการปฏิบัติจริง คนปฏิบัติงาน
รับบทบาทหนาที่มากเกินกําลังทําใหดําเนินการไมทั่วถึง และผูนํากลุมบางสวนมีพฤติกรรมฝาฝนกฎกติกาที่ไดตั้งไว
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2) ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลตอการจัดกิจกรรมหลายดานไมสามารถทําได
เชน การสํารวจเขตแนวปา การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง
3) การเขามาของคนภายนอกและเงินทุนสนับสนุ นการพั ฒนาอย างมากสงผลให กลุมอนุ รักษปาชุมชนที่เติ บโตอยาง
รวดเร็ว
7. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยมีประเด็นสาเหตุของการเสื่อมสลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลาที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 1) โครงสรางการบริ หารงานกลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมแตไมไ ด
นําไปสูการปฏิ บัติ จริ ง หมายถึง กระบวนการมี สวนร วมในการอนุรั กษ ปาชุม ชนการมี สวนร วมของประชาชนยัง ไม ไ ด บรรลุ
เปาหมาย ไมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธรวงศ คงทอง (2543: 21) กลาวถึงการมีสวนรวม เพื่อบรรลุเปาหมายของกลุม
นั้น ตองเกิดขึ้นในสามระดับ คือ ระดับแรกเปนการเขามามีสวนรวมเกี่ยวของดวยการใหอยางเดียว ระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับ
หนึ่งคือ การเริ่มรวมตัวเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันและการมีสวนรวมในระดับสูงสุด คือ การที่ประชาชนตระหนักแนชัดวาเขา
ตองเปนผูควบคุมสถานการณที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเขา ทั้งนี้การมีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมชนกาลอเปน
ลักษณะรวมเกี่ยวของเพียงอยางเดียว แตไมเขามารวมคิด มีสวนรวมปฏิบัติ รวมประเมินผล เปนผลใหคนปฏิบัติงานรับบทบาท
หน าที่ ม ากเกิ นกํ าลั ง การดํ าเนิ นงานไม ทั่ วถึ ง และเป นช องว างให ผู นํากลุ ม บางส วนเกิ ด พฤติ กรรมฝ นกฎกติ กาที่ ไ ด ตั้ ง ไว
2) ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลตอการจัดกิจกรรมหลายดานไมสามารถทําได เชน
การสํ ารวจเขตแนวปา การพบปะพูด คุย ในระหว า งคณะกรรมการลดนอยลง และ 3) การเข ามาของคนภายนอกและทุ น
สนับสนุนการพัฒนาอยางมากและรวดเร็วสงผลใหกลุมอนุรักษปาชุมชนที่เติบโตอยางรวดเร็ว ไมสอดคลองกับหลักการทรงงาน
ในสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลที่ 9 ที่ทรงมองปญหาในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะทรงเริ่ม
จากจุดเล็ก ๆ (Micro) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.).(2559)
หลักการทรงงาน.คนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.rdpb.go.th แตการเขามาของคนภายนอกและทุน
สนับสนุนนั้นมาพรอมกับ อํานาจ เงิน และความคาดหวัง จนทีมงานปรับตัวไมทันและหลงกับอํานาจ การชื้นชม และเงินตราที่
เขามา สงผลใหเกิดความแตกแยก และทีมงานไมสามารถบริหารทรัพยากรใหมที่เขามาได เกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน
ทําใหความศรัทธาของชาวบานหมดไป จึงทําใหกลุมอยูไมไดและยุติกิจกรรมในที่สุด
8. ขอเสนอแนะ
1) การจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชุมชน ควรพิจารณาถึงทรัพยากรบุคคล วิถีวัฒนธรรมภูมิปญญา เปนตนทุนตั้งตนในการ
สงเสริมตอยอดในพัฒนาโดยสงเสริมใหชาวบานไดมีสวนรวมตั้งแตการคนหาสภาพปญหาและตนทุนในพื้นที่ การดําเนินงาน
อยางคอยเปนคอยไปและคอยประเมินผลทุกระยะเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและ
สภาพปญหาในแตละชวงเวลา
2) ขอแนะนําสําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาถึงศักยภาพและแนวทางการฟนฟูปาดวยพลังชุมชน โดยศึกษาวิจัย
รูปแบบการวิจัยอยางมีสวนรวม (Action Research)
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รูปแบบเจดียป ระธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร: เสนทางของงานพุทธศิลปลกู ผสม
The Characteristic of the Wat Phra Tat’s Main Stupa
in Kamphaeng Phet Province: The Route of Hybrid Buddhist Art
พิริยา พิทยาวัฒนชัย
อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
piriya684@outlook.co.th
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคสองประการ คือ 1. เพื่อศึกษาแหลงบันดาลใจในองคประกอบทางศิลปกรรมของเจดีย
ประธานวัดพระธาตุจังหวัดกําแพงเพชร 2. เพื่อตรวจสอบการกําหนดอายุของเจดียประธานผานลักษณะทางศิลปกรรม โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะในการดําเนินการศึกษา ผลการศึกษาพบประเด็นที่ไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงค
ขอที่ 1 คือ พบลักษณะทางไวยากรณทางสถาปตยกรรมที่ผสมผสานแหลงบันดาลใจจากหลายแหลง อาทิ ชุดฐานบัวถลา และ
ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกปรากฏในเจดียสมัยสุโขทัย การใชบัลลังกยอมุมไมสิบสองกับเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาและลานนา
และสวนปลองไฉนในศิลปะสุโขทัย สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 2 เจดียทรงระฆังของวัดพระธาตุนี้มีลักษณะที่มีทั้งสืบเนื่องมาจาก
สมัยสุโขทัยและมีสวนที่เปนการสรางสรรคขึ้นมาใหม การกําหนดอายุจากรูปแบบพบวาอยูในระหวางชวงยุคปลายของพุทธ
ศตวรรษที่ 20 - 21 การกําหนดอายุจากการผสมผสานทางงานชางศิลปกรรมของเจดียประธานวัดพระธาตุ มีความสอดคลองกับ
การที่เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองหนาดานของสุโขทัยซึ่งติดตอกับลานนา มีความสําคัญตอเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาจึงพบแหลง
บันดาลใจทางศิลปกรรมลูกผสมอันแสดงถึงการเปนเมืองที่อยูทามกลางเสนทางของทั้งสามอาณาจักร
คําสําคัญ: เจดียประธานวัดพระธาตุจังหวัดกําแพงเพชร พุทธศิลป รูปแบบทางศิลปกรรมลูกผสม ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา
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Abstract
This reseach article have 2 objectives as follows: 1. to study the sources of inspiration in the
artistic element of the main stupa or Chedi Wat Phra Tat in kamphaeng Phet province. 2. to determine
the age of the stupa through the artistic characteristics. By using the research methodology in art history
operations. The results from the first objective are ; the grammar of the Sukhothai architecture by combining
several inspirations, such as Tan Bua Thala order,and Tan Bua Lukkaew Ok-Kai from Sukhothai Art, the
Using the twelve corners throne with bell-shaped pagoda is something that appear in Ayutthaya and
Lanna style, and the Plong Chanai is a characteristic form Sukhothai art. From the objective 2, the rusults
are ; The main stupa of wat Phra Tat has the characteristics from both the Sukhothai period and a new
creation, For Dating of the stupa,from the characteristic shows that it should be around the late 20th
century and up to 21st century B.E. which is also associated with the city of Kamphaeng Phet is a border
town of Sukhothai and has connected with Lanna kingdom,and it is significant city until the Ayutthaya
period ,therefore we found a hybrid art in this case study which represents the midst of the back and forth
of all three kingdoms.
Keywords: Chedi Wat Phra Tat,Kamphang Phet, hybrid stupa, hybrid architecture, Buddhist art
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1. บทนํา
วัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชรตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของวัดพระแกวในเขตอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
โดยบริเวณที่ตั้งของวัดอยูในเมืองกําแพงเพชร หรือเมืองชากังราวฝงตะวันออกของแมน้ําปงเดิมทีเปนชุมชนเมืองที่สรางใหม
ภายหลังเมื่อเมืองนครชุม(ฝงตรงขาม)หมดความสําคัญลงในสมัยหลังรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไท (ราวพุทธศตวรรษที่ 20)
(อภิวันทน กัญชนะ, บรรณาธิการ, 2544: 99) ภายในวัดพระธาตุมีงานพุทธศิลปชิ้นสําคัญคือ เจดีย ซึ่งในวัดพระธาตุนี้มีเจดีย
อยู 3 องค ประกอบดวยเจดียทรงระฆังที่มีฐานแปดเหลี่ยมในผังสี่เหลี่ยมเปนองคประธานของวัดซึ่งตั้งอยูดานหลังวิหาร และมี
เจดียบริวารที่มีรูปแบบเปนทรงระฆังคลายเจดียประธานอีก 2 องคตั้งอยูที่มุมทั้ งสองของผังทางดานหนาของวิหาร สําหรับ
เนื้อเรื่องในบทความนี้จะศึกษาเจดียประธานของวัดพระธาตุจังหวัดกําแพงเพชรเปนหลัก (ภาพที่ 1)
ชื่อของวัดพระธาตุ ใชเปนคําเรียกแทนเจดียประธานของวัด ตามตํานานพุทธเจดียพระธาตุเจดียหมายถึงสิ่งก อสราง
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา(ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2518: 710) และตรงกับความหมายของ Stupa หรือสถูปซึ่งเปนคําใชเรียกสิ่งที่เปนเจดียมาชานานแลว (Adrian Snodgrass, 1985:
156) สําหรับกรณีศึกษานี้ชื่อของวัดนาจะมีความเกี่ยวของกับบ านเมืองที่เจริญขึ้นมากอนในดานคําที่ใชเรียก โดยสืบทอดคํา
เรียกตามแบบอยางการเรียกเจดียในสมัยสุโขทัย ซึ่งพบคําวาพระธาตุ ดังปรากฏในจารึกบางหลัก เชน พระยามหาธรรมราชา
กอพระธาตุ หรื อกลาวถึง พระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งสถูปและเจดีย บางครั้งใช ควบคูกัน สวนคํ าวาพระธาตุก็ล วนมีความหมาย
เดียวกับเจดีย (ศิลปากร,กรม, 2526: 29-30) ที่มาและความสําคัญของการศึกษาเจดียประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชรนั้น
เริ่มจากความนาสนใจของรูปแบบและไวยากรณทางสถาปตยกรรมเจดียองคนี้ ซึ่งยังไมพบหลักฐานจารึกหรือเอกสารที่ระบุป
สรางเปนลายลักษณอักษร แตรูปแบบของเจดียมีความสวยงามแปลกตาไปจากระเบียบการประดับชุดฐานตลอดจนถึงสวน
ยอดของเจดียทรงระฆังตามประเพณี เรื่องของอายุเจดียและแหลงบันดาลใจในการสรางสรรคจึงเปนปริศนาที่นาคนควาตอไป

ภาพที่ 1 เจดียประธานวัดพระธาตุ พรอมภาพลายเสนและแผนผัง*
ที่มา* : (สุรพันธ กลิ่นขจร, 2523: 122-123)
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแหลง บันดาลใจในการสรางสรรค องคประกอบทางศิลปกรรมของเจดี ยประธานวัดพระธาตุ จังหวั ด
กําแพงเพชร
2. เพื่อตรวจสอบการกําหนดอายุของเจดียประธานผานลักษณะทางศิลปกรรม
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3. วิธีการดําเนินการศึกษา
ในการดําเนินการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะในการดําเนินการศึกษา ประกอบดวยลําดับขั้นตอน
ดังนี้ 1. กําหนดปญหา 2. อธิบายที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 3. กําหนดวัตถุประสงค 4. ทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ 5. การกําหนดรูปแบบการวิจัย 6. รวบรวมขอมูล 7. จัดการกับขอมูล 8. วิเคราะหและตีความขอมูล 9. การสรุปผล
วิจัย เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละขั้นตอน ผูศึกษาใชขอมูลทั้งสิ้นสองสวนคือ สวนแรกคือขอมูลภาคสนาม
และสวนที่ สองคื อข อมู ลภาคเอกสาร สํ าหรั บข อมู ลภาคสนามนั้น ผู ศึ กษาใชวิธีการลงพื้ นที่ ภาคสนามในขอบเขตของพื้ นที่
กรณีศึกษา คือ วัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร ในการศึกษาภาคสนามจะศึกษาจากลักษณะทางศิลปกรรมของเจดียประธาน
อันเปนหลักฐานชิ้นสําคัญ โดยใชเกณฑการคัดเลื อกกรณีศึกษาแบบจําเพาะเจาะจงจากความนาสนใจในการศึ กษาอายุสมั ย
หรือเปนเจดียที่ยังไมมีการระบุยุคสมัยที่ชัดเจน สวนที่สองขอมูลภาคเอกสาร ผูศึกษาจะนําหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของมาใช
ประกอบการทบทวนวรรณกรรม และใชรูปแบบนํ าเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณา ทั้ง นี้ ผูวิจัยได รวบรวมหลักฐานทั้ งจาก
เอกสารและการสํารวจภาคสนามเพื่อเปนประโยชนในศึกษาเปรียบเทียบอายุสมัยของเจดียประธานวัดพระธาตุ และใชระเบียบ
วิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะประกอบการพิจารณาลักษณะทางศิลปกรรมของเจดียตั้งแตชุดฐาน องคระฆัง ไปจนถึงสวนยอด
4. ผลการศึกษา
ในการพิจารณารูปแบบของเจดียประธาน วัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องระหวาง
วัตถุประสงค ผูวิจัยไดแยกประเด็นผลการศึกษาโดยลําดับประเด็น ดังนี้
4.1 พิจารณาจากแผนผังของเจดีย
เนื่องจากเจดียประธานวัดพระธาตุหลังนี้ไมพบจารึกระบุปและชื่อผูเปนเจาของไวที่ฐานหรือเอกสารที่เปนลายลักษณ
อักษร การกําหนดอายุจึงเปนตองอาศัยการพิจารณาหลักฐานอื่น ๆมาประกอบ การศึกษาคนควาจึงเริ่มที่แผนผังของเจดีย
ประกอบกั บการตั้ งข อสั งเกตจากการสํารวจพื้นที่กรณีศึ กษา (ภาพที่ 1) หากพิจารณาจารรูป แบบการทําแผนผั ง ให เจดี ย
ประธานอยูดานหลังวิหารก็มใี หพบไดทั่วไปในสมัยสุโขทัย เชน วัดชางลอมเปนตน (ภาพที่ 8) เจดียชางลอมนี้ถือเปนเจดียทรง
ระฆัง ที่มี การก อสรางในช วงแรกเริ่ม ของศิล ปะสุโ ขทั ยซึ่ งไดรั บอิ ทธิ พลทางรู ปแบบมาจากพระพุ ทธศาสนาลั ทธิ ลัง กาวงศ (สุ
ภัทรดิศ ดิศสกุล, ม.จ., 2515: 2) ซึ่งแผนผังวิหารจะแยกกันเปนคนละสวนกับเจดีย แตสําหรับเจดียประธานวัดพระธาตุมีสิ่งที่
เกิดขึ้นใหมตางจากวัดในสมัยสุโขทัยก็คือการสรางวิหารใหติดกับลานประทักษิณของเจดียประธานซึ่งลักษณะนี้สอดคลองหรือ
คลายกับแผนผังของวัดในสมัยอยุธยายุคตน (ราวชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21) กลาวคือ มีการปรับแผนผังโดยการรวมพื้นที่ใช
สอยใหสวนทายวิหารยื่นล้ําเขามาในอาณาเขตของระเบี ยงคดทําใหสามารถเดิ นประทักษิ ณรอบเจดียป ระธานได เพื่อความ
สะดวกในการดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง ลดเวลาในการเดินยายออกจากสถานที่หนึ่งไปประกอบพิธียัง สถานที่
หนึ่ง (ภาพที่ 2-3)
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ภาพที่ 2สวนวิหารของวัดพระธาตุ
ภาพที่ 3ภาพถายทางอากาศ แสดงวิหารหนาเจดีย
ที่มา* : (อภิวันทน กัญชนะ,บรรณาธิการ, 2544: 98)

ภาพที่ 4 ไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียส มัยสุโขทัย

ภาพที่ 5 ไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียส มัยอยุธยา

4.2 พิจารณาจากรูปแบบของเจดีย
รูปแบบของเจดียประธานของวัดพระธาตุเปนเจดียทรงระฆัง(ภาพที่ 1) ซึ่งแหลงบันดาลใจทางศิลปกรรมที่ปรากฏมี
ความเกี่ ยวของกับในสมัยสุโขทัยตอนตนที่นิย มใหกอสรางเจดียทรงกลมแบบลังกา (สงวน รอดบุญ, 2529: 85) สามารถดู
ไวยากรณทางสถาปตยกรรมเปรียบเทียบรูปแบบของเจดียไดตั้งแตเจดียทรงระฆังสมัยสุโขทัย (ภาพที่ 4) และเจดียทรงระฆัง
สมัยอยุธยา (ภาพที่ 5) ตอมาในสมัยสุโขทัยตอนปลายการกอสรางเจดียจะมีลักษณะเฉพาะตัวตามสุนทรียภาพของชางพื้นเมือง
มากขึ้นเปนรูปแบบสุโขทัยแทเรียกวาเจดียทรงพุมขาวบิณฑหรือทรงดอกบัวตูม (สันติ เล็กสุขุมม, 2552: 40) โดยเฉพาะใน
สมัยพระยาลิไท(คือชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19- ชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 ) พระองคทรงโปรดเจดียยอดทรงดอก
บัวตูมมากกวาที่จะสรางเจดียทรงระฆัง โดยสังเกตไดจากจํานวนของเจดียที่สรางในรัชสมัยของพระองคมีการสรางเจดียทรงพุม
ขาวบิณฑจํานวนมากกวาเจดียทรงระฆังขนาดใหญ (ภาพที่ 8) อีกประการคือดวยขนาดขององคระฆังที่มีขนาดไมใหญมาก
น าจะสร างสมั ย หลั ง สุ โ ขทั ย ตอนปลาย จึ ง ควรสั นนิ ษฐานการกํ าหนดอายุ ไ ว ใ ห อยู ใ นช วงครึ่ ง หลั ง ของพุ ท ธศตวรรษที่ 20
โดยประมาณ (พิจาราณาภาพที่ 1 พรอมกับเปรียบเทียบภาพที่ 4-5)
ภายในบริเวณวัดพระธาตุ ในดานวัสดุกอสรางนั้นพบวาวัสดุที่ใชมีทั้งศิลาแลงและอิฐ โดยสวนใหญจะเปนอิฐ ตางไป
จากวัดพระแกวที่อยูบริเวณใกลเคียงที่ใชศิลาแลงกอทั้งหมด (ภาพที่ 11) ในประเด็นเรื่องอายุ วัดพระธาตุนี้อาจมีอายุที่อยูใน
สมัยหลั งกวาวัดพระแกวหรืออาจเปนสวนขยายของวัดพระแก วก็เปนได อีกประการคื อ การเลือกใชวัส ดุที่เหมาะกั บเจดี ย
ลานนานิย มตกแตง ชั้นชุด ฐาน การประดับลู กแก วอกไกนั้น การเลื อกใชอิฐ ในการกออาจจะแสดงลักษณะของลวดลายและ
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องค ประกอบที่ซับ ซอนไดชั ดเจนและงดงามกวาศิลาแลง ดัง นั้นการกําหนดอายุโ ดยพิ จารณาเพียงวัสดุ อยางเดี ยวอาจยั งไม
เพียงพอ
4.3 วิเคราะหลักษณะทางศิลปกรรมเพื่อสันนิษฐานอายุของเจดีย
ขอสังเกตองคประกอบทางสถาปตยกรรมของเจดีย สําหรับเจดียประธาน วัดพระธาตุหลังนี้ เริ่มสังเกตจากงานกอชุด
ฐานเปนตนไป ไดแ ก ฐานเขีย ง รองรั บฐานแปดเหลี่ยม 2ชั้น เหนื อขึ้นไปเปนชุ ดฐานบัวลูกแกวอกไก 2 ฐาน ชุด ลางคาด
ลูกแกวอกไกที่ทองไม 1 เสน ชุดบนคาด 2 เสนเปนการเรงจังหวะใหกระชั้นเขาสูเบื้องบน ถัดขึ้นมาอีกชั้นเปนสวนของชุดฐาน
บัวถลา 3 ฐาน ตอดวยบัวปากระฆัง รองรับองคระฆังที่มีบัลลังกยอมุมไมสิบสอง คาดลูกแกวอกไก 2 เสน มาถึงสวนกานฉัตร
มีการประดับดวยลวดบัวลูกแกวอกไก ไมพบการประดับพระสาวกลีลาหรือละเวนการประดับตกแตงลายอยางที่สุโขทัยเคยทํา
มากอน การคาดดวยลูกแกวอกไก 1 เสนนี้ ทําใหเกิดความตอเนื่องทางจังหวะลาย และไมปลอยใหมีพื้นที่วางมากเกินไป สงผล
ใหทั้งเจดียมีจังหวะที่สมดุลทั้งสวนฐานดานลางและบัลลังกเหนือองคระฆังดวยการสลับคั่นลวดบัวลูกแกวอกไกเปนจังหวะ จาก
ฐานถึงยอด คือ 1 เสนลวดบั ว - 2 เสนเสนลวดบัว - 2 เสนลวดบัว - 1 เสนลวดบัว สลับกันโดยลดขนาดลวดบัวใหสัมพันธ
ตามแตละสวนที่สอบขึ้นไป สามารถสังเกตไดวาชางผูสรางเจดียไดคํานึงถึงความตอเนื่องวาเริ่มตนลายอยางไรก็จบดวยลายนั้น
อยางไรก็ตาม มีหลายสิ่งที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา เนื่องจากวัดพระธาตุไดผานการซอมบูรณะมาหลายสมัย จึงเร็วเกิน
กวาที่จะสรุปวางานประดับลวดบัวทั้งหมดเปนสิ่งที่มาพรอมกับการสรางเจดียในคราวเดียวกัน เพราะบางสวนอาจเปนสิ่งที่พึ่ง
จะเพิ่ม เติ มเขามาในช วงที่มี การบูร ณะหลายครั้ง ก็เ ปนได (ภาพที่1 ) แต สิ่ง ที่ชวยยื นยั นเรื่องการผสมผสานรายละเอี ยดทาง
ศิลปกรรมแรกสรางไดคือลักษณะการยอมุมที่บัลลังก รวมไปถึงการประดับลวดบัวลูกแกวอกไกที่ฐาน โดยอยางนอยที่สุดก็ทําให
เราทราบเปนเบื้องตนวามักจะเปนงานชางลานนา ซึ่งก็ไดรับอิทธิพลจากงานชางพุกามมาอีกตอหนึ่ง อยางเชนที่เจดียวัดพระ
ธาตุหริภุญไชย(อายุปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ประกอบการพิจารณาสวนของบัลลังกยอมุมและการประดับลวดบัวลูกแกวอกไก
ในภาพที่ 7)

ภาพที่ 6 เจดียประธานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม จ สุโขทัย.ภาพที่ 7 เจดียประธานวัดพระธาตุหริภุญชัย จลําพูน.
ที่มา* : (สันติ เล็กสุขมุ , 2544: 141)
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ภาพที่ 8 ภาพถายดานหนาเจดียประธาน วัดชางลอม อสุโขทัย.ศรีสัชนาลัย จ. พรอมภาพลายเสน*
ที่มา* : (อภิวันทน กัญชนะ,บรรณาธิการ, 2544: 98)
รูปแบบเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยที่พบทั่วไปจะไมนิยมยอมุมที่บัลลังกหรือลูกแกวอกไก เหนือกานฉัตรขึ้นไปเปน
บัวฝาละมีที่มี ลักษณะไมห นาเทาของอยุธยารองรั บปล องไฉนอยู แตไ มมีการเวนระยะคั่นจังหวะเหมื อนปลองไฉนในศิ ลปะ
อยุธยา และสุดทายก็จบดวยองคประกอบที่เรียกวาปลี ตัวอยางของเจดียทรงระฆังที่งดงามแบบพุทธศิลปสุโขทัยแทสามารถชม
ไดที่วัดชางลอม อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 8)
สวนฐานแปดเหลี่ยม เปนขอสังเกตอีกประการหนึ่งถึงที่มาของแรงบันดาลใจ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันระหวา ง
เจดียประธานของวัดพระธาตุจังหวัดกําแพงเพชรกับเจดียทรงระฆังที่มีฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาแลว รูปแบบฐานนี้จะพบ
เกาทีส่ ดุ อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-19 เชน เจดียประธานวัดพระแกว อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (ภาพที่ 12) จัดเปน
สายวิวัฒนาการรุนตน ๆที่จะเปนตนแบบตอไปใหกับสุพรรณบุรี อยุธยาดวย แตเปนแบบที่มีเรือนธาตุคือจะมีการเจาะชองคูหา
เขาไปในเรือนธาตุทรงแปดเหลี่ยม ในขณะที่เจดียประธานวัดพระธาตุเปนแบบที่ไมมีเรือนธาตุ ที่ฐานไพทีปรางคประธานวัดราช
บูรณะ ก็มีเจดียประจํามุมที่อยูในผังแปดเหลี่ยมคาดลูกแกวอกไกเชนกัน อีกตัวอยางคือเจดียวัดสามปลื้ ม ที่อยุธยาเชนกันถา
หากเจดียวัดพระธาตุเปนอยุธยายุคตนก็คงมีมาลัยเถาปรากฏแลวดังนั้นจึงไมนาจะลวงเลยไปถึงชวงที่ถูกอยุธยาครอบครอง

ภาพที่ 9*

ภาพที่ 10*

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12*

ภาพที่ 9 รัตนเจดีย วัดกูกุด จ.ลําพูน* ภาพที่ 10* เจดียวัดนางคํา จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่มา* : รัตนเจดีย.คนเมื่อ 12 ธันวาคม 2560 จาก http://sac.or.th/databases/thaiarts/site/search
ภาพที่ 11 วัดพระแกว จ.กําแพงเพชร (อยูใกลเคียงกับกรณีศึกษา) ภาพที่ 12* เจดียวัดพระแกว อําเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
ที่มา* : วัดพระแกว จังหวัดชัยนาท.คนเมื่อ 12 ธันวาคม 2560 จาก http://www.utoseen.com/watthai/center/chainat/watpakoawcnat.htm
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

การทําเจดียที่มีฐานแปดเหลี่ยมในทางเหนือที่เปนหลักฐานรุนเกาสุดก็มีเชนกัน เปนตนวารัตนเจดียหรือเจดียแปด
เหลี่ยมวัดกูกุด(วัดจามเทวี) จังหวัดลําพูน เปนเจดียในแควนหริภุญชัย (ภาพที่ 9) ซึ่งเปนวิวัฒนาการตอเนื่องมาจากศิลปะทวาร
วดีในภาคเหนือ ดังนั้นอาจจะรับอิทธิพลลานนาโดยตรงมากกวาที่จะรับมาอีกตอหนึ่งโดยผานมาทางเมืองสรรคบุรี (ภาพที่ 12)
ประกอบกับกําแพงเพชรเองก็มีพั ฒนาการตอเนื่องดวยเช นกันเพราะเจดี ยทรงระฆังในผัง แปดเหลี่ยมที่พบในกําแพงเพชรก็
ปรากฏอยูหลายแหง เชน เจดียวัดพระแกว จังหวัดกําแพงเพชร (ภาพที่ 11 ) อีกตัวอยางที่ใชเปรียบเทียบคือ วัดศรีพิจิตรกิรติ
กัลยารามหรือวัดตาเถรขึงหนังในสุโขทัยสรางในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 (ระบุพ.ศ.1947) โดยมีจารึกระบุไววาใหสรางโดย
ชางกําแพงเพชร(ศักดิ์ชยั สายสิงห, 2560: 260-279) โดยนิมนตพระเถระชั้นผูใหญจากเมืองกําแพงเพชรมาอํานวยการสรางวัด
แหงนี้ จะเห็นไดวาชวงกลางพุทธศตวรรษที่20 ชางกําแพงเพชรแมจะมาสรางวัดในสุโขทัยก็ยังนิยมการยอมุม ยืดทองไมสูงและ
ประดับบัวลูกแกวอกไกอยู (ภาพที่ 6) ประกอบกับอาจจะสืบเนื่องมาจากในราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 นั้นเปนชวงที่สุโขทัยกับ
ลานนามีความสัมพันธอยางมากในทางศาสนาและศิลปกรรม คือ สมัยพระเจากือนาแหง ลานนาตรงกับชวงสมัย พระยาลิไ ท
พระเจากือนาไดทูลขอพระสุมนเถรจากสุโขทัยขึ้นมาทําสังฆกรรมภิกษุในลานนาดวย ศาสนานิกายวัดสวนดอกอาจจะมีนิยมอยู
ในสมัยหลัง ซึ่งสัมพันธกับความตอเนื่องทางศิลปกรรมในชวงเวลาดังกลาว จึงไมยากที่ชางจะไดรับแรงบันดาลใจจากที่อื่นมา
สรางงานพุทธศิลปของบานเมืองตน และรูปแบบลักษณะงานก็ไดสืบทอดมายังชางรุนตอมา
เจดียประธานวัดพระธาตุนี้ทําใหเห็นพัฒนาการบางอยางที่แสดงใหเห็นวารับอิทธิพลลานนา นั่นคือการยอมุมไมสิบ
สองที่บัลลังก ถือเปนวิวัฒนาการขามขั้นไมผานสุโขทัยกอน เพราะลักษณะนี้ไมเคยพบที่วัดใดในศิลปะสุโขทัยที่สรางมากอน
และรูปแบบเจดียคงเปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายหลังวัดตาเถรขึงหนังของสุโขทัย (ภาพที่ 6) อาจเปนเรื่องระหวางลานนากับ
กําแพงเพชรที่มีการติดตอกันโดยตรง นาจะสรางขึ้นชวงที่บานเมืองเจริญรุงเรืองหรือไมก็เมื องที่สงอิทธิพลมากําลังรุงเรือง ซึ่ง
อาจเปนเรื่องของความรุงเรืองทางศาสนามากกวาที่จะเปนเรื่ องของการเมือง อีกประการคื อ ผูเปนเจาของเจดียห รือแมแ ต
ผูสรางก็คงมีความเกี่ยวของกับลานนาไมทางใดก็ทางหนึ่ง อาจมีเชื้อสายลานนาก็เปนได (ภาพที่ 7) นอกจากนี้ยังพบการประดับ
กลีบบัวคว่ํา-บัวหงายที่สวยปลายขององคระฆังอันเปนสิ่งยืนยันสายสัมพันธทางศิลปะกับทางเหนือซึ่งรับอิทธิพลศิ ลปะอินเดีย
สมัยปาละมาอีกทอดหนึ่ง ทั้งหมดที่กลาวมานี้ยังอาจสงอิทธิพลไปถึงเจดียทรงระฆังที่มีฐานแปดเหลี่ยมสมัยอยุธยาตอนตนดวย
เชน ที่วัดนางคํา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 10) ที่มีการยอมุมบัลลังกแตเปนแบบที่มีเรือนธาตุและองคประกอบตาง ๆ
เปนลักษณะของศิลปะอยุธยาแลว
5. อภิปรายผล
จากการพิจารณารูปแบบทางศิลปะของเจดียวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมแลวในประการแรกจะเห็นได
ชัดเจนวาเปนเจดียทรงระฆังขนาดกลางและไมไดเนนความสําคัญที่ขนาดขององคระฆังอยางสุโขทัย ทวาจะใหความสําคัญกับ
องคประกอบของสวนฐานมากกวา อยางไรก็ดี ยังพบลักษณะทางไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียแบบสุโขทัยผสมผสาน
อยูหลายประการ เชน ชุดฐานบัวถลา ปลองไฉนที่ไมมีทองไมคั่นจังหวะ เปนตน แสดงถึงการรักษาระเบียบของเจดียทรงระฆัง
แบบสุโขทัยเอาไวอยู ประการที่สอง การปรากฏขึ้นของเจดียทรงระฆังรุนแรก ๆ ของสุโขทัยอยูในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19
และการประดับฐานดวยลูกแกวอกไกนั้นก็มีใหพบอยูในเจดียยอดทรงดอกบัวตูมที่สรางในพุทธศตวรรษที่ 19 เชนกันและนิยม
เปนพิเศษในรัชกาลของพระยาลิไท และเจดียทรงระฆังก็ไปปรากฏอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งมีลั กษณะบางประการ
เปลี่ยนไป แตอยางไรก็ตามสําหรับเจดียที่วัดพระธาตุนี้ การกําหนดอายุไมนาจะมีอายุเกากวาชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20
และไมนาจะถึงพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะชวงเวลาดังกลาวนั้นเมืองกําแพงเพชรไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอยุธยาไป
เรียบรอยแลว อาจเปนไปไดวาเปนการที่มีแผนผังอยางอยุธยา และการตกแตงเจดียอยางลานนา และระเบียบเจดียทรงระฆัง
เดิมของสุโขทัยนั้นเปนการผสมผสานทางงานชางซึ่งก็สัมพันธกับการที่เมืองกําแพงเพชรเปนทั้งเมืองหนาดานของสุโขทัย เปน
เมืองสําคัญตอเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาและเปนเมืองที่อยูทามกลางการไปมาของทั้งสามอาณาจักรดวย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 901
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6. ขอสรุปและขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดดําเนินมาถึงสวนสุดทายของบทความเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยผลการวิจัยพบประเด็นที่ไดจากการศึกษา
ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ทั้งสิ้นสามประการ ประการแรก พบลักษณะทางไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียแบบสุโขทัย
ผสมผสานอยูหลายประการ เชน ชุดฐานบัวถลา แสดงถึงการรักษาระเบียบของเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัยเอาไวอยู และเจดีย
ทรงระฆังก็ไปปรากฏอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งมีลักษณะบางประการเปลี่ยนไป ในขณะที่ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกเปนสิ่ง
ที่พบในงานประดับเจดียยอดทรงดอกบัวตูมหรือเจดียทรงพุมขาวบิณฑในศิลปะสุโขทัย ประการที่สอง การใชบัลลังกยอ มุมไม
สิบสองกับเจดียทรงระฆังเปนสิ่งที่ไมปรากฏมากอนในศิลปะสุโขทัย แตเปนลักษณะที่นิยมในเจดียยอมุมสมัยอยุธยา ประการที่
สาม สวนปลองไฉนที่ไมมีทองไมคนั่ จังหวะ เปนลักษณะเฉพาะของเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 ในสมัยสุโขทัยมีความนิยมสรางเจดียอยูสามแบบหลักคือ เจดียทรงระฆัง เจดียทรงพุมขาว
บิณฑ และเจดียทรงปราสาท สําหรับเจดียวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร มีความเกี่ยวของกับเจดียในศิลปะสุโขทัยอยูสอง
รูปแบบคือเจดียทรงระฆัง และ เจดียยอดทรงดอกบัวตูมหรือเจดียทรงพุมขาวบิณฑที่สรางในพุทธศตวรรษที่ 19 และนิยมเปน
พิเศษในรัชกาลของพระยาลิไท การปรากฏขึ้นของเจดียทรงระฆังรุนแรกของสุโขทัยอยูในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบ
กับการประดับฐานดวยลูกแกวอกไกนั้นก็มีใหพบในเขตที่มีบริบททางวัฒนธรรมใกลเคียง เชน เมืองสุโขทัย และเมืองศรีสัชนา
ลัย แตอยางไรก็ตามสําหรับเจดียที่วัดพระธาตุนี้มีลักษณะที่มี ทั้งสืบเนื่องมาจากสมัยสุโขทัยและมีสวนที่เปนการสรางสรรค
ขึ้นมาใหม การกําหนดอายุจึงไมควรจะมีอายุเกากวาชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 และไมเกินไปกวาพุทธศตวรรษที่ 21
เพราะชวงเวลาดังกลาวนั้นเมืองกําแพงเพชรไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอยุธยาไปเรียบรอยแลวตามที่ไดกลาวมาในสวน
อภิปรายผล จึงเปนที่แนนอนวาเสนทางของงานพุทธศิลปลูกผสมของกรณีศึกษาในบความนี้แสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลจาก
แหลงบันดาลใจหลายแหลงดวยบริบทดานพื้นที่และความสัมพันธกับเมืองอื่น ๆ เปนความทาทายทางดานรูปแบบศิลปกรรม
ของชางพื้นเมืองที่มีอิสระทางการสรางสรรคในแบบกําแพงเพชรเองในชวงเปลี่ย นผานงานชางสมัยสุ โขทัยมาสู สมัยอยุธยา
อยางไรก็ตามเสนแบงเวลาทางรูปแบบศิลปกรรมบทความนี้ผูวิจัยเพียงสันนิษฐานจากการศึกษาคนควาหลักฐานทั้งหมดที่มี ทั้ง
จากพื้นที่กรณี ศึกษาและเอกสาร ยัง มิใชขอสรุปที่ เปลี่ย นแปลงไมไ ด เพราะในอนาคตอาจมีการคนพบหลักฐานลายลักษณ
อักษรที่สามารถระบุปที่สรางไดชัดเจนยิ่งกวานี้หรืออาจมีผูศึกษารุนใหมที่จะมีโอกาสใชความกาวหนาทางวิธีการศึกษาตาม
กาลเวลามาชวยไขปริศนาทางอายุ สมัยตอไป ทั้งนี้ผู อานที่มีความสนใจในหัวขอนี้สามารถศึกษาในประเด็ นอื่น ๆอีกได เช น
พัฒนาการของเจดียทรงระฆังในบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร ทั้งทางดานศิลปกรรม ศาสนา การเมืองฯลฯ นอกจากนี้ยังแยกหัว
เรื่องยอยไปศึกษาไดเชน ลักษณะทางศิลปกรรมของชุดฐานเจดีย งานปูนปนประดับเจดีย แผนผัง และ องคประกอบอื่น ๆใน
บริบทที่ผูสนใจมีความถนัด เปนตน
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แบบฝกคําสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะการจําคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชานิตศิ าสตร
Related Words Packages for Improving the Vocabulary Memorized Skills
for Law Students
ดวงจิตร สุขภาพสุข
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
duangjit018@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม รูปแบบในการวิจัยใชวิธีการเลือกตัวแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางที่ไดคือนักศึกษาจํานวน
14 คน ที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยและแบบฝกอานคําสัมผัส ผูวิจัยใช
การหาคาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percentage) ในการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมิเสน (graph)
ผลการวิจัยพบวาหลังจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จํานวน 14 คนใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เกี่ยวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
เบื้องตนที่ผูวิจัยไดรวมรวบจากอินเทอรเน็ตและประยุกตคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเขาไป ทําใหการเรียนรูดาน
การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเพิ่มขึน้ รอยละ 46.20
คําสําคัญ: คําสัมผัส คําศัพทภาษาอังกฤษ นักกฎหมาย
Abstract
This study aimed to create and develop related words packages in English and Thai version and
also compare the memorized skills before and after using those packages of Law student (special program
on Sundays) at Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom . The study employed purposive
sampling and the samples were 14 students who registered in English for Lawyers 1 in the second semester,
2018 A pretest, posttest and related words packages were used to collect data. In order to analyze and
present the results, mean, percentage, and graph were utilized.
The results shown that after all 14 Law students (special program on Sundays) at Nakhon Pathom
Rajabhat University, Nakhon Pathom taking 12 related words packages which adapted and applied from
the Internet plus vocabulary for Lawyers, the memorized skills of students raised at 46.20%
Keywords: related words, English vocabulary, lawyers
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารในโลกยุคปจจุบันและนับวันจะเขามามีบทบาทใน
ทุกแวดวงโดยเฉพาะอยางยิ่งแวดวงการศึกษาในฐานะภาษาตางประเทศ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนผูเรียนที่มี
ทักษะครบทั้ง 4 ประกอบดวย ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน การพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ
ที่สําคัญทั้ง 4 นี้จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากผูเรียนไมสามารถรูความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และผูเรียนยังไมสามารถตอยอดการเรียนรูนั้นไปในระดับที่สูงขึ้นได ยกตัวอยางเชน ทักษะการฟงและทักษะการ
พูดหากผูเ รียนไมรูค วามหมายของคําศั พทการฟง นั้นย อมไม สัมฤทธิผลเพราะเราไม สามารถจับใจความคําสํา คัญ ไดวาผูพู ด
ตองการสื่อสารอะไรและในลักษณะเดียวกันผูฟงก็ไมสามารถโตตอบกับผูพูดไปไดเนื่องจากไมรูคําศัพทมากเพียงพอที่จะสื่อสาร
ออกไป จากงานวิ จัย ของณั ฏ ฐ น รี และ ธั ญ ภา (2557) ที่ ศึ กษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาทั กษะการพู ด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาพบวาการไมรูคําศัพทเปนหนึ่งในอุปสรรคในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะ
เมื่อตองพู ดภาษาอัง กฤษ นักศึกษาต องนึกเป นภาษาไทยก อนทุกครั้ ง บางครั้ งก็ ไม สามารถนึ ก คํ าศั พท ภาษาอั งกฤษได เลย
เนื่องจากความรูดานคําศัพทไมเพียงพอ สําหรับทักษะการอานและทักษะการเขียนหากผูเรียนไมรูความหมายของคําศัพทใด
คําศัพทหนึ่งก็ไมสามารถอานจับใจความเนื้อเรื่องได จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยภายในที่สงผลตอการอานบทอาน
ภาษาอังกฤษพบวาคลังคําศัพทของนักศึกษานั้นเปนปจจัยสําคัญลําดับที่หนึ่งที่สงผลใหการอานนั้นไมมีประสิทธิภาพ (ดวงจิตร
สุขภาพสุข, 2559) และการจะถายทอดความคิดออกมาในรูปแบบตัวอักษรก็ไมสามารถเกิดขึ้นไดเนื่องจากคลังคําศัพทที่มีใน
ตัวผูเรียนนั้นไมมากพอที่จะเขียนออกมาในรูปของประโยคหรือระดับยอหนาได เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบคําศัพทภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอั งกฤษสําหรับนักกฎหมายในเบื้องตนพบวาจะไมเหมือนกัน
เนื่องจากคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายนั้ นมีความหมายที่เฉพาะมากกว าภาษาอัง กฤษทั่วไป ทําใหนักศึ กษาเกิ ด
ความยากลําบากในการทําความเขาใจเนื่องจากระดับภาษาอยูในระดับที่ไมสูงนักเมื่อเทียบกับเด็กสาขาวิชาอื่น ๆ และจะสงผล
ระยะยาวในการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเนื่องจากภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 นั้นเนนความหมายของ
คําศัพทที่เกี่ยวของกับกฎหมายและการเขาใจความหมายภาษาอังกฤษในระดับประโยคและระดับยอหนา หากนักศึกษาไมผาน
ในรายวิชานี้นักศึกษาจะไมมีสิทธิ์ที่จะลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 ซึ่งเปนภาษาอังกฤษสําหรับนัก
กฎหมายในระดับสู งเนื่องจากนักศึกษาตองศึกษาเกี่ยวกั บรางสัญญาตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษพรอมกับ ตองสามารถเขีย น
สัญญาภาษาอังกฤษเบื้องตนในรูปแบบตาง ๆ ไดดวย จากที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวาหากนั กศึกษาไมรูความหมายคําศัพท
เฉพาะทางดานกฎหมายแลวก็จะสงผลใหการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายพื้นฐานและระดับสูงไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร
ดัง นั้ นผูวิจัย จึ งศึ กษาวิ ธีการเรี ย นรู การทองจํ าคํ าศั พ ทข องนักศึ กษาสาขาวิ ช านิ ติศ าสตร ภาค กศ.พป. เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูความหมายของคําศัพทเฉพาะทางดานกฎหมายที่อาจจะใชไดผลเปนอยางดีกับตัวนักศึกษาและ
เปรี ย บเที ย บผลการใช วิธีการเรี ย นรู การท องคํ าศั พ ท โ ดยใช แ บบฝ ก คํ าสั ม ผั ส ภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยที่ เ กี่ ย วข องกั บ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายนั้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 เพื่อเปรียบเที ยบผลการเรีย นรู ดานทักษะการจําคําศัพท ภาษาอั งกฤษกอนและหลั งใชแ บบฝ กอ านคํ าสั มผั ส
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 905

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย ในครั้ง นี้เ ก็บข อมู ลจากนักศึกษาสาขาวิช านิ ติศาสตร ภาค กศ.พป. คณะมนุษยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน เก็บขอมูลดวยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไมสามารถ
นําไปวัดหรือเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ
4. กรอบความคิดที่ใชวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
คํ าพ องหรื อคํ าสั ม ผั ส หมายถึ ง แบบฝ กอ านออกเสี ย งคํ า สั ม ผั ส ภาษาอั ง กฤษ-ไทยที่ ผู วิจัย ทํ าการรวบรวมจาก
อินเทอรเน็ตและประยุกตคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเขาไปซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกันหรือซ้ํากันโดยสามารถแบงเปน
3 ชนิดดวยกัน อันประกอบดวยคําพองรูป คําพองเสียง และคําพองรูปและเสียง พนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ (2558) กลาววา
คําสัมผัสนั้นมีความไพเราะและความกินความไดลึกซึ้ง นอกจากนั้นนิชรา (2551) กลาวถึงประโยชนของคําสัมผัสวาสามารถ
นํามาบูรณาการใหเกิดประโยชนในการเรียนรูไดเพื่อเพิ่มการจําและความสนุกสนาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Nawin (2551) กลาววา ความจําเปนความสามารถอยางหนึ่งที่สามารถถูกเก็บและนําออกมาใชไดในยามจําเปนหรือ
ที่ ต องการ หากความจํ า นั้ นไม ถู ก นํ ามาใช จ ะเรี ย กว า การเก็ บ ข อมู ล อย า งเดี ย วไม ใ ช ก ารจํ า ซึ่ ง แนวความคิ ด นี้ ส นั บ สนุ น
แนวความคิดของ Guilford (1956) ที่เคยกลาววาความจําจะถูกเก็บไวในสมองจากนั้นจะสามารถระลึกไดถึงหนวยความรูที่ถูก
เก็บไว
ในทางจิตวิทยามีทฤษฎีหลัก ๆ เกี่ยวกับการจําและการลืมไว 4 ทฤษฎีคือ 1) ทฤษฎีความจําสองกระบวนการโดย
แบงเปนความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว ซึ่งความจําระยะสั้นควรไดรับการฝกฝนอยูเปนประจําใหกลายเปนความจํา
ระยะยาวที่จะติดตัวตลอดไป 2) ทฤษฎีการสลายตัวหรือทฤษฎีการลืม เปนการลืมเลือนเพราะการทบทวนนั้นถูกละเลย หาก
มิไดจดจออยูกับสิ่งนั้นความจําในรูปแบบนีจ้ ะสลายตัวไป 3) ทฤษฎีการรบกวน ซึ่งทฤษฎีนี้ขัดแยงกับกับทฤษฎีกอนหนาอยาง
เห็นไดชัดเพราะทฤษฎีนี้กลาววาเวลาไมไดทําใหความจําหายไปหากแตมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวยทําใหความรูใหมไปแทนที่
ความรูเกา และ 4) ทฤษฎีการจัดกระบวนการตามระดับความลึก กลาววาความจําไม มีรูปแบบที่ตายตัวและความจําไมไดมี
เวลาเปนตัวชวยในการทบทวน หากแตเกิดขึ้นเพราะความซับซอนของสมองที่สามารถจําสิ่งตาง ๆ ที่ซับซอนไดตางหากหรือ
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวายิ่งซับซอนก็ยิ่งจําไดมากนั่นเอง
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จุดมุงหมายหลักของการวิจัยในครั้งนี้คือเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอน
และหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ดังนั้นผูวิจัยจึง
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาตาง ๆ ไดดังนี้
วิไลวรรณ รวมชาติ (2549) ทําการวิจัย ณ โรงเรียนบานปงสนุก จังหวัดลําปาง เพื่อศึกษาสภาพปญหาการอานออก
เสียง การสะกดคําและการบอกความหมายผิด จากกลุมตัวอยางจํานวน 18 คน โดยใชแบบฝกการอานออกเสียง พบวากลุม
ตัวอยางมีความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งมีเจตคติที่ดีขึ้นกับรายวิชาภาษาอังกฤษอีกดวย
อุไรวัลย วินทะไชย (2550) ทําการวิจัยการศึกษาและพัฒนาทักษะการอาน กลุมตัวอยางของการศึกษาคือ นักเรียน
จํานวน 38 คนของโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ปการศึกษา 2550 โดยฝกราย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ผลการวิ จัยพบวาเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง การใชแบบฝกอยางงาย ๆ แลวทําใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในเรื่องคําศัพทมากขึ้น
เพราะนักเรียนไดรับการเนนย้ําถึงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยูเปนประจํา
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อัครัช ขันธปรีชา (2554) ไดสํารวจปญหาการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน ณ โรงเรียนอัญสัมชัญในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดยใชแบบฝกและกลุมนักเรียนจํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนขาดประสบการณใน
การสะกดคําศัพท แตหลัง จากใชแ บบฝกแล วนักเรีย นมีพัฒนาการในการอานสะกดคําศั พท การจดจํา และความเขาใจใน
คําศัพทดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถทําคะแนนไดดีขึ้นดวย
จากเอกสารและงานวิ จัย ดัง กล าวขางตน ผู วิจัยสามารถสรุป เป นกรอบแนวคิ ดการวิจัยไดดั งปรากฏในแผนภาพ
ตอไปนี้
ทฤษฎี
ความจําและ
การลืม

แบบฝกอาน
ออกเสียงคํา
สัมผัส

ความสามารถในการจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักกฎหมาย

ผลการเรียนรู
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องความสามารถการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัส
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
อยางไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุป
ได 2 ประเด็นดังตอไปนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไมวาจะเปนจากงานวิจัยของ วิไลวรรณ รวมชาติ (2549) อุไรวัลย
วินทะไชย (2550) และงานวิจัยของอัครัช ขันธปรีชา (2554) ใชเพี ยงแบบฝกอานอยางงายซึ่ง เครื่องมือนั้นอาจใชไมไดกับ
บริบทนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร โดยบริบทที่แตกตางกันกับการใชเครื่องมือที่แตกตาง
กันอาจไดผลการวิจัยที่ไมเหมือนกัน
2. บริบ ทที่ ทําการวิจัย กลาวคือจากงานวิจัยที่ กลาวมาเบื้ องตนทํ าการศึ กษาเรื่ องปญหาการไมรู ความหมายของ
คําศัพทในระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตาง ๆ หากแตในระดับชั้นอุดมศึกษาซึ่งนาจะนําวิธีการเรื่องคําสัมผัสมาใชในการ
เรียนการสอนไมไดมีการศึกษามากอน
ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงสนใจที่จะทําการพัฒนาและสรางแบบคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งเปรียบเทียบ
ผลก อนและหลัง การใชแ บบฝ กอานคําสั มผั ส ภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยของนั กศึกษาสาขาวิ ชานิ ติศ าสตร ภาค กศ.พป.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางคือนักศึกษาจํานวน 14 คน และใชแบบแบบฝกเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหผูวิจัยไดขอมูลที่แทจริงที่เกิดขึ้น
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ประเภทของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณคือขอมูลที่แสดงถึง
ขอมูลหรือปริมาณที่สามารถเปรียบเทียบกันไดในลักษณะเทากัน มากกวาหรือนอยกวา (Creswell, 1994, p2.) กลาวคือใน
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งานวิ จัย นี้คื อผลการเรีย นรู ดานทั กษะการจํ าคํ าศั พ ทภ าษาอั งกฤษกอนและหลัง ใช แบบฝกอานคํ าสั มผั ส ภาษาอัง กฤษและ
ภาษาไทย
การเลือกตัวอยางและลักษณะของกลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี
ลักษณะตรงตามวัตถุ ประสงคข องงานวิจัย (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) โดยในครั้งนี้กลุม ตัวอยางคื อนักศึกษาสาขาวิช า
นิติศาสตร ภาค กศ.พป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน
ที่ลงทะเบีย นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 1 (English for Lawyers 1) จากนั้นผูวิจัยไดส อบถามกลุ ม
ตัวอยางวาจะอาสาเปนอาสาสมัครเขารวมในงานวิจัยครั้งนี้หรือไมซึ่งจากการสอบถามดังกลาวไดพบวานักศึกษาทุกคนจํานวน
14 คนมีความสมัครใจที่จะรวมในงานวิจัยนี้ และผูวิจัยแจงใหผูเขารวมการวิจัยทราบวาขอมูลที่ใชอางอิงในงานวิจัยจะใชนาม
สมมติ แทนชื่ อจริ งโดยกําหนดให นักศึกษาแต ล ะคนไดนามสมมติเ รีย งตามลํ าดั บ SS1, SS2,SS3,…..,SS14 ขอมูล ของกลุ ม
ตัวอยางนี้จะถูกเก็บเปนความลับ และไมมีผลตอการใหคะแนนและเกรดในรายวิชาดังกลาวมาแลวขางตน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เกี่ยวของกับคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องตน โดยประกอบดวยคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งหมด 12 ชุด ๆละ 10 คํา
โดยนักศึกษาทุกคนตองทองคําศัพททั้งหมดเรียงตามชุดตั้งแตชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 12 ดังตัวอยางตอไปนี้
ตารางที่ 1: แบบฝกคําสัมผัส
tax
ประจําป
poor
พน
payer
รายได
sum

ภาษี
annual
คนจน
over
ผูจาย
income
ผลรวม

heir
ญาติ
will
ทํา
estate
ที่ดิน
servant
คาใชจาย

ทายาท
cousin
พินัยกรรม
make
ทรัพยสิน
land
คนใช
expense

แบบทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประกอบดวยคําศัพท
จํานวน 15 คําคัดเลือกจากแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่นักศึกษาไดทองไปทั้งหมด โดยนักศึกษาเปนคนเลือก
คําศัพทภาษาอังกฤษที่กําหนดใหมาจับคูกับภาษาไทยใหเหมาะสม
การวิเคราะหขอมูล
คะแนนดิบที่ไดรับจากแบบทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยถูก
นํามาวิเคราะห โดยสถิ ติที่ใชการวิ เคราะหขอมู ลคือ คาเฉลี่ย (mean) ค ารอยละ (percentage) และกราฟแสดงผลขอมู ล
(graph)
6. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องผลการเปรียบเทียบการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใช
แบบฝกคําสัมผัสของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน
ที่เปนกลุมตัวอยางเฉพาะ โดยผูวิจัยไดเสนอและสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัส
คนที่
คะแนนกอนเรียน
คะแนนหลังเรียน
SS1
3
6
SS2
6
10
SS3
6
13
SS4
7
13
SS5
5
14
SS6
6
14
SS7
5
14
SS8
8
15
SS9
7
14
SS10
4
13
SS11
4
10
SS12
9
15
SS13
7
14
SS14
5
14
คาเฉลี่ย (mean)
5.86
12.79
คารอยละ (percentage)
39.07
85.27

ผลตาง
3
4
7
6
9
8
9
7
7
9
6
6
7
9
6.93
46.20

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได วาคะแนนกอนใชแบบฝกคําสัม ผัสของนักศึกษาสาขาวิชานิติศ าสตร ภาค กศ.พป.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 5.86 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนน
ต่ําสุดคือนักศึกษาคนที่ SS1 ไดคะแนน 3 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือนักศึกษาคนที่ SS12 ไดคะแนน 9 และสามารถคิดเปน
รอยละ 39.07
คะแนนหลัง ใชแบบฝกคํ าสัมผัสของนักศึกษาสาขาวิชานิติ ศาสตร ภาค กศ.พป. ณ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 12.79 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนต่ําสุดคือนักศึกษาคนที่ SS1
ไดคะแนน 6 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือนักศึกษาคนที่ SS8 และ SS12 ไดคะแนนเต็ม 15 คะแนน และสามารถคิดเปนรอยละ
85.27

Pretest
(Left)
Posttest
(Right)

ภาพที่ 2 : การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัสโดยใชกราฟเสน
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จากการเปรี ยบเทีย บคะแนนทักษะการจําคําศั พทภาษาอังกฤษกอนและหลังใช แบบฝกคําสัม ผัสโดยใชกราฟเส น
พบวาคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน
สูง ขึ้ นทุ กคนแม วานั กศึ กษาคนที่ SS1 ซึ่ ง เป นนั กศึ กษาที่ ไ ด ค ะแนนต่ํ าที่ สุ ดทั้ ง คะแนนก อนและหลั ง ใช แ บบฝ กคํ าสั ม ผั ส
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เ กี่ยวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ นักกฎหมายเบื้องตนก็สามารถทําคะแนน
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40
โดยสรุ ป แบบฝกคํ าสั ม ผัส ภาษาอั งกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่ เกี่ ย วข องกั บ คําศั พ ทภ าษาอั งกฤษสํ าหรั บ นั ก
กฎหมายเบื้องตนที่ผูวิจัยไดรวมรวบจากอินเทอรเน็ตและประยุกตคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเขาไปทําใหการ
เรี ย นรู ด า นการจดจํ า คํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก กฎหมายของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร ภาค กศ.พป.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คนเพิ่มขึ้นหลังจากฝกแบบฝกทั้งหมดจํานวน 12 ชุด
7. อภิปรายผล
ผลงานวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดตามจุดประสงคดังนี้
วัตถุป ระสงคที่ หนึ่ง คือการสร างและพั ฒนาแบบฝ กคําสัมผั สภาษาอัง กฤษและภาษาไทย จากงานวิจัย ของนิชรา
(2551) และยุพาพร (2557) กลาวถึงคําสัมผัสวาหากมีการนํามาใชในการเรียนการสอนจะกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูได
และเพิ่มการจํารวมทั้งมีความสนุกสนาน งานวิจัยดังกลาวนี้ไดบูรณาการคําสัมผัสกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนัก
กฎหมายทําใหนักศึกษามีความเพลิดเพลินในการทองจําคําศัพทและชวยใหการจําคําศัพทนั้นกลายเปนความจําในระดับลึก
ตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการจําและการลืมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Guilford (1956)
วัตถุประสงคที่สองคือเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝก
อานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย จากการศึกษาคะแนนกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยใน
ลักษณะที่เกี่ยวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องตนพบวานักศึกษาจํานวนทั้งหมด 14 คนคะแนนสูงขึ้นทุก
คนซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญเกิดการเรียนรูคําศัพทแนวใหมและเกิดทักษะในการจดจําคําศัพทมากขึ้นในระดับหนึ่ง
จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยอื่น ๆ ที่ไดใชนวัตกรรมหรือแบบฝกตาง ๆ มาชวยในการพัฒนาความสารถ
ของผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ (วิไลวรรณ รวมชาติ, 2549 อุไรวัลย วินทะไชย, 2550 และงานวิจัยของอัครัช ขันธปรีชา,
2554)
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แหธงสงกรานต ประเพณีทองถิน่ ของกลุมชาติพันธุล าวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม
The Songkran Flag Parade, a local tradition of Laos Krang indigenous group
in Nakhonpathom Province
จิตกวี กระจางเมฆ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา
jitkawee.kra@rmutr.ac.th
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม
และเพื่อศึกษารูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานต ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม การวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาโดยมีขอบเขตพื้นที่หลักคือชุมชนลาวครั่งบานทุงผักกูด จากการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมการสืบทอดประเพณีแหธง
สงกรานตและการประดิษฐหางธง พบวา การสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตไดรับถายทอดจากผูสูงอายุและคนในชุมชนสู
เยาวชนรุนใหมดวยการจัดอบรมใหเยาวชนไดฝกและเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของกลุมและวัฒนธรรมประเพณีสําคัญ ๆ
สมัยโบราณโดยเฉพาะรูปแบบ 912 การประดิษฐหางธงสงกรานตที่ยังคงอนุรักษรูปแบบเดิมไว
การส งเสริมใหประเพณี แหธงสงกรานตเ ปนเทศกาลการทองเที่ ยวทางวัฒ นธรรมแบบยั่ งยืนของจั งหวั ดนครปฐม
สามารถนําเสนอในรูปแบบการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสืบทอดการประดิษฐหางธงสงกรานต ตามรูปแบบ
โบราณโดยปราชญทองถิ่น เพื่อประยุกตเปนชิ้นงานสงเสริมการสรางอาชีพใหคนในชุมชน ควรมีการเผยแพรและการประชาสัมพันธ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและสงเสริมใหเกิดการอนุรักษประเพณีพื้นบานตอไป
คําสําคัญ: ธงสงกรานต ลาวครั่ง ประเพณี
Abstract
The objectives of this article are to study the process to inherit the Songkran Flag Parade of
Laos Krang indigenous group in Nakhonpathom Province and to study how to create Songkran flags.
Qualitative research methodology was used in this study with the target of Ban Thung Phak Kut local
community. Using participatory action research, it was found that the preservation of the Songkran Flag
Parade is transferred from the elderly and people in the community to the youth via training process.
To promote the Songkran Flag Parade to be a sustainable cultural festival of Nakhonpathom
Province, it should be presented in the form of a promotion of cultural tourism. The inheritance of
Songkran Flag creation should keep the old pattern taught by local scholars. It could be applied to help
promote the community trading. Also, it should be distributed and promoted by the related agencies, in
order to attract and sustain the local tradition.
Keywords: Songkarn flag, Laos Krang indigenous group, Tradition
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ประเพณีเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงวิธีดําเนินการของมนุษย แตเนื่องจากเหตุการณในชีวิตของมนุษยมีหลายแบบ
บางเหตุการณก็เกิดขึ้นตรงตามกาลเวลาที่เคยเกิดมาเปนประจําบางเหตุการณก็เกิดขึ้นโดยไมมีความแนนอน บาง เหตุการณจํา
เปนตองเกิดบางเหตุการณก็สุดแลวแตมนุษยจะทําใหเกิดเหตุการณในวิถีชีวิตเหลานั้น ทําใหประเพณีพิธีกรรมมี หลายรูปแบบ
เชน ประเพณีพิธีกรรมตามปปฏิทินซึ่งเปนประเพณีพิธีกรรมที่คนทุกกลุมในสังคมปฏิบัติกันเปนประจําเมื่อถึง เวลาที่เคยทํามา
ในปกอน ๆ หมุนเวียนครบรอบในหนึ่งป อันไดแก ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532:
2) ความเห็นของ ฑิตฐิตา นาคเกษม (2548: 1) กลาววา ประเพณีเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อเปนกรอบในการ ปฏิบัติของกลุม
คนในสังคมใหเกิดระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑที่จะอยูรวมกัน ในสังคมไดอยางมีความสุข ประเพณีไทยก็จะ ชี้ใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตของคนในสังคมไทย ถาไมมีประเพณีซึ่งเปน กรอบของการดําเนินชีวิตแลว สังคมไทยก็คงไมมีหลักในการ ยึดถือและปฏิบัติ
เพื่อที่จะอยูรวมกัน ดังนั้นคนไทย จึงควรภาคภูมิใจที่มีประเพณีไทยที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ตางมุงฟนฟูและ สงเสริมประเพณีไทยทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติในเกือบทุกจังหวัด เพื่อดึงดูดคนไทย และชาวตางชาติ
ใหมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยอาศัยประเพณีไทยที่งดงามและหาดูไดยาก
นครปฐมเป นจั ง หวั ด ที่ มี ค วามหลากหลายทางกลุ  ม ชาติ พั นธ เช น ลาวเวี ย งอํ าเภอนครชั ย ศรี ลาวยวนอํ าเภอ
กําแพงแสน ลาวโซงอําเภอบางเลนและกลุมลาวครั่งอําเภอดอนตูม การเคลื่อนยายกลุมคนลาวดังกลาวดวยเหตุผลทางสงคราม
ชวงสมัยตนรัตนโกสินทร มีการกวาดตอนคนลาวเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมากเพื่อทดแทนพื้นที่วางเปลาและเพื่อใชเปน
แรงงานในการศึกสงคราม บังอร ปยะพันธ (2541: 25-27) สอดคลองกับสุวิทย ธีรศาศวัต (2543: 129-130) กลาวว า
กองทัพไทยนําคนลาวที่กวาดตอนมาตั้งรกรากที่ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมาเจ
น าพระยา สวนฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา เชน เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม นครไชยศรี สุพรรณบุรี อางทอง กรุงเกา กรุงเทพ ชัยนาท อุทัยธานี เปนตน
โดยเฉพาะกลุมลาวครั่งถือวาเปนกลุมที่มีประชากรมากที่สุดเมื่อ เทียบกับลาวที่อพยพมาพรอมกัน ลาวครั่งเปนกลุม
ชาติพันธุที่มีถิ่นฐานเดิมอยูที่เมืองภูครัง หัวเมืองลาวที่อยูฝงซายแมน้ําโขง กองทัพไทยเคยยกทัพไปตั้งมั่นชั่วคราวเมื่อครั้งทํา
สงครามกับเขมรและเวียดนามเมื่อเสร็จศึกก็กวาดตอนผูคนชาวลาวเขามาไวยังเมืองตาง ๆ รอบกรุ งเทพมหานครและภาค
อี ส านในป จ จุ บั น ต อ มา ในพ.ศ. 2358 เจ า เมื อ งเวี ย งจั น ทน จึ ง ได ส  ง ครั ว ลาวเมื อ งภู ค รั ง ลงมายั ง กรุ ง เทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาฯ ใหชาวลาวเมืองภูครังไปตั้งชุมชนอยูที่เมืองนครชัยศรีพรอมกับครัวลาว
เมืองพุกราง ลาวเมืองภูครัง ไดถูกกวาดตอนสงลงมาหลายครั้งมาพักไวที่เมืองพิษณุโลกเพื่อสงตอลงมายังกรุงเทพฯ ปจจุบัน
ลาวครั่งตั้งถิน่ ฐานอยู ในหลายจังหวัด เชน จังหวัดเลย พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร นครสรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี และนครปฐม (บังอร ปยพันธ, 2541: 89-90) ลาวครั่งเปนกลุมที่ยังคงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม
โดยเฉพาะประเพณีแหธงสงกรานตหรือ“ผาปาลาว” เปนประเพณีที่แสดงใหเห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
ประเพณีแหธงสงกรานตของลาวครั่งมีแนวปฏิบัติที่แตกตางกันไปบางตามแตละทองถิ่นที่ไดปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมาตาม
บรรพบุ รษสั่ง สอนลู กหลานให ปฎิบัติ อยาได ละเลย คือ การทําบุญ สรงน้ํ าในเดือนหา ทําบุญ ตักบาตรในตอนเชา บังสุกุล
กระดูกบรรพบุรุษ กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลแกผลู วงลับ รับศีลพรจากนั้นจึงมีการละเลนเพื่อความ สนุกสนานรื่นเริงและมีมหรสพ
เฉลิมฉลองตอนรับศักราชใหม (ภารดี มหาขันธ, 2532: 174)
ประเพณีแหธงสงกรานตเชื่อวาเปนวันขึ้นปใหมจึงมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงมีขบวนแหธงชัยรอบหมูบานทําบุญทําทาน
อันจะนําความสุขมาสูครอบครัววันขึ้นปใ หม วันสงกรานตของชาวลาวครั่ง เริ่ม ในวันที่ 14 เมษายน เปนต นไปจนสิ้นเดือน
เมษายนหรือเมื่อมีการแหธงสงกรานตถือวาสิ้นสุดสงกรานต “หางธง” หมายถึงการนําผาอาบน้ําฝนพระสงฆมา ประดับตบแต
ถักรอย ปกลายฉลุลายตามแบบโบราณดวยดอกไมแลวนําผืนผาไปผูกติดไวกับกิ่งไผสวนปลายไมไผ จึงเปนที่มาของการเรียกวา
“หางธง”เปนพิธีที่จัดขึ้นในชวงสงกรานต จึงเรียกวา “แหหางธง” สวนคําวา “แหธงหรือแหหางธง ก็คือการนําผืนธงที่ผูกติด
กับไมไผไปแหรอบหมูบานพรอมกับพุมผาปา จึงเรียกวา “แหหางธง” ปจจุบันการทําผืนผาหางธงนิยมนําเสื่อ ปลอกหมอน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 913

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ผ าห ม ฯลฯ ที่ ชุม ชนลาวครั่ งบ านทุ ง ผั กกู ด พบว ามี การสื บสานการประดิ ษฐห างธงสงกรานต ให กับเยาชนรุนใหม ด วยการ
ฝกอบรมและฟนฟูโดยผูสูงอายุในชุมชนเปนผูถายทอด
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเก็บขอมูลรวบรวมความรู ความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีแหธงสงกรานต ขั้นตอนและ
วิธีการประดิษฐหางธงตามแบบโบราณ เพื่อเปนการอนุรักษไวและถายทอดใหเด็กรุนใหมไดเรียนรูฝกปฏิบัติ การวิจัยครั้งนี้จึง
มุงศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตรวมถึงรูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานตแบบโบราณเพื่อให
เยาวชนรุนหลังไดเรียนรูสืบทอดตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษารูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานต ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนะจักร เย็นบํารุง (2524 : 23 -26) กลาวถึงประเพณีสงกรานตวา ในประเทศไทยปรากฏขึ้นในสมัยใดนั้นไมปรากฏ
หลักฐานที่เปนลายลักษณ เชื่อวามากอนสมัยสุโขทัย ประเพณีสงกรานตเปนที่นิยมมากในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศจากคําให
การของชาวกรุงเกาไดพรรณาถึงพิธีสงกรานตวาเปน พระราชพิธีใหญโตและสําคัญมากเที่ยบเทากับพิธีสัมพัจฉรฉินทร (พิธี
ตรุษ) มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเปนหลัก นอกจากนั้นยังมีพิธีกอพระทรายตลอด 3 วัน คือ ทั้งวันมหาสงกรานต วันเนา และ
วันเถลิงศก สมัยรัตนโกสินทรประเพณียิ่งเพิ่มความสําคัญและความสนุกสนานจนเปนที่นิยมมากตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1-5
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2520 : 152) ศึกษาประเพณีสงกรานต พบวาประเพณีสงกรานตของภาคอีสานนั้น มีลักษณะ
คลายคลึงกับประเพณีสงกรานตของลาวหลวงพระบางมากทั้งเรื่องคติความเชื่อ ระยะเวลาและลักษณะพิธีกรรม นอกจากนั้น
ชาวอีสานยังถือวาประเพณีสงกรานตเปนเทศกาลบุญเดือนหา ตามหลักธรรมเนียม “ฮีตสิบสอง” กลาวถึงบุญเดือนหาไววา
“ฮีตหนึ่งนั้นพอถึงเดือนหาใหไพรชาวเมืองจงพากันสรงน้ําขัดสีพระพุทธรูปใหทําทุกวัดอยาไลบาง หางเสีย ใหทําแท ๆ ไฟ ๆ บ
ไดวาทั่วทุกแผนหลาใหทําแทสคู น จึ่งสิสุขยิ่งลนทําถึกคําสอนฮีตคลองควรถือแตปฐมพูน”
ขวั ญชี วัน บั วแดง (2546 :75 -76) กล าวถึง ชาติ พันธุ แ ละให ค วามหมายอั ตลั กษณวา อัต ลั กษณ ท างชาติ พันธุ 
(Ethnic indentity) หมายถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่รวมกันของกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งที่ลักษณะเฉพาะแตกตาง
จากกลุมอื่นซึ่งอาจจะเปนลักษณวัฒนธรรมเชิงกายภาพ เชน การแตงกาย การสรางบาน ภาษา ตํานาน ความเชื่อและลักษณะ
พิธีกรรม
นิธิ เอียวศรีวงศ (2535 : 50 - 53) กลาวถึงการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมวาเปนการถายทอดหรือการขัดเกลาทาง สังคม
เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูระเบียบของสังคม ซึ่งเปนรูปแบบที่ชวยควบคุมสังคมอีกแบบหนึ่ง การถายทอดที่จัดวาเปนแหลง เรียนรู
ที่ใกลตัวมากที่สุดก็คือสังคมในครอบครัว เนื่องจากมีความใกลชิดระหวางบุคคลในครอบครัว การถายทอดจึงเริ่มตนที่ พอ
แม ปู ยา ตา ยาย หรือญาติพี่นองที่มีความสัมพันธตอกัน อบรมสั่งสอน ฝกฝนและปลูกฝง ใหคนในครอบครัวรับรู เรื่องราว
ความเปนมา แบบอยางและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง
สิริวัฒน คําวันสา (2529 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ โครงการลุมน้ําทาจีน : ภาษาและวรรณกรรม จ.สุพรรณบุรี ” ได
สืบคนประวัติความเปนมาของลาวครั่งจากปากคําของชาวลาวครั่ง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี หลายคนเชื่อวาบรรพบุรุษของเขาเมื่อ
อยูในประเทศลาวนั้นเคยมีอาชีพเลี้ยงครั่ง เก็บครั่งเปนสินคา นักวิชาการหลายคนใหขอคิดเห็นวาเปนไปไดมากคือ คนเหลานี้
เคยอยูที่ภูฆังทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง จากนั้นก็ไดอพยพเขาสูประเทศไทยเปนระลอกและสืบหาพวกที่
พูดภาษาเดียวกัน เหตุผลที่นาเชื่อถือ คือ
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1. ภาษาลาวครั่ง ออกสําเนียงคลาย ๆ ภาษาของประชากรชาวจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนสายหลวง
พระบาง
2. วรรณยุกต เสียงสามัญออกอําษรต่ําของภาษาไทยพวกลาวจะออกเปนเสียงตรี ยกเวนสะกดดวยแม กด กบ
พวกลาวเรียกตัวเองวาลาวภูฆัง คนไทยคิดวาหมายถึงครั่งเลยเรียกวาลาวครั่ง เชนเดียวกับลาวโสงดํา (ไทดํา) เพราะ
ชอบ แตงตัวดวยกางเกงดํา จึงนาเชื่อวาลาวกลุมนี้มิใชมีอาชีพเลี้ยงครั่งคงมาจากภูฆังมากกวา
จึงสรุปไดวาลาวครั่งเปนกลุมคนลาวที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองหลวงพระบางเนื่องจากมีภาษาสําเนียงเสียงพูดคลาย
กับลาวหลวงพระบาง เปนกลุมที่ยังคงอนุรักษ สืบทอดและปฏิบตั ิรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาจนปจจุบัน การดํารงคงไว
ซึ่งประเพณีดั้งเดิมนั้นเกิดจากการถายทอดจากคนในครอบครัวและผูสูงอายุ ดานประเพณีแหหาง ธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง
นิยมจัดกิจกรรมหลังจากเทศกาลสงกรานตของคนไทย จากเอกสารและงานวิจัย ที่กลาวมายังทํา ใหเห็นวา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวลาวครั่งนั้นมีลกั ษณะแตกตางจากลาวกลุมอื่น ๆ เชน ประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อและพิธีกรรม
ตลอดจนวิถีชีวติ ที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง ลาวครั่ง ไดสรางอัตลักษณของตนเองเพื่อสืบทอดความเปนชาติพันธุโดยผานกระ
บวนการหลาย ๆ อยางดวยกัน เพื่อตองการสื่อให เห็นวาตัวเองไมเหมือนคนอื่น สิ่งตาง ๆ แสดงออกมาในเรื่องของ ภาษา
วัฒนธรรมและประเพณี
4. วิธีดําเนินการดําเนินการวิจัย
การวิ จัยเรื่อง แห ธงสงกรานต ประเพณีท  องถิ่นของกลุ  มชาติ พั นธุ ล าวครั่ ง ในจั งหวัด นครปฐม เป นการวิ จัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structure interview) เหมาะสมกับ การศึกษาเพื่อเขา
ใจถึงบริบททางวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง การสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตและประดิษฐหางธงที่ ไดรับการถายทอดสง
ตอจากบรรพบุรษโดยชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษสืบทอดมาจนปจจุบัน ซึ่งเปนประโยชนตอการเก็บ ขอมูลภาคสนามที่
ตองใชการสัมภาษณ พูดคุยสนทนา
2. เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก
2.1 พระสงฆ ผูอาวุโส ผูนําชุมชน คณะกรรมการจัดงานประเพณีแหธงสงกรานต
2.2 ปราชญทองถิ่นผูประดิษฐหางธงสงกรานตและผูรวมถายทอดการประดิษฐหางธงสงกรานต
2.3 ผูนําชุมชนที่ดํารงตําแหนงทางการปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน เจาอาวาส และ เยาวชนในหมูบาน ที่ รวม
สืบทอดฝกการประดิษฐหางธงสงกรานต
3. กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก พระสงฆ ผอู าวุโส ผูนําชุมชน คณะกรรมการจัดงานประเพณีแหธงสงกรานตพื้นที่หลัก
บานทุงผักกูด จํ านวน 15 คนปราชญทองถิ่นผูประดิษฐ หางธงสงกรานต จํานวน 15 และปราชญทองถิ่นผูป ระดิษฐหางธง
สงกรานต จํานวน 15 คน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดังนี้
ระยะที่ 1
1) สํารวจพื้นที่หลักและพื้นที่รองในการเก็บขอมูลโดยกําหนดใหพื้นที่หลักคือชุมชนลาวครั่งบานทุงผักกูด ตําบล
หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2) ประชุมปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่นและกลุมคนรุนใหม
3) สํารวจสภาพปญหาและแนวทางในการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม รวมกั บ
ชุมชน ผูนําชุมชน เจาอาวาส กรรมการจัดงาน และเยาวชนคนรุนใหมในหมูบาน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและเสวนกลุม
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 915
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4) ประชุม เจาอาวาส ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น กรรมการจัดงานและเยาวชนคนรุนใหม เพื่อพิจารณามูลและ แนว
ทางการอนุรักษ สืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชุมชน
5) อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ อนุรักษสืบทอด ปลูกจิตสํานึกรักประเพณีทองถิ่นโบราณและสราง
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนลาวครั่งตลอดการติดตามประเมินผล
ระยะที่ 2 การวิเคราะหขอมูลและแปลผล
1) วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจบริบทชุมชน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตรทองถิ่นความ เปนมาและ
ประเพณีแหธงสงกรานตของกลุมลาวครั่ง
2 ) วิค ราะหข อมูล จากแบบสั มภาษณ การสั งเกต การเสวนากลุ ม ย อย และกระบวนการจัด งานประเพณีแ ห ธง
สงกรานต โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และจัดระบบขอมูลและสังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย
5. ผลการวิจัย
แหธงสงกรานต ลาวครั่งเรียกวา “ผาปาลาว” จัดขึ้นในชวงเทศกาลงานสงกรานตของทุกป สืบทอดมาตั้งแตอดีต
เชื่อวาเปนวันขึ้นปใหมจึงมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงแหธงทําบุญอันจะนําความสุขมาสูตนในวันขึ้นปใหมวันสงกรานต ของชาวลาว
ครั่ง มิไดถือเฉพาะชวงวันที่ 13 เมษายน เหมื อนทองถิ่นอื่น ๆ ในอดี ตกินเวลาถึ ง 15 วั น แตใ นปจจุ บันมี การ ปรั บเปลี่ย น
คงเหลือ 5-8 วัน เริ่มนับตั้งแต วันสงกรานตลงคือวันที่ 13 เมษายน เปนตนไปจนกระทั่งวันที่มีการแหธงจึงจะ ถือวาสิ้นสุ ด
ประเพณีสงกรานต มีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระและผูสูงอายุ บังสุกุลรวมทั้งหมูบาน จุดประสงคของการแหธงคือการ
หาปจจัยเขาวัด นอกจากนี้ยังมีการละเลนพื้น บาน เชน ลูกชวง การเลนผีลอบ ผีนางกวักผีนางดง ผีกะโปกฯ เปนตน กอนถึง
วันแหธงสงกรานตชาวบานจะนิมนตพระพุทธแหรอบหมูบานพรอมดวยเครื่องดนตรีแคนวงเรียกวา “แหพระพุทธ” เพื่อเปน
การเชิญชวนใหชาวบานรวมทําบุญ ลาวครั่งเรียกการแหพระพุทธรูปวา “การขอทาน” หรือการเรี่ยไรมารวมจัดทําเปนพุมเงิน
หรือตนผาปา วันที่ 13 เมษายน นั้นลาวครั่งเชื่อวาเปนวันสงกรานตลง จึงยังไมมีการจัดกิจกรรมใด ๆ วันที่ 14 เมษายน ทําบุญ
ตักบาตร กอพระทรายตั้งแตวันที่ 15 เมษายน ถือวาเปนวันสงกรานตมีการแหธงเปนสัญญาณบงบอกวาสงกรานตปนั้น ๆ
กําลังสิ้นสุด วันที่ 16 เมษายน เปนวันฉลองหางธงถวายปจจัยใหวัด ทําบุญตักบาตรและทําบุญอัฐิรวมทั้งหมูบาน

ภาพที่ 1 การขอทานหรือเรี่ยไรเงิน

ภาพที่ 2 ทําบุญรวมญาติ

ภาพที่ 3 คันธงสงกรานต

สวนประกอบของธงสงกรานต
1. คันไมไผ ประกอบดวย เสาธงหรือคันธง สวนบริเวณปลายไมไผเรียกวา หางเสา ไวสําหรับผูกผืนธงและตบแตงวย
ริบบิ้นสีโดยเลือกคันธงที่ยาวตรงและบริเวณปลายคันธงตัดใหมีกิ่งกานเล็ก ๆ เหลืออยูเพื่อเจาะรูตรงกลางไวแขวน ชายธง สวน
ตัวธงหรือหางธงจะผูกแขวนบนปลายเสาธง นิยมใชไมไผสีสุกนํามาขัดถูตามขอไมและทําความสะอาด
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2. ผืนธง ในอดีตนิยมทอผาเปนผืนสี่เหลี่ยม ปจจุบันหาซื้อตามทองตลาดประเภทเสื่อ ผาอาบน้ําฝน ผาหมประดับ
ตกแตงรอยอุบะหอยดานลางของผืนผาอยางสวยงาม บางแหงปกชื่อหมูบาน ชื่อเจาของหางธง แตละปมีจํานวนไม เทากัน
หรือทํารวมกันโดยการเรี่ยไรเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณสําหรับทําธงสงกรานต เรียกวา “ผาปารวมญาติ”
3. หลุมสําหรับนําคันธงปก ขุดใหมีความกวางและลึกพอประมาณเมื่อนําโคนของคันธงลงหลุม กลบดินแลวชาวบาน
จะชวยกันจับแลวยกขึ้นตั้งพรอมสงเสียงโหรองปลอยคันธงใหตั้งขึ้น เรียกวา “ขึ้นธงสงกรานต” ตอจากนั้น จุดธูปคนละ 1
ดอก อธิษฐานน้ําปปกไวที่โคนธง หลังจากนัน้ ประมาณ 3-5 วัน จึงถอนเสาธงและปลดผืนธง

ภาพที่ 4 ธงสงกรานตบริเวณวัด

ภาพที่ 5 รูปแบบธงสงกรานต

ภาพที่ 6 การถายทอดการประดิษฐหางธง

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. กระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานต ปจจัยหลักที่ทําใหประเพณียังคงอยูคือ
1.1 การรวมมื อร วมใจของชุม ชนที่สื บทอดจัด ประเพณีแ หธงสงกรานต สืบ ตอ ๆ มา ผู ที่มี บทบาทในการการ
ถายทอดคือผูอาวุโสชักชวนใหปฏิบัตตามแบบอยางที่พอแมปูยาตายายในชุมชม จึงเกิดการเรียนรูถ ซึมซับถายทอดจากรุนสูรุน
1.2 จัดโครงการเพื่อฟนฟู ถายทอด รูปการประดิษฐหางธงสงกรานตใหกับเยาวชนรุนใหม
1.3 ความรัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่น ที่เยาชนรุนใหมใหความสําคัญและรวมเปนผูเรียนรูการประดิษฐหางธง
1.4 เผยแพรประเพณีตามสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.5 สงเสริมใหเกิดการผลิตสินคาทางประเพณีเพื่อใชเปนสัญลักษณของงาน เชนโมบายรูปตาขายหนาชางหางธง
2. รูปแบบประดิษฐหางธงสงกรานต
2.1 รูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานตพบวายังคงสืบสานลวดลายการปก เย็บ รอยดอกไมประดับบนผืนผา
อาบน้ําฝน ยังคงมีรูปแบบเดิม ๆ ตามที่ผูอาวุโสถายทอด
2.2 จากการจัดโครงการอบรมพบวา เยาวชนรุนใหมมีการออกแบบรูปทรง ลวดลาย ใหม ๆ ขึ้นมา เชน มีการปก
รอย ประดิษฐลายบนผืนธงเปนรูป องคพระปฐาเจดีย รูปวัด เปนตน
7. อภิปรายผล
จากการวิจัย เรือ่ ง แหธงสงกรานต ประเพณีทองถิ่นของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม อภิปรายผลโดย
ภาพรวมไดดังนี้
1. ลาวครั่ง เขาสูประเทศไทยดวยเหตุผลทางสงครามเชนเดียวกับลาวภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยเปนกลุมที่สืบเชื้อ
สายมาจากเมืองหลวงพระบางดวยการมีสําเนียงเสียงพูดที่คลายคลึงกับคนลาวหลวงพระบาง ดังที่สุวิทย ธีรศาศวัต (2543 :
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129-130) กลาววา กองทัพไทยนําคนลาวที่กวาดตอนมาตั้งรกรากที่ฝงตะวันตกของแมาเจ
น าพระยา เชน เมืองเพชรบุรีราชบุรี
เมืองนครปฐม เมืองนครไชยศรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองอางทอง เมืองกรุงเกา เมืองกรุงเทพ เมืองชัยนาท เมืองอุทัยธานี และ
ภาคเหนือตอนลางอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดพิ ษณุโลก มาจากเวียงจันทรเรียกวา “ลาวเวีย ง” ลาวพวน มาจากเมืองเชีย ง
ขวาง คนไทยเรียกลาวพวน ลาวโซง กวาดตอนจากเมืองสิบสองจุไทย ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่
2. ประเพณีแหธงสงกรานตมีม าตามแต โบราณมีกิจกรรมหลายอยางเชน การสรงนา พระพุทธรูป การทําบุญตั ก
บาตรอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษ การสรงนาพระภิกษุสามเณร รดนาขอพรจากผู ใหญ นอกเหนือจากการละเลน
การแหหางธง กิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีแลว ยังมีกิจกรรมกอพระทราย การละเลน พื้นถิ่น ลูกชวง บักฮิ่ง
(ไมตี) บักอึ่ม (ตี่จับ) กลางคืนมีชาวบานมารวมตัวที่วัดเพื่อรวมเลน ผีลอบและผีนางกวัก (ปรากฏการเลน ที่ชุมชนลาวครั่งบาน
ทุงผักกูด) ดังที่จารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : 5) กลาวไววา ขนบธรรมเนียมสวนทองถิ่นเปนสิ่งแสดงให เห็นเอกลักษณของแตละ
สังคม อาจมีความคลายคลึงแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมของแต ละสังคม ขนบธรรเนียมประเพณี
หลายอยางของชาวอีสานเปนปจจัยที่จะชวยรักษาสภาพสังคมใหคงอยูสงเสริมใหเกิดความรูสึกเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน
3. กระบวนการสืบสานสูเยาวชนดวยการใหผสู ูงอายุในชุมชนเปนผูนําถายทอดดวยการสอนเปนกลุมดวยการจัดทําเปน
โครงการสืบทอดการประดิษฐหางธงสงกรานตโดยผูสูงอายุในชุมชนเปนผูถายทอด สอดคลองกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ
(2535 : 50-53) กลาวถึงการผลิตาทางวั
ซ
ฒนธรรม วาเปนการถายทอดหรือการขัด เกลาทางสังคมเพื่อใหชุ มชนไดเรียนรู 
ระเบียบของสังคม ซึ่งเปนรูปแบบที่ชวยควบคุมสังคมอีกแบบหนึ่ง การถายทอดที่จัดวา เปนแหลงเรียนรูที่ใกลตัวมากที่สุดก็คือ
สังคมในครอบครัว เนื่องจากมีความใกลชิดระหว างบุคคลในครอบครัว กระบวนการ สืบทอดสูเด็ กรุนใหมพี่ นองที่มีความ
สัมพันธตอกัน อบรมสั่งสอน ฝกฝนและปลูกฝง ใหคนในครอบครัวรับรูเรื่องราว ความ เปนมา แบบอยางและแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง
8. ขอเสนอแนะ
ควรศึ กษารู ป แบบและลวดลายบนผื นธงสงกรานต เ พื่ อนํามาพั ฒ นาให เ ปนสิ นค าทางวั ฒ นธรรมและสํ านั กงาน
ทองเที่ยวจังหวัด หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุ นดานงบประมาณในการอนุรักษและสงเสริ มประเพณี
ทองถิ่น
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ไดสนันสนุนทุนในการดําเนินงานวิจัย ใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
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การศึกษาทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ
The Study of Lintels at Sra Kamphaeng Yai Sanctuary, Si Sa Ket Province
กวินวัฒน หิรัญบูรณะ*1 และนันทพร บุญพรหม2
1

สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
*
kawinwathi@gmail.com
บทคัดยอ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนปราสาทขอมที่มี
ขนาดใหญและมีนักทองเที่ย วเขาไปเยี่ยมชม โดยเนนศึกษาเรื่องอายุสมัยและลักษณะทางประติมานวิทยา (Iconography)
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการศึกษาผานการสํารวจและตีความเอกสารตามกระบวนการทางประวัติศาสตร
ผลการศึกษาพบวา ทับหลังสวนใหญของปราสาทสระกําแพงใหญสามารถกําหนดอายุไดวาอยูในชวงสมัยบาปวน
(พ.ศ. 1560-1630) และถูกสรางขึ้นในศาสนาพราหมณ -ฮินดู เนื่องจากมีการพบทับหลังซึ่งมีประติมานวิทยาตรงกับเทพเจา
องคสําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู อาทิ พระศิวะและพระนางปารวตี พระวิษณุ เปนตน และปราสาทสระกําแพงใหญยังมี
การใชงานตอเนื่องมาจนถึงสมัยบายน (พ.ศ. 1720-1780) ซึ่งปราสาทไดถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา
คําสําคัญ: ปราสาทสระกําแพงใหญ ทับหลัง ประติมานวิทยา
Abstract
This objective of this research article is to study the lingtels of Sra Kamphaeng Yai Sanctuary
which is the largest and always get an attraction from tourists. The study is mainly focus on dating
period and iconography of lingtels. This article is a qualitative research using a survey with the documental
analyzing by historical method.
The results of this study found that most of the lingtels of Sra Kamphaeng Yai Sanctuary dating
are on Baphoun period. (CE 1017-1087). They were built in Hinduism. Because the lingtels were carve into
Hinduism gods and goddess. Such as Shiva, Parvati Vishnu etc. Sra Kamphaeng Yai Sanctuary was continuing
use until Bayon period (CE 1177-1237) which was transform into the Buddhism temple.
Keywords: Sra Kamphaeng Yai Sanctuary, lingtels, iconography
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1. บทนํา
จังหวัดศรีสะเกษมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของผูคนที่อยูในพื้นที่นี้มาอยางยาวนานตั้งแตสมัยอารยธรรมขอมยังมี
อิทธิ พลในพื้นที่ป ระเทศไทย พบหลักฐานคือปราสาทขอมจํ านวนกว า 9 แห ง ซึ่งถู กขึ้ นทะเบีย นเปนโบราณสถานโดยกรม
ศิลปากร (กรมศิลปากร, มปป) ในปจจุบันปราสาทขอมเหลานี้ไดกลายเปนจุดเดนของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณาจากคํา
ขวัญประจําจังหวัดที่มีการนําปราสาทขอมเขามาเปนสวนหนึ่งดังนี้ “หลวงพอโตคูบาน ถิ่นฐานปราสาทขอม ขาวหอมกระเทียม
ดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี”
ปจจุบันปราสาทขอมเหลานี้มีสถานะเปนแหลงทองเที่ยวหรือแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร สอดคลองกับวิสัยทัศน
จังหวัด ศรีสะเกษที่สง เสริมใหมีการทองเที่ ยวครบวงจรดั งนี้ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การคาและการทองเที่ยวครบวงจร”
(ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, มปป) ในขณะที่ปราสาทขอมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว คือ ปราสาทสระกําแพงใหญ ซึ่ง
เปนปราสาทขอมที่ไดรับการบูรณะจนมีสภาพสมบูรณและมีนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีองคประกอบ
ทางศิลปะที่สวยงามและตั้งอยูในอําเภออุทุมพรพิสัยซึ่งอยูไมไกลจากอําเภอเมืองมากเทาใดนัก แตปราสาทสระกําแพงใหญยัง
ขาดการศึกษาในหลาย ๆ ดานที่จะมีสวนชวยทําใหปราสาทสระกําแพงใหญมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อ
บอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ในปราสาทสระกําแพงใหญ การศึกษาวิจัยนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษาทับหลังของปราสาทสระกําแพงใหญ ซึ่ง
ถือเปนองคประกอบของปราสาทขอมที่มีความงดงามทางศิลปะและสามารถบอกเลาเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาพราหมณฮินดูที่ส อดแทรกอยูในปราสาทไดเ ปนอยางดี การวิจัยครั้งนี้ค รอบคลุ มถึงการกําหนดอายุ สมัย (Dating) เพื่อทราบถึ งความ
เกาแกของปราสาทสระกําแพงใหญและการอธิบายตามหลักประติมานวิทยา (Iconography) เพื่ออธิบายความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ-ฮินดู พรอมทั้งนําความรูที่ไดจากการวิจัยมาถายทอดใหกับชุมชนและนักทองเที่ยวผูเขาชม
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อกําหนดอายุสมัยของทับหลังปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 เพื่อทราบลักษณะทางประติมานวิทยาของทับหลังปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีทั้งหมด 3 กลุม คือ การศึกษาที่เกี่ยวของกับการแบงยุคสมัยในศิลปะขอม การศึกษา
ทับหลังของปราสาทขอมในประเทศไทย และการศึกษาปราสาทสระกําแพงใหญ
3.1 การศึกษาที่เกี่ยวของกับการแบงยุคสมัยในศิลปะขอม
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรศิลปะของศิลปะขอมในหนังสือเรื่องศิลปะขอม โดยแบง
ตามพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงหรือความนิยมทางศิลปะ รวมทั้งหมด 16 สมัย ประกอบไปดวย ศิลปะพนมดา ศิลปะถาราบริ
วัต ศิลปะสมโบรไพกุก ศิลปะไพรเกมง ศิลปะกําพงพระ ศิลปะกุเลน ศิลปะพระโค ศิลปะบาแค็ง ศิลปะเกาะแกร ศิลปะแปรรูป
ศิลปะบันทายศรี ศิลปะคลัง ศิลปะบาปวน ศิลปะนครวัด และศิลปะบายน (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 44-67)
ศิลปะตาง ๆ มีความโดดเดนเปนของตนเองอยางชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบของภาพสลักบนทับหลัง ถึงแมวาศิลปะ
ขอมจะมีการรับเอารูปแบบของศิลปะกอนหนามาใชบางเปนบางสวน แตศิลปะแตละสมัยจะมีความแตกตางกันไปอยางชัดเจน
เชน การเปลี่ยนแปลงของภาพเลาเรื่องบริเวณกลางทับหลังในสมัยบาปวนที่ใชหนากาลมาขบกัดทอนพวงมาลัย หรือการเปลี่ยน
มาใชลายกานขดแทนการทําพวงมาลัยในสมัยบายน เปนตน
การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรศิลปะโดยใชทับหลังจึงชวยกําหนดอายุสมัยในการกอสรางปราสาทแตละหลังได
อยางดีและสมบูรณที่สุด เนื่องจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่น ๆ อาจเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ หรือพังทลายจนไม
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 921

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

เหลือเคาโครงเพื่อการศึกษาหรือกําหนดอายุ ดังนั้นรูปแบบทับหลังจึงเปนการแบงยุคสมัยที่ไดมาตรฐานทางวิชาการสูง สามารถ
เทียบเคียงอายุสมัยไดอยางแมนยํา (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 44-67)
3.2 การศึกษาทับหลังของปราสาทขอมในประเทศไทย
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดทําการศึกษาทับหลังแบบเขมรในหนวยศิลปากรที่ 6 (พิมาย) ไดมีการแบงประเภท
ทับหลังออกเปนสามกลุมหลัก คือ ลายพันธพฤกษาผสมรูปคนหรือสัตว ภาพสลักเลาเรื่องผสมลายพันธพฤกษา และทับหลัง
ภาพสลักเลาเรื่อง ซึ่งภาพสลักถูกสรางขึ้นในคติศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน แตสวนใหญถูกสรางขึ้นใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยเนนเลาเรื่องนารายณอวตารหรือการอวตารลงมาชวยโลกทั้ง 10 ชาติของพระนารายณ เปนหลัก
(สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ 2523)
ในขณะที่ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั บ หลั ง อื่ น ๆ ได แ ก ชู จิต จิ ต ต แ ก ว ได ทํ า การศึ กษาเกี่ ย วกั บ ทั บ หลั ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนเรื่องการศึกษาเฉพาะลายหนากาลบนทับหลังเทานั้น ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปไดวาลายหนา
กาลเพียงอยางเดียวไมสามารถนํามากําหนดอายุสมัยไดชัดเจน มีความจําเปนตองใชการศึกษาองคประกอบอื่น ๆ เสริมดวย
นอกจากนั้นลวดลายหนากาลในเขตประเทศไทยได รับเอาลั กษณะเบื้ องตนมาจากศิล ปะขอม แต มีการพั ฒนาปรับ ปรุง ให มี
ลักษณะเปนลายหนากาลแบบพื้นถิ่น (ชูจิต จิตตแกว, 2527)
3.3 การศึกษาปราสาทสระกําแพงใหญ
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดทําการศึกษาทับหลังหินในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศไทยและไดมีการกลาวถึงทับ
หลังจํานวน 1 ชิ้นที่ปราสาทสระกําแพงใหญ คือ ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณ ซึ่งถือเปนเทพที่ไดรับการเคารพนับถือทั้ง
ในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดู และสามารถกําหนดอายุสมัยไดอยูในชวงบาปวน แตทับหลังชิ้นอื่น ๆ ในปราสาทสระ
กําแพงใหญยังไมไดถูกศึกษาและอธิบายในงานศึกษาชิ้นนี้ (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ 2531: 52-53)
นอกจากการศึ ก ษาเรื่ อ งทั บ หลั ง ยั ง พบการศึ ก ษาที่ พู ด ถึ ง ปราสาทสระกํ า แพงใหญ ใ นงานเขี ย นของอภิ วั น ทน
อดุลยพิเชฏฐ ซึ่งเขียนเกี่ยวกับปราสาทหินในอีสานใต 7 แหง หนึ่งในนั้นคือปราสาทสระกําแพงใหญ แตการศึกษาของอภิวันทน
เนนการอธิบายเพื่อการนําเทีย่ วเปนหลัก ดังนั้นจึงเนนบรรยายในภาพรวมและมีการกลาวถึงทับหลังและหนาบันบางเล็กนอย
แตไมใชการกลาวถึงแบบเจาะลึกและอธิบายลักษณะทางประติมานวิทยาโดยละเอียด (อภิวันทน อดุลยพิเชฏฐ, 2550)
จึงพิจารณาไดวาการศึกษาเรื่องภาพเลาเรื่องในจังหวัดศรีสะเกษยังไมมีผูศึกษาทั้งในดานการจัดจําแนกประเภทยุค
สมัย รวมถึงการอธิบายรูปแบบทางประติมานวิทยา ทําใหยังขาดองคความรูเพื่อพัฒนาไปสูการสรางคูมือนําเที่ยวไดสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ มาใชในการตีความและ
อธิบายแบบพรรณนา (Descriptive research) ไดรับขอมูลมาจากการสํารวจ (Survey) เปนหลัก รวมกับการตีความจากตํารา
หรือเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ เขามาประกอบ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาจัดทําลงในตารางในหัวขอตาง ๆ และนําขอมูลจากตารางที่
ไดมาทําการวิเคราะห
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ปราสาทสระกําแพงใหญ เปนปราสาทขอมขนาดใหญสรางดวยศิลาแลงปนอิฐ มีเพียงแคบริเวณทับหลังและหนาบัน
เทานั้นที่ใชหินทราย จากการสํารวจในปราสาทสระกําแพงใหญพบทับหลังในสวนประกอบของปราสาท ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ
ลําดับที่
บริเวณที่พบ
1
2

อายุสมัย
บาปวน
บาปวน

5

ทับหลังที่ปราสาททิศใต
ภายในปราสาทองคกลาง
ทับหลังทางทิศใตของ
ปราสาทองคกลาง
ทับหลังทางทิศตะวันตก
ของปราสาทองคกลาง
ทับหลังทางทิศเหนือของ
ปราสาทองคกลาง

6

ปราสาททิศเหนือ

บาปวน

7

บรรณาลัยทางทิศเหนือ
ภายในบรรณาลัยทางทิศ
เหนือ

บาปวน
ไมสามารถ
กําหนดได
บาปวน
ไมสามารถ
กําหนดได
บาปวน

12

บรรณาลัยทางทิศใต
ภายในบรรณาลัยทางทิศ
ใต
โคปุระทิศตะวันออก
โคปุระทิศตะวันออกฝง
ปราสาทประธาน

13

ระเบียงคดทิศตะวันตก

14

ระเบียงคดทางทิศใต
ระเบียงคดทางทิศ
ตะวันออก

บายน
ไมสามารถ
กําหนดได

3
4

8
9
10
11

15

บาปวน
บาปวน
บาปวน

บายน

บายน

องคประกอบทางประติมานวิทยา
เลือนเสียหายไปมาก เหลือเพียง
พวงมาลัยและลายใบไม
พระอินทรทรงชางเอราวัณ
หนุมานถวายแหวน
เลือนเสียหายไปมาก เหลือเพียง
พวงมาลัย หนากาลและรูปบุคคล
เหลือเพียงพวงมาลัย หนากาล และ
รูปบุคคลประทับนั่งบนหนากาล
เหลือแคพวงมาลัย หนากาล และรูป
บุคคลประทับนั่งบนหนากาล
พระกฤษณะประลองกําลังอสูร
นารายณบรรทมสินธุ
รูปบุคคลประทับนั่งบนหนากาลและ
มีชาง (คชลักษมี) เชือก 2
พระอุมามเหศวรประทับบนโคนนทิ
รูปบุคคลประทับนั่งบนหนากาล
มีหนากาลและลายกานขด
เสียหายมาก เหลือเพียงหนากาล
และลายกานขด
เสียหายมาก
ปรากฏรูปสิงหและลายกานขด

จากขอมู ลในตารางที่ 1 พบวาอายุ สมัย ทางศิล ปะของทับหลังในปราสาทสระกํ าแพงใหญส วนใหญ ถูกสลักขึ้ นใน
ศิลปะบาปวนหรือราว พ.ศ. 1560-1630 ประกอบไปดวยลายพันธุพฤกษาและมีหนากาลคายทอนพวงมาลัยโดยมีรูปบุคคลนั่ง
ประทั บบนหนากาล (สุ ภัทรดิ ศ ดิ ศกุล , 2547: 56) สรุป ไดวาปราสาทสระกําแพงใหญนาจะมีการสรางขึ้นตั้งแตชวงพุท ธ
ศตวรรษที่ 16 และยังมีการใชงานตอเนื่องถึงในสมัยบายนหรือราว พ.ศ. 1720-1780 เนื่องจากมีการพบทับหลังแบบบายน
ประกอบไปดวยลายกานขดแทนที่ทอนพวงมาลัยและหนากาลอยูกลางทับหลัง (เชษฐ ติงสัญชลี, 2558: 275) ซึ่งจะพบอยู
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บริเวณโคปุระและระเบียงคดลอมรอบตัวปราสาท ซึ่งอาจจะทําการซอมสรางหรือสรางขึ้นภายหลังตัวปราสาทอีกในสมัยหลัง
แสดงใหเห็นถึงการใชงานอยางตอเนื่องของปราสาทแหงนี้

ภาพที่ 1 ทับหลังศิลปะบาปวนแสดงรูปหนากาลขบกัดทอนพวงมาลัย โดยมีรูปเทพเจาประทับนั่งอยูเหนือหนากาล มีคชลักษมี
หรือชาง 2 เชือก ซึ่งเปนสัญลักษณของความเปนมงคล (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560)

ภาพที่ 2 ทับหลังศิลปะบายนซึ่งเสียหายไปมาก คงเหลือเพียงลายกานขดขมวดมวนอยางตอเนื่องซึ่งลายกานขดเหลานี้ถูก
นํามาใชทดแทนทอนพวงมาลัยในสมัยบาปวน ดานบนของลายกานขดปรากฏลายใบไมรูปสามเหลี่ยม (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ
ถายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560)
เมื่อพิ จารณาจากลั กษณะโครงสร างของปราสาทสระกํ าแพงใหญ และทับหลังที่ พบเจอในปราสาท ผูศึ กษาพบว า
ปราสาทแหงนี้ทําหนาที่เปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดูลัทธิไศวนิกาย เนื่องจากพบศิวลึงคซึ่งเปนตัวแทนของพระ
ศิวะและฐานโยนีซึ่งเปนตัวแทนของพระแมอุมา (ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 28-32) ในปราสาทประธานทั้ง 3 หลัง นอกจากนั้น
ยังพบหนาบันของพระศิวะในปางตาง ๆ ดังนี้ 1. นฤตตมูรติหรือพระศิวะนาฏราช ซึ่งเปนรูปแบบเตนระบําของพระศิวะ โดย
พระองคเปนผูเชี่ยวชาญในการเตนระบําทั้งหมด 108 ทา (ผาสุข อินทราวุธ , 2520: 33) ซึ่งในอาณาจักรขอมสมัยเมืองพระ
นครใหความสําคัญกับการฟอนรําของพระศิวะ ดังที่พบหลักฐาน อาทิ จารึกพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ที่ทรงกลาวสรรเสริญพระ
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ศิวนาฏราช (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 39) เปนตน 2. อุมามเหศวร เปนปางที่พระศิวะประทับนั่งบนฐานเดียวกันกับพระแมอุมา
(ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 32) ซึ่งหนาบันทั้ง 2 ชิ้นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของศาสนาพราหมณ-ฮินดูลัทธิไศวนิกาย

ภาพที่ 3 หนาบันรูปอุมามเหศวร ปรากฏภาพสตรีโดยสันนิษฐานวาเปนพระแมอุมาทรงประทับนั่งบนตักคูกับพระศิวะ โดยทั้ง
สองพระองคประทับอยูเหนือโคนนทิซึ่งเปนพาหนะ โดยมีรูปบุคคลเปนบริวารรอบขางทั้ง 2 พระองค หนึ่งในนั้นถือตรีศูลซึ่ง
เปนอาวุธของพระศิวะ (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560)
นอกจากนั้นยังพบทับหลังซึ่งแสดงภาพเทพองคอื่น ๆ ในศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย คือ พระวิษณุที่มีการพบในรูป
นารายณบรรทมสิ นธุซึ่งเปนรูปพระวิษณุบรรทมประทั บอยูบนพระยาอนั นตนาคราช แสดงออกถึงการสรางโลก (สุภัทรดิ ศ
ดิศกุล, 2547: 51-52) และยังปรากฏทับหลังซึ่งแสดงภาพอวตารของพระวิษณุอีกดวย อาทิ ทับหลังรูปพระกฤษณะประลอง
กําลังกับอสูร (เอ แอล บารแชม, 2559: 509-510) โดยถือไดวาเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุซึ่งมีบทบาทในมหากาพยภารตะ
ยุทธซึ่งเปนวรรณกรรมสําคัญของอินเดีย (ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 46) และยังพบภาพทับหลังของพระอินทรซึ่งทรงชาง
เอราวัณปรากฏอยูในหองครรภคฤหะของปราสาทประธานองคกลาง พระอินทรถือเปนเทพองคสําคัญในศาสนาพราหมณชวง
ยุคพระเวทในฐานะเทพแหงนักรบ ผูปราบอสูร เกี่ยวโยงกับลมพายุและฟาคะนอง (เอ แอล บารแชม, 2559: 387) กอนจะเริ่ม
ลดบทบาทลงในสมัยหลัง จึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเทพเจาองคอื่น ๆ นอกเหนือจากพระศิวะในปราสาทสระกําแพง
ใหญอีกดวย

ภาพที่ 4 ทับหลังนารายณบรรทมสินธุ ปรากฏภาพพระวิษณุทรงบรรทมเหนือบัลลังคอนันตนาคราช โดยมีพระพรหมทรงผุด
ออกมาจากพระนาภีของพระวิษณุ รอบขางพระวิษณุปรากฏรูปสตรีเปนบริวาร เปนตอนหนึ่งในการกําเนิดของพระพรหมตาม
ความเชื่อแบบไวษณพนิกาย (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560)
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ภาพที่ 5 ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณปรากฏอยูบริเวณหองครรภคฤหะที่ปราสาทประธาน โดยพระอินทรถือดอกบัว
และทรงประทับนั่งอยูเหนือชางเอราวัณ รอบขางมีรูปบุคคลเปนบริวาร ดานลางปรากฏรูปหนากาลขบกัดพวงมาลัย (กวินวัฒน
หิรัญบูรณะ ถายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560)
แมวาปราสาทสระกําแพงใหญจะถูกสรางและใชงานตอเนื่องในศาสนาพราหมณ -ฮินดู แตเมื่อเขาสูชวงสมัยบายน
พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน (สุภัทรดิศ ดิศกุล , 2547: 20) ซึ่งสงผลใหปราสาทสระ
กําแพงใหญนาจะถูกปรับเปลี่ยนใหเปนศาสนสถานในพุทธศาสนาดวย ดังที่พบทับหลังสมัยบายนปรากฏลายกานขดและลาย
ใบไมสามเหลี่ยมอยูบริเวณโคปุระและระเบียงคด นอกจากนั้นยังมีการขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะขอมในพื้นที่ ปราสาท
อีกดวย จึงเปนหลักฐานยืนยันวานาจะมีการปรับเปลี่ยนศาสนสถานใหเปนแบบพุทธศาสนาในชวงเวลานี้

ภาพที่ 6 พระนาคปรกปางสมาธิ มีพญานาคนามวาพญามุจลินทรมาแผผังพานเพื่อปกปองลมและฝนเปนระยะเวลา 7 วัน
ใหกับพระพุทธเจา ถือเปนพุทธประวัติตอนหนึ่งภายหลังจากพระองคทรงตรัสรู (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2560)
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สรุปว าปราสาทสระกํ าแพงใหญ ถูกสร างขึ้ นเพื่อเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ -ฮิ นดูตั้ง แตสมั ยบาปวน(พ.ศ.
1560-1630) มีการพบทับหลังและหนาบันมีลักษณะหลายรูปแบบ เชน รูปหนากาล รูปเทพเจาองคสําคัญในศาสนาพราหมณฮินดู อาทิ พระศิ วะ พระวิ ษณุ แ ละพระอิ นทร เป นต น แสดงให เ ห็ นถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื องของศาสนาพราหมณ -ฮิ นดู ซึ่ง
แพรหลายในอารยธรรมขอม สอดคลองกับงานวิจัยของหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล เรื่องศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอมและ
งานวิจัยของเดวิด แชนดเลอร เรื่องประวัติศ าสตรกัมพูชา โดยหมอมเจ าสุภั ทรดิศ ดิศกุลได กลาวถึงการขยายตัวของความ
ศาสนาพราหมณ-ฮิ นดูเขามาในอาณาจักรขอมอยางรวดเร็ ว ผานหลักฐานหลายอย าง อาทิ จารึก คําสอนในลัทธิไ ศวนิกาย
ตลอดจนรูปเคารพ ในขณะที่ลัทธิไวษณพนิกายก็พบประติมากรรมที่เกี่ยวของกับพระวิษณุเชนกัน (สุภัทรดิศ ดิศกุล,2547 :
81-83) ในขณะที่เ ดวิด แชนดเลอร ไดกลาวถึงการติ ดตอกันระหวางอินเดียและดินแดนในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตมาอยาง
ยาวนาน ตั้งแตชวงกอนประวัติศาสตรเรื่อยมาจนถึงอารยธรรมฟูนัน ตอเนื่องจนถึงสมัยเมืองพระนคร ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
เปนหนึ่ง ในสิ่ งที่ อารยธรรมขอมรับมาจากอิ นเดี ยและเขามาผู กพันกับวั ฒนธรรมขอมเปนอยางมาก ดั งที่พ บหลักฐาน อาทิ
จารึกสดอก กอก ธม ซึ่งกลาวถึงการสถาปนาพระเจาชัยวรมันที่ 2 เปนเทวราชาซึ่งถูกผูกโยงกับพระศิวะ เทพเจาในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู (เดวิด แชนดเลอร, 2546: 22-41) เปนตน
ปราสาทสระกําแพงใหญยังคงมีการใชงานอยางตอเนื่องมาจนถึงสมัยบายน (1780-1720 .ศ .พ) ซึ่งไดถูกปรับเปลี่ยน
ใหเปนศาสนสถานในศาสนาพุทธ เนื่องจากมีการพบทับหลังสมัยบายนควบคูกับการขุดคนพบพระพุทธรูปนาคปรกในพื้นที่
ปราสาท
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งานสรางสรรควิชาการทางดนตรีซัมมารีซัม: เพลงพื้นบานรองเง็ง
เรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก
Creative Work in Musical AcademicsSammarisam: Rong-Ngeng Folk Music
Arranging For Classical Guitar
ทยา เตชะเสน
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
boran_j@hotmail.com
บทคัดยอ
บทความวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยสรางสรรควิชาการทางดนตรี มีวัตถุประสงค เพื่อสรางสรรคงานเพลงพื้นบาน“รองเง็ง”
โดยเรียบเรียงสําหรับการเดี่ยวกีตารคลาสสิกและพัฒนาทักษะการปฎิบัติกีตารคลาสสิกดวยเพลง“ซัมมารีซัม”จากการศึกษา
แนวคิดการสรางสรรคงานดนตรี และหลักการทางดนตรี โดยใชเพลง “ซัมมารีซัม” ในการเรียบเรียงและวิเคราะห ผลการศึกษา
พบวา การเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิกนั้น ไดมีวิธีการทดสายกีตารเสนที่ 6 เปนโนตตัว D เพื่อเพิ่มเสียงเบสใหครอบคลุม
ในแตละหองเพลงและการเพิ่มเทคนิคเฉพาะในการบรรเลงในแบบกีตารคลาสสิก
คําสําคัญ: กีตารคลาสสิก การเรียบเรียง รองเง็ง เพลงพื้นบาน
Abstract
This article is a creative research in the field of musical academics. The purposes of this research
are to create the folk music “Rong-ngen” by arranging for classical guitar solo and improve the skill of
playing classical guitar from the song of “Sammarisam”. From the study of music creation concepts and
the principle of music using the song “Sammarisam” in the arrangement and analysis, the findings indicate
that the compilation for the classical guitar was Drop D tuning for the 6th guitar string to be D note for
increasing bass to cover each song room and adding special techniques in the form of classical guitar.
Keywords: classical guitar, arranging, Rong-Ngeng, folk music
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1. บทนํา
เพลงพื้นบาน “รองเง็ง” เปนการแสดงดนตรีประกอบการรําของของชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคใตตอนลางของประเทศ
ไทย ใชแสดงในพิธีการสําคัญตาง ๆ ประกอบดวยเครื่องดนตรี เชน ไวโอลิน แมนโดลิน และรํามะนา แตละเพลงมีลักษณะ
ดนตรีแตกตางกัน เพลงสวนใหญใหความรูสึกสนุกสนานครื้นเครง การแตงกายของผูแสดงดนตรีและผูรํา จะใสชุด บานง
ผูชายใสชุดสะรีแน เพลงรองเง็งนิยมเลนในเขตสามจังหวัด ปตตานี ยะลา นราธิวาส เปนการแสดงเชิงอัตลักษณที่แสดง
ความเปนตัวตนของชาวไทยเชื้อสายมุสลิม ประทุม ชุมเพ็งพันธ (2548) กลาวถึงเพลงรองเง็งวา การเตนรองเง็งสมัยโบราณ
เปนที่นิยมในบานขุนนางหรือหรือเจาเมืองในแถบสี่จังหวัดชายแดนภาคใต เชน ที่บานพระยาพิพิธเสนามาตย เจาเมืองยะหริ่ง
สมัยกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2439-2448) มีการฝกรองเง็งโดยหญิงสาวซึ่งเปนขาทาสบริวารฝกรองเง็ง เพื่อไว
ตอนรับแขกเหรื่อในงานรื่นเริงหรืองานพิธีตาง ๆ ครั้งในป พ.ศ. 2523 ศิล ปนรองเง็ง ในมีโอกาสไดแสดงหน าพระที่นั่ง ณ
ตําหนักทักษิณราชนิเวศน ในงานเลี้ยงอาหารค่ํา
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการเรียบเรียงเพลงพื้นบาน ที่มีชื่อวา “ซัมมารีซัม” มีแนวคิดจากการนําทํานองเดิมมาเรียบเรียงใน
รูปแบบของการเดี่ยวกีตารคลาสสิก โดยผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมดนตรีที่ควบคูไปกับหลักวิชาการทางดนตรีที่
มีประโยชนตอผูที่ฝกปฎิบตั ิกีตารคลาสสิกผานวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองที่ปจจุบันไมมีใหพบเห็นมากนัก และเพื่อใหเพลงรองเง็ง
เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนําเครื่องดนตรีประเภทกีตารซึ่งเปนที่นิยมมานําเสนอ พรอมทั้งการวิเคราะหตามหลั ก
วิชาการทางดนตรีเชนการเพิ่มเติมเทคนิ คตามลั กษณะเฉพาะของกีตารค ลาสสิก ใหกับนักเรียนนั กศึกษาในสาขาวิ ชากีตาร
คลาสสิกสามารถนําไปเผยแพรได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสรางสรรคงานเพลงพื้นบาน“รองเง็ง”โดยเรียบเรียงสําหรับการเดี่ยวกีตารคลาสิก
2.2 เพือ่ พัฒนาทักษะการปฎิบัติกีตารคลาสสิกจากเพลง“ซัมมารีซัม”
3. งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยสรางสรรคชิ้นนี้เปนการ เรียบเรียงเพลง รองเง็ง ขึ้นมาโดยใชเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล มีการ
คิดแนวทํานองของเสี ยงประสาน ขั้ นคู และแนวเบส ในเทคนิค เฉพาะของกีต าร คลาสสิ ก แตยั งคงทํานองเดิ มไว ผู วิจัยใช
หลักการทางดนตรีแนวคิดเกี่ยวกับงานสรางสรรคของเครื่องดนตรีตะวันตกมาเปนแนวทางในการสรางงานในครั้งนี้ เพื่อใช
อธิบายในแตละบทเพลงดังนั้นผูวิจัยไดรวบรวม งานวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวของไวดังนี้
3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียบเรียงดนตรี
อังคณา ใจเหิม (2538: 143-144) ไดศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่มีความคลายกับงานวิจัยชิ้นนี้ คือการศึกษา
วิเคราะหโครงสรางของเพลงพื้นเมืองเหนือ พบวาทํานองสวนใหญเปนเพลงสั้น ๆที่จดจําไดงาย ไมสลับซับซอน จัดจังหวะจะ
โคนไวอยางลงตัว มีสําเนียงดนตรีที่ออนหวาน นุมนวล ใหบรรยากาศแหงความสงบ ความรัก สื่อถึงวัฒนธรรม ดีงามของชาว
เหนือ สวนในเรื่องของระบบเสียงพบวา คลายกับดนตรีไทยคือ มี 7 เสียง โดยแตละเสียงมีระยะหางที่เทากัน โดยเครื่องดนตรี
ที่มีการตั้งสายไวตายตัว
ศาสตรที่เกี่ยวกับกีตารคลาสสิก วิทยา วอสเบียน (2531: 77) ไดบรรยายถึงบทเพลงที่ประพันธสําหรับเครื่องดนตรี
ประเภทคียบอรดนั้นเปนบทเพลงที่ยากสําหรับบรรเลงดวยกีตาร แตยังมีหลายเพลงที่เมื่อเรียบเรียงหรือดัดแปลง สําหรับ
กีตารแลวยังคงสามารถรักษารูปแบบและความไพเราะของตนฉบับเดิมไวไดโดยอธิบายเพิ่มเติมวาบทประพันธในสมัยตาง ๆ มี
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อิทธิพลตอกีตารเสมอมา นอกจากนั้นบทเพลงทีเ่ รียบเรียงสําหรับกีตารโดยเฉพาะ สามารถถายทอดความรูสึกตาง ๆ ไดดี มี
การคิดคนวิธีการเลนใหม ๆขึ้นมาเสมอ
3.2 แนวคิดของเพลงพื้นบาน
สุกรี เจริญสุข (2538: 41-46) ไดอธิบายถึงลักษณะที่สําคัญของเพลงพื้นบานวาเปนผลงานทางดนตรีของชาวบาน
ที่แตงมาเพื่อความสนุกสนาน เลนเปนมหรสพของชาวบาน เพื่อดูกันเอง ไมไดมุงความไพเราะ หรือความสวยงามมากนัก ไมรู
วาใครเปนผูแตง แตก็สืบทอดตอกัน ดวยการเลียนแบบหรือลอกเลียนกันมา ในระบบครอบครัวและระบบชาวบาน ดั งที่มีคําที่
สืบทอดกันมาวา “ไมเกงแตชํานาญ ไมเชี่ยวชาญแตเคยมือ” นั้นแสดงใหเห็นถึงการฝกฝนที่ไมไดมุงเนนสูความเปนเลิศทาง
ศิลปะแตอยางใด เสนหของเพลงพื้นบานอยูที่เนื้อเรื่องหรือเนื้อหาของเพลง เกี่ยวของกับชีวิตของคนในหมูบาน
3.3 แนวคิดของการทดเสียง
สําหรับการทดเสียง (Transposition) ณัชชา โสคติยานุรักษ (2556: 162-163) ไดอธิบายวาเปนการปรับระดับเสียง
ของทํานองใหอยูในชวงเสียงที่เหมาะสมตอการรองหรือการบรรเลง การทดเสียงนั้นจะยังคงรักษาระยะของขั้นคูและการขึ้น
ลงของทํานองเพลงไวเหมือนเดิม โดยมีการใชกุญแจเสียงใหม การทดเสียงมีประโยชนอยางมากสําหรับนักดนตรีที่มีเครื่อง
ดนตรีชนิดหนึ่ง แตตองการปรับใหกับเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งสามารถบรรเลงไดในชวงเสียงที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีชนิดนั้น
อยางเชน เครื่องเปาในวงดุริยางค ซึ่งมีระดับเสียงที่ตองการอยางถูกตอง
3.4 แนวคิดของงานสรางสรรค
งานสรางสรรคด านดนตรีชิ้นนี้ เป นงานที่สามารถนํ าไปใชในการเรียนการสอนทางดนตรี อุดมลักษณ บํารุ งญาติ
(2557:45) ไดอธิบายในรายงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ” และการนําเสนอผลงานวิจัยไปใชให
เกิดประโยชนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งานสรางสรรค หมายถึงการบริหารการจัดการความรู จากผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการ วิชาการหน วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุ มชน
เปาหมายที่จะนําไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจั ดระบบสงเสริม
สนั บสนุนให มี การรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ย นเรี ยนรูใ นทรั พย สินทางปญ ญาจากงานวิ จัย หรื องานสรางสรรค อย าง
เหมาะสมกับผูใชแตละกลุม
4. ขั้นตอนการสรางสรรคงาน
วิธีการวิจัยเรื่องการเรียบเรียงเพลงพื้นบาน ผูวิจัยเริ่มจากการคัดเลือกเพลงรองเง็ง โดยเลือกเพลง “ซัมมารีซัม” ที่มี
จังหวะทํานองและ รูปประโยคเพลงที่งายตอการคิดรูปแบบของนิ้วมือขวาและมือซาย การใชคอรดที่สามารถ ปรับระดับสาย
กีตารเพื่อความสะดวก ผูวิจัยใชแนวคิดการทดสายที่ 6 จากโนตตัว E ซึ่งเปนโนต ประจําสายของสายที่ 6 ใหเปนโนตตัว D
หรือเรียกวาการเลนแบบสายเปด (Open String) โดยเปนเทคนิคที่ใชกันมากในเพลงแบบตะวันตก เชน ดนตรีพื้นเมืองตาง ๆ ใน
แถบยุโรป หรือเรียกวาดนตรีแบบ เซลติค (Celtic) ที่เนนเครื่องดนตรีแบบกีตาร เพื่อใหเกิดเสียงเบสที่ต่ําและทุม มีระยะความ
ยาวครอบคลุมไปยังหองเพลงอื่น ๆ ซึ่งในรูปแบบทางคอรดของเพลงซัมมารีซัม และเพลงอื่น ๆ ในกลุมเพลงรองเง็งแลวนั้น
พบวามีคอรดที่ซ้ํากันในจํานวนหลายหองเพลง การทดสายกีตารเสนที่ 6 ใหต่ําลงไป 1 เสียงจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดเสียง
เบสที่นุมนวลและการเรียบเรียงงายขึ้น
การคัดเลือกเพลงรองเง็ง เพื่อเลือกใชเครื่องหมายกําหนดกุญแจเสียง (Key Signature) ใหเหมาะสมกับการบรรเลง
ดวยกีตารคลาสสิก เนื่องจากกีตารคลาสสิกจะมีขอจํากัดในการเลนในบันไดเสียงที่มีหลายชารป (Sharp) หรือหลายแฟล็ต
(Flat) บทเพลงที่นํามาเรียบเรียงจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกุญแจเสียงเพื่อความเหมาะสม และการเริ่มฝกซอมเพื่อหาเทคนิคตาง ๆ

930 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ในการเรียบเรียงเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเพลง เชน เทคนิคการ Slide สายกีตาร เทคนิคการเลนโนตตอเนื่อง (legato)
เปนตน
ในการเรียบเรียงครั้งนี้ ใชโปรแกรมการทําเพลง Cubase ในการบันทึกเสียงในแตละทอน โดยผูวิจัยได ศึกษาทางนิ้ว
แบบกี ต าร ค ลาสสิ ก ซึ่ ง มี แ บบแผนที่ ต ายตั ว ในแต ล ะตํ า แหน ง ของวางรู ป แบบนิ้ ว จึ ง ทํ าให เ กิ ด ทั กษะในเพลง จากนั้ น
บันทึกเสียงในบางทอนเพื่อหาแนวทางในภาพรวม เพื่อแกไขในทอนเพลงตาง ๆ และบันทึกโนตเพลงลงในโปรแกรม Sibilius
เพื่อสามารถเห็นภาพโนตที่ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนทางนิ้วในรูปแบบตาง ๆ ได
5. ผลการสรางสรรคงาน
5.1 รูปแบบและสังคีตลักษณ
ประวัติของเพลงตนฉบับนั้น ไมทราบผูแตง แตมีการบรรเลงสืบทอดกันมาโดยมี ขาเด แวเด็ง ศิลปนแหงชาติสาขา
ดนตรีพื้นบานภาคใตเปนผูถายทอดใหกับศิลปนพื้นบานภาคใตมาตลอด โดยถายทอดดวย ไวโอลินเปนหลัก มีเครื่องดนตรี
ประกอบอื่นเชน รํามะนา แมนโดลิน เพลงซัมมาริซัมเปนบทเพลงที่ เร็ว คลองแคลว สวนใหญใชบรรเลงประกอบการทารํา มี
ลักษณะจังหวะแบบรุมบา มีสังคีตลักษณแบบสองตอน อยูในอัตราจังหวะ 2/4 ผูวิจัยเลือกใชกุญแจเสียง D major ในการ
เรียบเรียง มีจํานวนหอง 89 หอง ความยาว 2 นาที 19 วินาที
5.2 ทอนนํา
จากภาพตัวอย างที่ 1 ผู วิจัยนํ าเสนอ ทอนนํ าของเพลง โดยสร างลักษณะการบรรเลง ที่ มีแ นวทํานองคลายกั บ
ลักษณะการเลนของไวโอลินจากเพลงตนฉบับ คือการเนนย้ําที่โนตตัว D ที่มีการบรรเลงในลักษณะของการสีคันชัก ขึ้น-ลง
บนสัดสวนเขบ็ต 1 ชั้น ของเสียงทํานอง การเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก ผูวิจัยใชคอรด D major พรอมกับโนตทํานอง
หลัก ใชนิ้วนางกดลงที่โนตตัว D สายที่ 2 ชองที่ 2 นิ้วกลางบนโนตตัว A สายที่ 3 ชองที่ 2 ตัว F# บนสายสายเปลาเสนที่ 6
สําหรับเสียงเบสในโนตตัว D สรางความแข็งแรงของเพลง โดยใชนิ้ว i (นิ้วชี)้ และ m (นิ้วกลาง) ดีดสลับกัน
ในหองที่ 3 มีการเปลี่ยนรูปคอรดในคอรด G major ในจังหวะที่ 1 และ 2 โดยมีโนตทํานองหลักที่ปรากฏในคอรด
คือ โนตตัว B และ ตัว D จากนั้น เคลื่อนทํานองเขาไปหาคอรด A major ในจังหวะที่ 2 ซึ่งอยูในคอรดที่ 5 ของทอนนํา
และดําเนินแนวทํานองไปยังคอรด D ในหองที่ 4 เปนการใชคอรด D major ในสัดสวนโนต 2 จังหวะ หรือเปนจุดพักในระยะ
สั้นของประโยคที่ 1 ในทอนนํา เพื่อดําเนินทํานองเขาไปยังโนตตัว E ที่เปนโนตทํานองหลักในคอรด A major

ภาพที่ 1 ตัวอยางทํานองทอนนํา
5.3 ทอนขยาย
ทอนขยายมีทํานองหลักทีเ่ คลื่อนที่ลงในแนวต่ํา รวมทั้งหมด 16 หองเพลง จากรูปตัวอยางที่ 2 ผูวิจัยยกตัวอยางการ
เลนที่มีรูปแบบการใชมอื ขวาในรูปแบบเดียวกัน คือหองที่ 10-15 ในสวนนี้ผูบรรเลงจะมีการพัฒนาทักษะของนิ้วมือขวาแบบ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 931

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การเกี่ยวสายแบบคู ที่อางอิงจากนักกีตารคลาสสิกคือมัตเตโอ คารคาสซี (Matteo Carcassi) คือ นิ้ว a (นิ้วนาง) ในตําแหนง
โนตตัว B จากสายที่ 1 ที่มีการเกี่ยวสายพรอมกับนิ้ว p (นิ้วโปง) ของโนตตัว G จากสายที่ 6 จากนั้นจึงเกี่ยวสายแบบสายคู
โดยทันทีในจังหวะยกของหองเดียว ดวยนิ้ว m และนิ้ว i ไปพรอมกันทั้ง 2 ตัวโนตคือตัว B สายที่ 2 และ G สายที่ 3

ภาพที่ 2 ตัวอยางโนตทอนขยาย
การวางทางเดินนิ้วในทอนทํานองทอนนี้มีการจับคอรด คือคอรด G ในหองที่ 10 คอรด D/F# ในหองที่ 12 คอรด
Em ในหองที่ 14 และ คอรด D ในหองที่ 16 ในคอรดที่สองในทอนนี้ คือคอรด D เนื่องจากผูวิจัยตองการใหมีการเคลื่อนที่
ตอเนื่องของแนวเบสไปยังคอรด Em จึงทําการพลิกกลับครั้งที่ 1 ของคอรด D จึงทําใหเสียงเบสเปลี่ยนจากโนต D เปนโนต
ตัว F# เปนโนตเสียงเบสแทน ซึ่งจะมีความตอเนื่องจากโนตตัว G และเพื่อไปยังคอรด Em โดยมีการเลนซ้ํากันจํานวน 8 โดย
มีการใชเทคนิคสายคู ในหองที่ 17 ในรูปของคอรด D ที่สงเขาหาคอรด G ในลักษณะการเลนแบบเดิม
ภาพที่ 3 ตัวอยางทอน B ในหองที่ 50-53 ไดเพิ่มทํานองใหม โดยใชทางเดินคอรดที่ อยูในคอรด /D/D/GA/D/
จํานวน 4 หอง ในชวงหองที่ 50 บริเวณคอรด D major โดยการกระจายโนตในคอรด (Arpeggio) ที่มีการวางเรียงสลับกัน
โนตจากเสียงสูงลงมาในแนวต่ํา คือ โนต D A F# ที่เลนดวย a ที่โนตตัว D นิ้ว i ที่โนตตัว a และนิ้ว p ที่โนตตัว F# จากการ
เพิ่มเทคนิคการเลนสไลดโนตตัว F# ไปยังโนตตัว A ที่อยูบริเวณสายที่ 4 เฟร็ตที่ 7 เปนการเลียนสําเนียงทางนิ้วของการเลน
ไวโอลิน ซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่ใหทํานองหลักของเพลงรองเง็งหลายเพลง โดยการใชนิ้วนางทาบลงบนเฟร็ตที่ 7 และการเพิ่ม
โนตประดับ ที่โนตตัว C# และคอรด A major

ภาพที่ 3 ตัวอยางการเพิ่มทํานองบางสวนในทอน B
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5.4 ทอนจบ
ทอนจบของเพลง เปนการยอนไปยังทํานองหลักและบรรเลง 1 ครั้ง โดยเลนซ้ําในคอรดใน G A และ D โดยในหอง
ที่ 82 เปนจับคอรด A ในรูปของ โนต A C# E และ ใชนิ้ว i และนิ้ว m ดีดสลับในทํานองของโนตตัว E บนสายที่ 2 ชองที่
5 และคอรด D เปนคอรดสุดทายโดยใชการทาบนิ้วชี้บนเฟร็ตที่ 7 ซึ่งจะใหเสียงทํานองในโนตตัว F# หรือโนตคู 3 ของคอรด
D

ภาพที่ 4 ตัวอยางการใชคอรดสําหรับทอนจบ
6. สรุป
การเรียบเรียงเพลงซัมมารีซัม มีการใชเทคนิคการเลนสายเปดหรือใชสายเปลาสําหรับในการเลนโนตเสียงเบส การ
ทดสายมีสวนสําคั ญในการเรียบเรียง แนวทํานองเพลงซั มมารี ซัม อยูในคอรด ที่มีความยาวมากกวา 2 ห อง ดั งนั้นการทด
สายในระดับเสียง D เปนการชวยใหมีเสียงเบสที่หนา และครอบคลุมเสียงคอรดไดดีกวาการจับคอรดแบบการทาบสาย การ
วิเคราะหเทคนิคจากการเรียบเรียงเพลง การสอดแทรกเทคนิคตาง ๆ ที่เกิดประโยชน ในการฝกปฎิบัติการบรรเลงเดี่ยวกีตาร
คลาสสิก ประกอบดวยเทคนิคการเลน อารเปโจ การสะบัดปลายนิ้วจากโนตประดับ และทักษะการวางนิ้วมือซายและนิ้วมือ
ขวา เชนการเกี่ยวสายคู ที่มักพบในแบบฝกของ นักกีตารคลาสสิก ชื่อมัตเตโอ คารคาสซี ซึ่งเปนนักกีตารชาวอิตาลี มีอิทธิพล
ตอวงการกีตารในชวงศตวรรษที่ 19 และการจัดวางรูปคอรด ที่มีความสัมพันธกับการเลือกโนตทํานองหลัก เนื่องจากการวาง
คอรดจะตองพิจารณาถึงตําแหนงของโนตทํานองหลักที่ประกอบอยูในคอรดนั้น โดยบางทอนมีการสําเนียงของไวโอลินดวย
เชน เทคนิคสไลดตัวโนต เทคนิคการวิบราโต
ผูวิจัยสรุปไดวา การเรียบเรียงเพลง ซัมมารีซัม สําหรับกีตารคลาสสิก มีประโยชนตอการศึกษาเทคนิคกีตาร และ
การศึกษาวิเคราะหเชิงทฤษฎีดนตรี และสามารถนําไปใชการสอนนักเรียนตั้งแตระดับตนถึงระดับกลางจนเพื่อเสริมสรางทักษะ
ขั้นพื้นฐานที่ดีของนักเรียนและนักศึกษาหรือเพื่อนําไปใชในการแสดงสําหรับโอกาสตาง ๆ
7. อภิปรายผลการศึกษา
งานสรางสรรคเพลงพื้นเมืองภาคใตชิ้นนีม้ ีแนวคิดจากการ อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต โดยการใชเครื่องดนตรี
สากลคือ กีตารคลาสสิก ที่ใชในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และสามารถ นําออกแสดงใหกับบุคลทั่วไปที่สนใจ แสดง
ผลงานการบรรเลง ในนิทรรศการ หรืองานวิชาการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของภาคใต มีการบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะชิ้นอื่นหรือการบรรเลงเดี่ยว มีกลุมเปาหมายที่สําคัญในการนําไปใชงาน เชนการสอนในรายวิชา เครื่องสาย
สากลประเภทกีต าร ผูวิจัยไดเ สริ มเทคนิ ค ทั กษะการเลน กีต าร คลาสสิ ก ซึ่ง เป นทางเลือกสํ าหรั บการฝกกีตารค ลาสสิ ก
ดังนั้นเทคนิคตาง ๆ ที่แทรกในเพลงซัมมารีซัม จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนผูเลนพัฒนาทักษะทางดนตรี
แนวทางการสืบทอดของวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานนั้นมีหลายวิธีการ เชน การสืบทอดแบบมุขปาฐะ การจดบันทึก
การบันทึ กภาพ และเสีย ง แตมีวัตถุป ระสงค เดีย วกันคือ ตองการให ดนตรีพื้นบานนั้นคงอยูเ พื่ อให ผูอื่นรูจักหรื อรับ รูไว ใน
เรื่องราวตาง ๆ ถึงแมดนตรีนั้นจะไมคงอยูในรูปแบบเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงและเครื่องดนตรีในการนําเสนอ
เปรียบเสมือนการถนอมอาหารใหคงอยูในสภาพเดิมและไมเสื่อมในรสชาติมากนัก แตยังคงรับรูวาคืออาหารประเภทไหน มา
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จากขั้นตอนการปรุงอยางไรและสามารถทําใหคนอื่น ๆ รูจักอาหารประเภทนั้นไดอยางกวางขวางมากขึ้น เชนเดียวกับการ
อนุรักษวัฒนธรรมดนตรี พื้นบานตาง ๆ เอาไวโดยการนํ าองคประกอบในหลัก ทางดนตรี มาปรับเปลี่ยนด วยการนําทํ านอง
สําเนียง และจังหวะ มาดัดแปลง สรางสรรค และนําเสนอแบบใหมแตยังคงไวกลิ่นอายของดนตรีพื้นบานแบบเดิมไวใหมาก
ที่สุด โดยวิธีการเรียบเรียง ประพันธ ดัดแปลงในวิธีการตาง ๆที่ผานการคิดสรางสรรค และนําเสนอการนําเสนอบทเพลงนั้นแก
คนอื่ นที่ มี ค วามสนใจ ตามที่ ใ น วิ ท ยา วอสเบี ย น ได อธิ บ ายไว วา บทประพั นธ ใ นสมั ย ต าง ๆ มีอิท ธิ พ ลต อกี ต าร เ สมอมา
นอกจากนั้น บทเพลงที่ถูกเรียบเรียงสําหรับกีตารโดยเฉพาะ สามารถถายทอดความรูสึกตาง ๆ ไดดี มีการคิดคนวิธีการเลน
ใหม ๆ ขึ้นมามาเสมอ
8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจงานการสรางสรรคดนตรี จากประสบการณจากผูวิจัย พบวาการเรียบเรียงควรศึกษา
ประวัติของเพลงอยางละเอียด เนื่องจากเพลงพื้นบานตาง ๆ นอกจากมีคุณคาทางตัวดนตรีแลว เรื่องราวทางประวัติศาสตร ยัง
มีคุณคาตอการศึกษาเชนกัน นอกจากนี้การออกแบบดนตรีใหมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและการสรางเทคนิคอื่น ๆ ยังเปน
การสรางสีสันใหการการเรียบเรียงสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัยสรางสรรคทางดนตรี
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เด็กแวนเปนปญหาเรื้อรังที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน และยังไมสามารถขจัดปญหาออกไปไดอยางเด็ ดขาด
ซึ่งการเขาสูการเปนเด็กแวนเปนกระบวนการที่มีความหมายและมีความสําคัญตอการนําไปสูหนทางในการแกปญหา การเขาสู
เสนทางของการเปนเด็กแวนสวนใหญมักเกิดจาก 1) การคบเพื่อน โดยมีเพื่อนที่รูจักกันชักชวนเขามาแกงค 2) สภาพแวดลอม
และความเปนอยูของชุมชนที่มีแกงคเด็กแวนอยูเปนจํานวนมาก 3) ปญหาครอบครัว และการเขาสูกระบวนการเด็กแวนสามารถ
ตอบสนองความตองการของเด็กได เชน ความตองการการยอมรับ ความตองการสถานภาพ ความตองการสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเอง รวมไปถึงการตอบสนองความรูสึกดานอารมณ
ดังนั้นการแกปญหาเด็กแวนมิใชเปนหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แตตองเกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะ
สถาบันที่สําคัญที่ถือเปนรากฐานเบื้องตนในการชวยกันแกปญหา ไดแก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
คําสําคัญ: เด็กแวน มุมมอง อาชญาวิทยา
Abstract
Moto-punks (Dek Wan) are a chronic problem with the Thai society for a long time and can not
strictly get rid of the problem. Entering moto-punk (dek wan) is a meaningful process. It is important to
lead the way to solve problems. Getting into the Moto-punks (Dek Wan) is usually caused by friend, the
community that a lot of Moto-punks (Dek Wan) and family problem. Access to Moto-punks's (Dek Wan)
processes can respond their’s need, for example: acceptance, status, self-esteem or emotional.
So, solving about moto-punk (dek wan) problem is not a duty of someone but due to the cooperation
of all sectors. Especially important institutions that is the basic base to solving problems are family, school
and community.
Keywords: Moto-punks (Dek Wan), perspective, criminology
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1. บทนํา
“สิ่งที่วัยรุนอยากไดสามอันดับแรกคือ โทรศัพทมือถือ ปน และรถมอเตอรไซค” คําบอกเลาถึงสามสิ่งที่เด็กวัยรุนชาย
ตองการไดครอบครองผานการวิจัยของ ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข จากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แมวา
สองสิ่งแรกเสมือนไรพิษภัยเมื่อเทียบกับอาวุธปน หากแตพิจารณาอยางจริงจังจะพบวาเทคโนโลยีเหลานี้ หากนําไปใชในทางที่
ผิดจะกออันตรายมหาศาล โดยเฉพาะรถมอเตอรไซด (ปนัดดา ชํานาญสุข, 2552)
เด็กแวน เปนชื่อที่เรียกกลุมเด็กและเยาวชนชายที่ชอบรวมกลุมกับเพื่อนในการขับขี่รถจักรยานยนตแขงกันบนทอง
ถนน ฝายไหนชนะจะมีทรั พยสินตาง ๆ เป นเดิมพัน ไมวาจะเปนเงิน รถจักรยานยนต หรือแม แตเด็กสาวที่นั่งซ อนทาย ที่
เรียกวา “เด็กสกอย” ของอีกฝายไปรวมหลับนอนเปนรางวัล
“รถมอเตอรไซค” ของเด็กแวนถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางตัวตนและพื้นที่ทางสังคมเพื่อเสริมอํานาจให
พวกเขาหลุดพนจากความเปนคนไมมีตัวตนในสังคม ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งปญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในหมูวัยรุน วัยที่ชอบความทา
ทาย รักความสนุก เต็มไปดวยความคึกคะนองและตองการการยอมรับจากสังคม ซึ่งปญหานี้ไมใชปญหาใหมของสังคมไทย
หากแตเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีปรากฏขาวตาง ๆ มากมาย เชน
เด็กแวนซิ่ง!! กวา 20 คัน กระบะพุงชนดับ-แกงรถกระจาย กรูรุมทํารายคนขับสุดชุลมุน มีผูไดรับบาดเจ็บจํานวนหลายราย
เสียชีวิต 1 ราย (ขาวสดออนไลน, 23 พฤษภาคม 2560 จาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_360561)
ตํารวจลอมจับเด็กแวนที่ยึดถนนสุวินทวงศประลองความเร็ว ระหวางกวาดตอน เด็กแวนซิ่งหนีเฉี่ยวชนกันเอง 7 คัน
ทําโจหนุมวัย 15 ปเสียชีวิต สวนเพื่อนที่เปนเยาวชนเจ็บอีก 6 คน (ไทยรัฐออนไลน, 3 กันยายน 2560 จาก https://www.
thairath.co.th/content/1058317)
หวังปาฏิหาริย! ปากระเปารถเมล โดนแวนซิ่งชน กลายเปนเจาหญิงนิทรา ลูกสาวกุมมือขอใหลืมตา (ขาวสดออนไลน,
14 สิงหาคม 2560 จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_472776)
แวนซาปวนเมือง ปาน้ําโสโครกใสชาวบานและนักทองเที่ยวในเทศกาลวันสงกรานต (เดลินิวสออนไลน 14 เมษายน
2560 จาก https://www.dailynews.co.th/regional/568072)
ชางกอสรางพลเมืองดีวัย 30 เขาหามทัพเด็กแวนหวยใหญเมืองชล ที่ชอบซิ่งจักรยานยนตเขาทําลายหลอดไฟสอง
เตือนการกอสราง สุดทายเจอเด็กแสบยกพวกมารุมทํารายขโมยรถจักรยานยนตติดมือไปดวย (ไทยรัฐออนไลน, 2 ธันวาคม
2559 จาก https://www.thairath.co.th/content/800037)
ตํารวจ “บก.น.7” ลุยกวาดลางเด็กแวนฝงธนบุรีครั้งใหญ ระดมกําลังกวา 400 นาย ลุยจับทั้งคืน จับกุมเยาวชน 55
คน ผูใหญ 40 คน และตรวจยึดรถจักรยานยนต 82 คัน พรอมตามลากคอผูจัดทําเพจชักชวนคนมาแวนตามหมายจับศาลได
อีก 4 ราย (ไทยรัฐออนไลน, 24 ธันวาคม 2560 จาก https://www.thairath.co.th/content/1160948)
ปญหา”เด็กแวน” หรือวัยรุนซิ่งจักรยานยนตตามทองถนนนับเปนปญหาที่แกไมตกในสังคมไทย ชวงหลายปที่ผานมา
หนวยงานที่เกี่ยวของพยายามไขปริศนาหาหนทางแกปญหาแตยังไมสามารถแกปญหาไดอยางแทจริง เด็กแวนยัง เกิดขึ้นอยู
ทั่วไปที่มีถนนที่เหมาะสมใหเด็กเหลานี้มาประลองฝมือ เปนสิ่งที่กอใหเกิดความเดือนรอนรําคาญแกสังคมเปนอยางยิ่ง เพราะ
การขับรถจักรยานยนตที่ไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรวมใชทางอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุกับผูใชรถใชถนนคนอื่นไดโดยงาย
สวนเสียงของเครื่องยนตรถจักรยานยนตที่ดังสนั่นก็สรางความรําคาญและทําลายชวงเวลาพักผอนอันแสนสงบสุขในยามวิกาล
อยางไรสานึกเชนเดียวกัน ผูไดรับความเดือนรอนตางเรียกรองใหเจาหนาที่ตํารวจปราบปรามพฤติกรรมดัง กลาวของเด็กแวน
แตการจับกุมดําเนินคดีแตละครั้งไมใชเรื่องที่กระทําไดโดยงาย เจาหนาที่ตํารวจตองระดมกําลังตํารวจจากหลายทองที่และใช
ทรัพยากรจํานวนมากเพื่อการสกัดจับเด็กแวน รวมทั้งตองเสี่ยงอันตรายจากการถูกเด็กแวนขับรถจักรยานยนตชนในเวลาที่
หลบหนีการจับกุม แตสุดทายดูเหมือนวาผลลัพธจะไมคุมคากับสิ่งที่ลงทุนไป การจับเด็กผูกระทําผิด การดําเนินคดี และการ
พิพากษาลงโทษหรือคุมความประพฤติ ไมสามารถยับยั้ง (deterrence) ปญหาดังกลาวได เพราะยังปรากฏวามีผูแขงรายใหม
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เขาสูสนามประลองความเร็วเสมอ ๆ และปญหานี้ไมไดเปนปญหาเฉพาะในกรุงเทพมหานครเทานั้น แตยังขยายไปยังเมืองใหญ ๆ
สรางปญหาใหแกประชาชนผูใชรถใชถนนและยังลุกลามไปยังปญหาอาชญากรรมอื่น ๆ อีก เชน การพนัน ยาเสพติด ปญหา
ทางเพศ ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย และที่หนักที่สุดคือ ฆาตกรรม
แมเจาหนาที่ตํารวจจะคิดคนแผนการตาง ๆ เพื่อปราบปรามเด็กแวนและวางมาตรการในการปองกันมิใหมีการแวน
เกิดขึ้ นในหลายมิติแ ลวก็ ตาม แต ยังไม สามารถป องกันและปราบปรามป ญหาเด็กแวนใหหมดไปได ดังนั้ น จึง เล็ง เห็นไดวา
ปญหาเด็กแวนมิใชหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเพียงฝายเดียวอีกตอไป แตตองอาศัยความรวมมือจากหุนสวนทางสังคมทุกภาค
สวน ไมวาจะเปนภาครัฐที่ไมใชเจาหนาที่ตํารวจ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ที่ตองเขามารวมกันระดมความ
คิดเห็นเพื่อชวยกันแกปญหาเด็กแวนใหหมดไปจากสังคมไทย
2. เกี่ยวกับ “เด็กแวน”
เด็กแวน (มีการสะกด เด็กแวน) หรือ เด็กแซป หมายถึงผูที่อายุประมาณ 13-28 ป ที่ออกขับมอเตอรไซคไปเปนกลุม
ในเวลากลางคืน มีลักษณะการแตงกาย และทรงผม รวมถึงรสนิยมการฟงเพลง
เด็กแวนหรือแซปนั้น มีผู สันนิ ษฐานว ามาจาก "แซปคุง" (Zabbkung) ซึ่ งเป นตัวละครที่ ถูกสรางขึ้นมาในโอกาส
ครบรอบ 7 ปของสตูดิโอเขียนการตูน มอนสเตอรคลับ (สตูดิโอของคนไทย ผูวาดการตูนเรื่อง Joe the Sea-cret Agent)
สวนคําวา “แวน” นั้น มาจากเสียงทอไอเสียที่ดัดแปลงใหเสียงดังขึ้น รวมไปถึงเสียงดังที่เกิดจากการบิดหนีตํารวจ แตกอนสมัย
เครื่องยนต 2 จังหวะ เมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดัง "แวน ๆ ๆ ๆ"
ในอดีตระหวางคําสองคํานี้จะใชแตกตางกัน "เด็กแซป" นั้นไมไดจํากัดเฉพาะวงการมอเตอรไซด แตจะเหมารวมถึง
กลุมเด็กที่ชอบทําตัวใหโดดเดนสะดุดสายตาชาวบานดวยวิธีการผิด ๆ เพื่อใหเปนที่สนใจ เชน การชกตอยในงานฟรีคอนเสิรต
ใสเสื้อผาสีสันบาดตา ไมเรียนหนังสือ มั่วสุมอยูแถวโตะสนุกเกอร แตที่พวกเด็กแซปชื่นชอบมากเปนพิเศษ คือ การดัดแปลง
รถจักรยานยนต และรวมตัวกันเปนแกง และในที่สุดก็ไดพัฒนากลายมาเปน "เด็กแวน"
ราชบัณฑิตยสถานไดจัดพิมพ "พจนานุกรมคําใหม เลม 1" หรือพจนานุกรมฉบับวัยรุน ใหความหมายของคําวา เด็ก
แวน ไววา "วัยรุนผูชายที่ชอบเรงเครื่องมอเตอรไซคใหมีเสียงดังแวน ๆ " และเด็กแวนมักมาควบคูกับเด็กสกอย หมายถึง วัยรุน
ผูหญิงที่ซอนทายมอเตอรไซคของเด็กแวนในลักษณะกอดรัด มักนุงกางเกงยีนสขาสั้นมาก ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หนา
70)
เอกลักษณและพฤติกรรมของเด็กแวน มักจะชอบใสกางเกงขาเดฟฟตมาก ๆ พรอมเสื้อสีดําตัวเล็ก หรือเสื้อที่มีสกรีน
ลายชื่อนักรองขวัญใจวัยรุนวงตาง ๆ บางรายอาจจะแสดงความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดวยการใสกางเกงขาสั้น และตองเปน
ยี่หอสุดฮิตอยาง เจเจ เทานั้น ทรงผมสุดฮิต คือ “ทรงปป โปเตโต” ที่มีเอกลักษณไมเหมือนใคร คือ ปาดปอยผมจากดานขาง
เกือบจดหูพาดมาอีกขางหนึ่งของใบหนา มีปอยผมหอยมาปดตา เด็กแวนสวนใหญจะใสรองเทาแตะแบบนิ้วคีบรุน “ต.ช.ด.”
หรือ ตราชางดาว เพราะราคาไมแพง สําหรับแนวเพลงที่ชาวแวน หรือแซป ชอบมากเปนพิเศษ คือ บอดี้แสลม บิ๊กแอส linkin
park หรือวงที่กําลังเปนขวัญใจวัยรุนเมืองไทยอยูในขณะนั้น ๆ
รถที่นําไปใชในการขับสวนใหญจะเปนรถมอเตอรไซค รุนมีโอ ฮอนดาคลิก หรือนูโวออโตเมติก ซึ่งลวนเปนรถที่ไมมี
เกียรสามารถบิดคันเรงไดอยางสะดวก ซึ่งรถเกือบทุกคันตองผานกระบวนการปรุงแตงมาแลวทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการปาดเบาะ
ใหบางเฉียบ การโมดิฟายเครื่องใหแรงและเสียงดัง ซึ่งการแตงรถแตละครั้งนั้นจะตองใชเงินอยูที่เรือนพันไปจนถึงหมื่นบาท
( ผู จั ด ก าร อ อน ไ ล น , 2 4 ธั นว า ค ม 2 5 6 0 จ าก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=
9500000096422)
ถนน 10 อันดับที่เด็กแวนใชเปนสนามประลองฝมือและไดรับการรองเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะในคืน วันศุกร -เสาร
โดย 10 อันดับของถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับปญหากลุมวัย รุนและเยาวชนขับ ขี่
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รถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนตกระบะ และรถจักรยานยนต โดยทําการปดถนนหลวง เพื่อใชเปนสนามแขงขันประลองความเร็ว
ไดแก
อันดับที่ 1 ถนนเกษตร- นวมินทร
อันดับที่ 6 ถนนราชพฤกษ
อันดับที่ 2 ถนนบางนา-ตราด
อันดับที่ 7 ถนนจตุรทิศ พระราม9-ศรีอยุธยา
อันดับที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ
อันดับที่ 8 พระราม 4
อันดับที่ 4 ถนนกาญนาภิเษก
อันดับที่ 9 ถนนศรีนครินทร
อันดับที่ 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต
อันดับที่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์
จะเห็ นว า 10 อั นดั บ ที่ เด็ กแวนเลือกใช ทางแข งขั นนั้ น จะมี ลั กษณะทางกายภาพของถนนเป นทางตรง มีแ ยก
สัญ ญาณไฟไม ม ากนั ก และอยู ในพื้ นที่ ร อยต อระหว างสถานี ตํารวจ ทั้ ง นี้ ก็เพื่ อง ายต อการหลบหนี การกวดขั นจั บ กุ ม ของ
เจ าหน า ที่ (Independent News Network, 24 ธั น วาคม 2560 จาก http://www.innnews.co.th/shownews/
show?newscode=404517)
3. มุมมองทางอาชญาวิทยากับเด็กแวน
จากปญหากลุมรถจักรยานยนตซิ่งของวัยรุน (เด็กแวน) มีสวนที่ตองนํามาพิจารณาหลายประเด็น โดยผานมุมมอง
ทางอาชญาวิทยา พบประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เขามาเปนเด็กแวนไดอยางไร
การเขาสูเสนทางของการเปนเด็กแวนสวนใหญมักเกิดจากสภาพแวดลอมพาไป เชน มีเพื่อนเปนเด็กแวน ครอบครัว
เปดอูซอมรถ บางครอบครั วเปนครอบครั วที่มีปญหา มี การหยาราง ซึ่งจากงานวิ จัยของอรนิต ย บุนนาค (2555) เรื่องการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน: กรณีแขงรถบนถนนหลวง พบวาเด็กแวนสวนใหญไมไดเรียนหนังสือ ขาดการอบรมเนื่องจาก
บิดามารดามีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ รองลงมาคือคาขาย สถานภาพทางครอบครัวสวนใหญจะหยาราง สถานที่อยูอาศัยมัก
เปนบานเชา ซึ่งสอดคลองกับวรวัตต ชาญวิรัตน และจุฬาภรณ โสตะ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเขารวมกลุม
รถจักรยานยนตซิ่งของวัยรุนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา สมาชิกกลุมรถจักรยานยนตซิ่งมีอายุ
ระหวาง 13 – 23 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต นเปนสวนใหญ ดานครอบครั ว บิดามารดา
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีฐานะคอนขางยากจน
จากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง จะพบวา เด็กแวนมักจะเปนเด็กที่ขาดโอกาสในชีวิต ขาดการเอาใจใส ดูแล ขาดความ
อบอุน เมื่อความอบอุนในครอบครัวไมมี ทําใหขาดสิ่งยึดเหนี่ยว ซึ่งตามทฤษฏีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory) เฮอรชิ
ไดตั้งสมมติฐานวา พฤติกรรมอาชญากรรมเปนผลมาจากพันธะของบุคคลที่มีตอสถาบันทางสังคมไดออนแอหรือถูกทําลายโดย
เฮอรชิไดแบงองคประกอบของทฤษฏีนี้ออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ความผูกพัน (attachment) หมายความถึง การที่บุคคลมีความผูกพัน หรือความรักใครกับบุคคลอื่น
2. ขอผูกมัด (commitment) หมายความถึง การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของ
สังคม
3. การเขารวม (involvement) หมายความถึง การที่บุคคลไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เปนเหตุใหบุคคล
ถูกจํากัดเวลาที่จะไปประกอบอาชญากรรม เนื่องจากเวลาสวนมากไดถูกใชไปในการประกอบกิจกรรมของสังคม
4. ความเชื่อ (belief) หมายความถึง ระดับของความเชื่อถือที่บุคคลมีตอคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม หากมี
ระดับความเชื่อสูงก็จะมีแนวโนมที่จะไมกระทําผิดกฎระเบียบของสังคม (Larry J. Siegel, 2006, p. 230)
หากบุค คลใดมีองค ประกอบทั้ง สี่ป ระการนี้อยางใดอยางหนึ่ง บุ คคลนั้ นย อมจะไมคิ ดนอกลูนอกทางหรือกระทํ า
ความผิด แตทวาเด็กแวนเหลานี้เปนบุคคลที่ขาดความรักความอบอุน ไมมีความผูกพันกับครอบครัว ไมยึดเอาบรรทัดฐานของ
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สังคมมาเปนแนวปฏิบัติ แตพวกเขาตองการการยอมรับ ตองการใหคนอื่นเห็นคุณคาในตัวตน ดังนั้น การเขาสูการเปนเด็กแวน
จะทําใหพวกเขารูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับและเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอกลุม ซึ่งความรูสึกเหลานี้เปนความรูสึกที่ไม
เคยไดรับจากครอบครัวมากอน
นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กเหลานี้รูสึกวาตนเองยังมีตัวตนและมีความสําคัญ คือ เพื่อน การคบเพื่อนเปนตัวแบบ
ที่จะทําใหบุคคลนั้นเปนเชนไร ซึ่งในทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกตาง (Theory of Differential Association) ซัทเธอร
แลนด (Edwin Sutherland) เชื่อวา พฤติกรรมอาชญากร เรียนรูไดโดยการติดตอกันอยางใกลชิดภายในกลุม ความประพฤติที่
แสดงมาในลักษณะอาชญากรขึ้นอยูกับ ความแตกตางในชวงระยะเวลา ความสม่ําเสมอในการติดตอ ความสัมพันธซึ่ง กันและ
กัน (ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี, 2554, หนา 107) ดังนั้ น การคบเพื่อนที่เปนเด็กแวน และมีการคบหาสมาคมกันอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอเปนเวลานาน ทําใหเกิดการถายทอดความคิด เกิดกระบวนการเรียนรูนําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เห็นดี
เห็นงามกับการเขามาเปนเด็กแวน และเห็นวาเปนสิ่งที่ทําใหตนมีคุณคา กระบวนการเขาสูการเปนเด็กแวนจึงเกิดขึ้น
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การเขาสูการเปนเด็กแวน มีสาเหตุมาจาก
1. การคบเพื่อน โดยมีเพื่อนที่รูจักกันชักชวนเขามาแกงค มีความสนุกสนาน มีความเปนอิสระ ไดทําอะไรในสิ่งทีต่ น
เองและเพื่อน ๆ สามารถทําได ไดเที่ยวตอนกลางคืน มีการขับขี่รถมอเตอรไซตเปนกลุมแกงคและมีความรูสึกวาภูมิใจ
2. สภาพแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน ในละแวกที่อยูอาศัยที่ เปนสาเหตุสําคัญอีกประการ หากละแวกบาน
หรือที่พักอาศัยมีแกงคเด็กแวนอยูเปนจํานวนมาก ยอมทําใหการตัดสินใจเขารวมกลุมเปนไปโดยงาย
3. ปญหาครอบครัว เชน ครอบครัวหยาราง ความยากจนทําใหพอแมไมมีเวลาใหลูก สงผลใหเด็กเขารวมกลุมเด็ก
แวนและในบางครั้ง การแวนมีสินพนันเขามาเกี่ยวของเทากับเปนชองทางในการหาเงินเพื่อมาใชจายในชีวิตประจําวัน
ประเด็นที่ 2 เขามาเปนเด็กแวนเพื่ออะไร
จากงานวิจัย ของ วรวัตต ชาญวิรั ตน และจุฬาภรณ โสตะ (2556) ศึ กษาวิจัย เรื่อง “พฤติ กรรมการเข ารวมกลุ ม
รถจั กรยานยนต ซิ่ง ของวัย รุนในพื้ นที่อําเภอเมือง จั งหวั ดขอนแกน ” ผลการศึ กษาดานการเขาร วมกลุม รถจักรยานยนตซิ่ง
สวนมากเกิดจากความอยากรู อยากเห็น ความตองการเสาะแสวงหาสิ่งใหม ๆ ที่เปนความทาทาย ความตองการเปนจุดเดน
ตองการเพื่อน ชวงเวลาในการรวมกลุมคือวันศุกร วันเสาร ในชวงเวลา 22.00 น. – 03.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมการขับรถเปนกลุม
ฉวัดเฉวียน รวมถึงการแขงขันเพื่อประลองความเร็ว และสวนมากทราบถึงกฎหมายจราจรแตไมมีความเกรงกลัว และทราบถึง
ความคิดของบุคคลภายนอกตอกลุมของตน รวมทั้งอยากใหบุคคลภายนอกยอมรับ จึงเห็นไดวา การเขาสูเสนทางเด็กแวนนั้น
เด็กและเยาวชนเหลานี้มักมาจากครอบครัวที่ไมสมบูรณ มีการศึกษานอย และมีฐานะที่ไมดี จึงไมเปนการยากที่เด็กแวนเหลานี้
จะขวนขวายเพื่อหาทางใหตนเองมีจุดเดนและไดรับการยอมรับ จึงมีการสรางสังคมของตนเองขึ้นมาและเมื่อเกิดเปนสังคมของ
กลุมแวน ยอมทําใหเกิดวัฒนธรรมรอง ซึ่งในทฤษฏีทางอาชญาวิทยาไดกลาวถึงวัฒนธรรมรองไวมากมาย โดยเฉพาะมิลเลอร
(Walter Miller) ไดอธิบายไววา ชนชั้นลางมีวัฒนธรรมที่แยกตัวและแตกตางจากชนชั้นกลาง คานิยมของชนชั้นกลาง คือ
“การไดรับความสําเร็จ” คานิยมของชนชั้นลาง คือ “จุดศูนยรวมของความสนใจ” (focal concern) ซึ่งไดแก
1) ความยุงยาก (trouble) หมายถึง การเขาไปมีความเกี่ยวพันกับความยุงยาก ไดแก การกระทําผิดกฎหมาย จะทํา
ใหไดรับการยอมรับในดานสถานภาพ
2) ความแข็งแกรง (toughness) หมายถึง การมีรูปรางและอุปนิสัยในทางที่เปนผูชาย มีความอดทนและแข็งแรง มี
ความกลาหาญไมเกรงกลัวตอการถูกขมขูหรือตอสู เปนคานิยมที่ไดรับการยกยอง
3) ความฉลาด (smartness) หมายถึง ความชํานาญในการเอาชนะผูอื่นเพื่อความอยูรอดในชีวิตประจําวัน แตเปน
ในลักษณะเอารัดเอาเปรียบผูอื่น จะทําใหไดรับการยอมรับใหเปนผูนําหรือหัวหนาแกงค
4) ความตื่นเตน (excitement) หมายถึง การคนหาสิ่งที่ตื่นเตน ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับการดื่มแอลกอฮอลและการ
เลนการพนันทุกชนิด
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5) โชคชะตา (fate) หมายถึง ความคิดที่วาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนชะตาชีวิตที่ถูกกําหนดไว มนุษยไมสามารถควบคุมได
6) ความอิสระ (autonomy) หมายถึง การไมยอมรับในอํานาจและกฎเกณฑของสังคม
วัฒนธรรมลักษณะนี้ทําใหเกิดการกระทําผิดในลักษณะเปนแกง เพราะตองการไดรับการยอมรับ หลีกเลี่ยงการดูถูก
ตองการใหตนเปนจุดศูนยรวมของความสนใจ (ปกรณ มณีปกรณ, 2555, หนา 290-293) ซึ่งวัฒนธรรมรองนี้ปรากฏอยูในตัว
เด็กแวน รวมตัวกันเปนแกงเพื่ออวดความสามารถวาตนมีความเชี่ยวชาญ ยิ่งเมื่อแขงชนะ เด็กแวนจะรูสึกว าตนเปนคนสําคัญ
และไดรับการยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนวัธน พรหมรัตน (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปรากฏการณเด็ก
แวน สกอย และแซบในสังคมไทย: การกอตัว ปญหา และทางออก” ผลการวิจัยพบวา ปรากฏการณเด็กแวน สกอย และแซบ
เกิดขึ้นจากปจจัยหลักสองประการคือปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก สําหรับปจจัยภายใน กลุมเด็กแวน สกอย และแซบ คือ
กลุมวัยรุนจากชนบทที่ถูกสงเขามารับ การศึกษาและใชชีวิตแบบคนเมือง แตไมสามารถปรับวิถีชีวิตของตนให เขากับชนชั้ น
กลางในเมืองได จึงไดสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรมขึ้นมาเปนของตนเอง วัฒนธรรมยอยนี้มีพื้นฐานสวนหนึ่งมาจากแบบแผน
พฤติกรรมทางสั ง คมของชนบท คือ วั ฒ นธรรมกลุ ม และพื้นฐานอีกส วนหนึ่ ง มาจากวัฒ นธรรมชนชั้ นกลางในเมื อง ที่เ น น
ความสําคัญของคุณคาทางวัตถุ ดังนั้นมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่กลุมวัยรุนเหลานี้ สรางขึ้นจึงมีการผสมผสานหรือปะปนกั น
ระหวางบรรทัดฐานของสังคมเมืองและสังคมชนบท คือ กิจกรรมทางสังคมมักจะเนนการรวมกลุมแบบชนบท แตลักษณะของ
กิจกรรมจะเปนแบบสังคมเมือง ในสวนของปจจัยภายนอก คือการสรางชุดวาทกรรม “เด็กแวน” ขึ้นโดยชนชั้นกลางในเมือง
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแบงและจัดชวงชั้นใหกับกลุมเด็กแวน สกอย และแซบ ซึ่งถือเปนคนกลุมใหมของสังคมเมือง และ
พยายามใชวาทกรรมชุดดังกลาวเบียดขับใหคนกลุมนี้กลายเปน “คนอื่น” ในสังคม เมื่อวัยรุนแตละกลุมไมสามารถตานแรง
เบียดขับของสังคมได จึงมีความพยายามในการสรางอัตลักษณใหมใหหลุดพนจากการถูกเบียดขับของสังคม โดยการพยายามที่
จะนิยามอัตลักษณเด็กแวน สกอยและแซบ ขึ้นใหมใหใหกลายเปนอัตลักษณของกลุมอื่นที่แตกตางไปจากอัตลักษณของกลุม
ตน (มนวัธน พรหมรัตน (.ป.ป.ม). https://www.m-society.go.th/download/article/article_20150922114100.pdf)
ดังนั้ น จึง เห็ นไดวาวั ฒนธรรมรองในการแขง รถจักรยานยนตบ นท องถนนของเด็กแว น สามารถตอบสนองความ
ตองการของเด็กแวน ไมวาจะเปนความตองการการยอมรับ ความตองการสถานภาพ ความตองการสรางความภาคภูมิใจใน
ตนเอง รวมไปถึงการตอบสนองความรูสึกดานอารมณ ไดแก อารมณและความรูสึกที่ไดจากการประลองความเร็ว ทําใหรูสึก
ตื่นเตนและเปนอิสระ วัฒนธรรมรองดังกลาวจึงเปนทางออกของปญหาที่นาสนใจและนาดึงดูดใจสําหรับกลุมเด็กแวน
4. แนวทางการแกไขปญหา
การแกไขปญหาเด็กแวน จะตองเปนการแกไขแบบบูรณาการรวมกันของสถาบันที่เกี่ยวของ โดยเริ่มจาก สถาบั น
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชน
สถาบัน ครอบครัว จะตองเริ่ มที่พอแม ปลู กฝง ขัดเกลาพฤติกรรมที่ถูกตองและเปนไปตามบรรทัด ฐานทางสังคม
ใหแกลูก ไดแก
1. การเปนตนแบบที่ดีแกลูก พอแมจะตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหลูกเห็นและตองเปนการกระทําที่มีความ
สม่ําเสมอ และลูกจะเลีย นแบบพฤติกรรมของพอแมและนํ ามาเปนแบบแผนในการใชชีวิต ตอไป บทบาทการเปนตนแบบ
(role model) ที่ดี มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพเปนอยางยิ่ง จากบทความของนายแพทยอุดม เพชรสังหาร ไดเขียน
บทความเกี่ยวกับเซลลกระจกเงา (Mirror Neuron) วา ในสมองของมนุษยจะมีเซลอยูชนิดหนึ่งที่ทําหนาที่เปนเหมือนกระจก
เงาที่สะทอนพฤติกรรมที่เห็นและบังคับใหเลียนแบบพฤติกรรมนั้นทั้งในดานดีและดานไมดี (อุดม เพชรสังหาร, 2551) ดังนั้น
การที่เด็กเห็นพฤติกรรมของพอแม เด็กยอมเลียนแบบตามเหมือนกระจกเงา เชน ถาพอแมขี้หงุดหงิดใจรอน ลูกก็จะซึมซับ
พฤติกรรมของพอแมและกลายเปนเด็กขี้หงุดหงิด ใจรอนเชนกัน
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2. การสื่อสาร มนุ ษยอาศัย การสื่อสารเพื่ อนําไปสู การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็นซึ่ งกันและกัน ซึ่ง การสื่อสารมิไ ด
หมายความเพียงแคภาษาพูดเทานั้น แตยังสามารถสื่อสารผานทางภาษากายไดดวย การแสดงความรูสึกซึ่งกันและกันจะทําให
ครอบครัวมีความใกลชิดกันมากขึ้นและนําไปสูการเปดเผยความรูสึก ความตองการ ปญหาตาง ๆ ดังนั้น เมื่อลูกเขามาขอ
คําปรึกษา พอแมควรจะเปนผูฟงที่ดีดวย พรอมทั้งใหกําลังใจ มิใชการจองจับผิด เมื่อลูกทําดี พอแมควรใหความชื่นชมเพื่อให
ลูกเกิดความภาคภูมใิ จ เมื่อลูกทําผิด พอแมตองตักเตือนดวยเหตุผลและความเขาใจ ไมใชอารมณ
สถาบั น การศึ ก ษา เป นสถาบั นที่ มี ค วามสํ าคั ญ เช นเดี ย วกั บ สถาบั นครอบครั ว เนื่ องจากจะต องรั บ ช วงต อจาก
ครอบครัวเพื่อใหการอบรมสั่งสอนทั้งในเรื่องของการดํารงอยูในสังคมอยางถูกตองทํานองคลองธรรมและการใหความรูเพื่อการ
ดํารงชีพ จากงานวิจัยจะพบวา เด็กแวนสวนใหญจะมีผลการเรียนที่ไมคอยดี การมาโรงเรียนเพื่อการพบปะเพื่ อนฝูง โดยขาด
จุดมุงหมายในชีวิต เพราะเด็กแวนเหลานี้ขาดมาตรฐานของนิยามคําวา “เด็กดี” สถาบันการศึกษาจึงควรเปนสถานที่ในการ
ชวยเหลื อใหเ ด็กเหลานี้มี ที่ยื นในสัง คม สรางความเปนตัวตนที่ สัง คมยอมรั บและเด็ กรู สึกภาคภูมิ ใจในตนเอง ครู จะตองมี
บทบาทสงเสริ มการพั ฒนาการด านสั งคมและจริยธรรม รั บฟ งป ญหาของเด็ ก มีวิธีการในการแกไขปญ หาที่ ถูกตอง ชี้ แนะ
แนวทางที่ถูกตอง นอกจากจะตองพัฒนาเด็กแลว ครูยังตองมีบทบาทในการทําความเขาใจกับพอแมของเด็กดวยการใหความรู
การสงเสริมพฤติกรรมวัยรุนแกพอแม โดยใหพอแมเริ่มจากการเปนแบบอยางที่ดี มีการเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อเปนการพบปะ
พูดคุย สอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและสภาพความเปนอยู เพื่อใชเปนขอมูลในการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาตอไป
ชุมชน คนในชุมชนตองรวมแรงรวมใจ ชวยเหลือกัน โดยชวยกันสอดสองพฤติกรรมของเด็กในชุมชน หากพบเห็น
เด็กคนใดที่มีลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม ควรจะตองแจงผูปกครองและชวยกันหาวิธีแกปญหา นอกจากนี้ คนในชุมชนจะตอง
มีความเอือ้ อาทร มีความอบอุนปลอดภัย ผูนําชุมชนสามารถเขามามีบทบาทในการชวยเหลือชุมชนในดานของนโยบาย เชน
การสรางลานกีฬาในชุมชน การสอนธรรมะแกเยาวชนโดยใหวัดเขามามี มีพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนไดเขามาทํากิจกรรมและ
แสดงความคิดสรางสรรค
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของแรงงานและนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบจากแหลงขอมูลทุติยภูมิจากวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของแรงงานเกิดขึ้นจากนายจางและลูกจางขาดความรู ความเขาใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองของลูกจาง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
คือ สถานประกอบการควรสงเสริมและพัฒนาความรูดานกฎหมายใหกับนายจางและลูกจาง และสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ใหกับแรงงานและสถานประกอบการ
คําสําคัญ: ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงาน แนวทาง การพัฒนา
Abstract
This academic paper aims to study the problems of labor practices and to propose guidelines
for development of safety management system in workplace under the Occupational Safety, Health and
Environment Act B.E. 2554 by analyzing systematic data from secondary sources from academic journals
and related research. The results found that the problems of labor practices took place from lack of
knowledge and understanding of relevant laws of employer and employee and misbehavior of employee.
The guidelines for development of safety management systems in workplace were promoting and developing
knowledge about the law and promoting the safety culture for labor and enterprises.
Keywords: safety in workplace, labors, guidelines, development
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1. บทนํา
แรงงานถือเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตได ซึ่งการคุมครองแรงงานใหมีความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ยอมสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง หากมีการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยขึ้นจากการทํางาน ยอมกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอตัวลูกจางและครอบครัวของลูกจางที่ตองเสียคาใชจายและ
เวลาในการดูแลรักษา นายจางที่ตองเสียหายจากการฟนฟูธุรกิจหรือหยุดการผลิต อันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศได (พิมุข สุศีลสัมพันธ และวริยา ล้ําเลิศ, 2559) อยางไรก็ตามแมประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกัน
ลูกจางจากอันตราย หรือความเจ็บปวยจากการทํางาน แตสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานในป 2559 พบวา มีความ
รุนแรงถึงตาย จํานวน 584 คน ทุพพลภาพ 12 คน สูญเสียอวัยวะบางสวน 1,290 คน (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2560)
จากการศึกษางานวิจัยของ พิมุข สุศีลสัมพันธ และวริยา ล้ําเลิศ (2559) เรื่อง การคุมครองแรงงานตามกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายจัดตั้งสถาบันสงเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
และงานวิจัยของอัจฉรา ผองพิทยา จันทรจิรา สิงหพันธ ปราณี อามาตมนตรี และ โอภาส พรมมิ (2559) เรื่อง แนวทางการ
ปรับปรุงการจั ดการความปลอดภัยในการปฏิ บัติง านบนที่สู งกรณี ศึกษา บริษัท เอสซี ซิส เต็ม เน็ ตเวิ รค จํากั ด ต างบ งชี้วา
อุบัติเหตุในการทํางานเกิดจากความประมาทเลินเลอของพนักงาน และไมสวมอุปกรณขณะทํางาน สวนแนวทางการปรับ ปรุง
การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง ไดแก การจัดฝกอบรมแนวทางการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บนที่สูง การตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยและจัดทําคูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
และโครงสรางของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งแกไขกฎหมายจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางานใหมีโครงสรางการบริหาร และอํานาจหนาที่ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึก
และวัฒนธรรมเชิงปองกันความปลอดภัยในการทํางานใหเกิดขึ้นในสังคม และหากพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีการกําหนดพระราชบัญญัติความความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 ขึ้นโดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ.2554 ไดกําหนดไวในหลายมาตราใหลูกจางมีหนาที่ที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เชน มาตรา 6 ลูกจางมี
หนาที่รวมมือกับนายจางในการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 8 ลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 21 ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที ่
กําหนด ถาพบขอบกพรอง หรือชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
หัวหน างาน หรื อผู บ ริ ห าร และมาตรา 22 ลู กจ างตองสวมใส แ ละดู แ ลรั กษาอุป กรณ คุ ม ครองความปลอดภั ย ส วนบุ ค คล
ตลอดเวลา เปนตน รวมถึงอนุสัญญา ฉบับที่ 187 อนุสัญญาฉบับนี้จัดเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศฉบับพื้นฐานดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่ง ILO ไดยกรางขึ้นเพื่อใหเปนกรอบแนวทางสําหรับการบริหารจัดการและดําเนินงานความ
ปลอดภัย และอาชี ว อนามั ยระดับชาติ และผลักดันรั ฐสมาชิกพิจารณาใหสัตยาบัน โดยมีเนื้อหาสาระของอนุสัญญามุ งเน น
เกี่ยวกับการจัดใหมีองคประกอบขั้นพื้นฐานที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งถือเปนสวน
หนึ่งของวาระงานที่มีคุณคา (Decent Work)
นอกจากนี้ในงานวิจัยของสุชาดา เรืองแสงทองกุล (2558: 238) เรื่อง ปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครองลูกจา ง
ดานความปลอดภัยในการทํางานตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554:
ศึกษากรณีสถานประกอบการยานรังสิตและใกลเคียงจังหวัดปทุมธานี พบวา การบังคับใชกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบการยานรังสิตและใกลเคียง จังหวัดปทุมธานียังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาตาง ๆ ดังนี้
1) การขาดความรูความเขาใจกฎหมาย พบวา จํานวนนายจางและลูกจางที่ทราบและเขาใจหลักการของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีจํานวนนอย เพราะการไมรูกฎหมายของ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 945
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ฝายนายจางทําใหการบังคับใชกฎหมายไมอาจบรรลุผลได ในขณะที่ความไมรูของฝายลูกจางทําใหไมอาจเรีย กรองหรือรักษา
สิทธิของตนเองได ซึ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ผูที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายจําเปนตองทราบ
และเขาใจหลักการของกฎหมาย
นอกจากนี้นายจางสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและทําความเขาใจหลักการและสาระสําคัญของกฎหมาย
และเห็นวาการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกนอันตรายที่อาจเกิดแกลูกจางเปนการเพิ่มภาระและคาใชจายใหแกนายจาง
2) การละเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย พบวา นายจางมักละเลยตอหนาที่ในการจัดและดูแลสถานประกอบการใหมี
สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งมลภาวะทางเสีย ง ทางอากาศ แสงสวาง
และอุณหภูมิ
การละเลยการดําเนินการของนายจาง อาทิ การไมติดปายเตือนอันตราย ไมออกประกาศขอบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัย หรือมีประกาศขอบังคับแตไมสามารถดําเนินการใหลูกจางปฏิบัติตามได นายจางละเลยไมจัดใหมีเจาหนาที่
หรือหนวยงานในการดูแลความปลอดภัย เปนตน
จากความเปนมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหา สาเหตุเกี่ยวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานในมิติ
ตาง ๆ โดยผูเขียนขออธิบายรายละเอียด ดังนี้
2. กระบวนการ: ความรู ความเขาใจ ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายถึงสาเหตุและพฤติกรรม
เนื่องจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการ
ผลิต การกอสราง และบริการแตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ
เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวยประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจํากัดไมสามารถกําหนดกลไกและ
มาตรการบริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และ
บริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน สงวนรักษา
ทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตามในสถานประกอบการหลายแหงประสบปญหาเรื่องความรู ความเขาใจเนื่องจากนายจางและ
ลูกจางไมทราบกฎหมายและขาดการตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความปลอดภัยในที่ทํางาน นอกจากนี้ลักษณะของ
กฎหมายดังกลาวที่มีการบังคับใชมีหลายฉบับ บางฉบับลาสมัยไมทันตอสถานการณปจจุบันหรือบางกรณีมีกฎหมายมากมายกระจัด
กระจายอยูภายใตการบังคับใชของหนวยงานอื่น ๆ ทําใหเกิดความซ้ําซอนยุงยากที่จะปฏิบัติตาม (สุชาดา เรืองแสงทองกุล ,
2558: 238)
ในเชิงพฤติกรรมสามารถอธิบายถึงมุมมองของการเกิดอุบัติเหตุ โดยปฐมพงศ นาคาแกว และคณะ (2557: 37) ได
อธิบายถึงมุมมองของการเกิดอุบัติเหตุ จากอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา ในระยะแรก ๆ การดําเนินงานจะเนนไปทางดานการเกิด
อุบัติเหตุ โดยใหความสนใจกับสภาพทางกายภาพของงานที่ทํา (physical workplace) มีการตรวจพื้นที่ทํางาน รักษาความ
สะอาดและเฝาระวังสภาพการทํางาน ตอมาเมือ่ ทฤษฏีโดมิโนของไฮนริคฮ (Heinrich) ถูกเสนอขึ้นในป 1930 เรื่องการทํางาน
ที่ผิดพลาดของมนุษย (human error) มีสวนชวยทําใหเกิดอุบัติเหตุ ก็ไดรับความสนใจจากผูที่เกี่ยวของ ระยะตอมา พบวา
การแกไขปญหาตลอดจนการปองกันการกระทําที่ไมปลอดภัย (unsafe act) และสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (unsafe
condition) ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จึงมีทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุ (theory of multicausation)
เขามาแทนที่ทฤษฏีหลังนี้ เชื่อวาอุบัติเหตุมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเทานั้น แตมาจากหลาย ๆ สาเหตุที่เชื่อมสัมพันธกัน
แนวทางการแกไขปญหาและการปองกันจึงหันมาใหความสําคัญกับการมีระบบหลาย ๆ สาเหตุเชื่อมสัมพันธกัน แนวทางการ
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แกไขปญหาและการปองกันจึงหันมาใหความสําคัญกับการมีระบบการจัดการ (management system) ซึ่งจากมุมมองดังกลาว
นํามาสูหลักการปฏิบัติในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน นอกจากนี้ทฤษฎี
ที่อธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยไดระบุถึงพฤติกรรมหรือลักษณะของการกระทําที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยกลาวไววา พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของพนักงาน โดยอยูในสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
พิการ ตาย เกิดโรคจากการทํางานทรัพยสินเสียหาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามหลักพฤติกรรมศาสตรนั้น พฤติกรรมความ
ปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดตองมีปจจัยหลายประการดวยกัน จําแนกได 3 ลักษณะ คือ 1) ปจจัยที่ชวยโนมนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรม
ความปลอดภัย (predisposing factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลที่มี
ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือประสบการณที่ไดรับ
จากการเรียนรูของแตละบุคคล ซึ่งสวนใหญมักจะไดรับทั้งในทางตรงและทางออม หรือจากการเรียนรูดวยตนเอง ผลสืบเนื่อง
พฤติกรรม บุคคล สิ่งแวดลอม เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ ความคิด การตัดสินใจ การประเมินผล การติดตอสื่อสาร การรับรู
ทัศนคติ คานิยม ภาวะรับการจูงใจ ของบุคคลในสภาวะตาง ๆ 2) ปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (enabling
factors) เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตาง ๆ มีโอกาสที่จะใชบริการหรืออุปกรณ รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูและจัดหาไวให
อยางทั่วถึง ไดแก สถานพยาบาล แหลงอาหาร หรืออุปกรณปองกันความปลอดภัย เปนตน 3) ปจจัยที่ชวยเสริมสรางใหเกิดความ
ปลอดภัย (reinforcing factors) เปนปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน ไดแก ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน นายจางและบุคลากรอื่น ๆ ซึ่งบุคคลเหลานี้
จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมสั่งสอน กระตุนเตือน การชักจูง การเปนตัวอยาง
การดูแลควบคุม รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะนําไปสูการมีสุขภาพหรือพฤติกรรม
อนามัยตามเปาหมายที่กําหนดไว (สมถวิล เมืองพระ, 2537: 43) และหากพิจารณาถึงพฤติกรรมจะพบวา สาเหตุที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานมี ดังนี้
ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุ
ลักษณะปฏิบัติงาน
1. การกระทําที่ไมปลอดภัย
1. ความประมาท พลั้งเผลอ
2. การแตงกายไมเหมาะสม
3. หยอกลอระหวางปฏิบัติงาน
4. ไมใชอุปกรณปองกัน
5. ไมสบายหรือมีปญหาครอบครัวทําใหจิตใจไมพรอม
ปฏิบัติงาน
6. ไมปฏิบัติตามกฎ
2. สภาพการณหรือสภาพแวดลอม 1. การวางผังโรงงานไมถูกตอง
ในการปฏิบัติงานไมปลอดภัย
2. พื้นโรงงานขรุขระ
3. การจัดเก็บสิ่งของไมเปนระเบียบ
4. แสงสวางไมเพียงพอ
5. เสียงดังเกินควร
6. ความรอนสูงและฝุนละออง
7. ไมมีที่กําบังหรือปองกันอันตราย
8. เครื่องมือชํารุดบกพรองขาดการบํารุงรักษา
ที่มา: Heinrich, 1959.

สัดสวนของการเกิดอุบัติเหตุ
85%

15%
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3. กลไกการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อใหการจัดการความปลอดภัยเปนไปอยางมีมาตรฐานและลดความสูญเสีย สิ่งสําคัญที่สถานประกอบการจะตอง
คํานึงถึงคือการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยวัฒนธรรมความปลอดภัยเปนวัฒนธรรมยอยของวัฒนธรรมองคการ (corporate
culture) ที่เนนวาองคการควรมีวัฒนธรรมที่แกรง (strong culture) จะสามารถประสบผลสําเร็จได โดย Schein (1991: 6-7)
ไดแบงระดับของวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ระดับ คือ
1) ระดับรูปธรรม (artifacts level) คือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นได เชน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ภาษา เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และบริการ โดยจะรวมถึงรูปแบบของการแตงกาย กริยามารยาท เรื่องราว เรื่องเลา นิทาน
การเฉลิมฉลอง เปนตน ดังนั้นวัฒนธรรมในระดับนี้เปนสิ่งที่สามารถเห็นไดงายแตไมสามารถที่จะอธิบายไดวาสิ่งที่เห็นนั้นมี
วัฒนธรรมเปนเชนไร
2) ระดับหลักการสนับสนุน (espoused value level) เปนสิ่งที่องคการใชในการตัดสินวาอะไรเปนสิ่งถูกหรือผิด
ซึ่งไดแก กลยุทธ เปาหมาย และปรัชญาขององคการ ซึ่งคานิยมนี้เปนสิ่งที่มนุษยแสดงออกอยางมีสํานึกหรือรูตัว
3) ระดับสามัญสํานึก (basic underlying assumptions level) เปนสิ่งที่สมาชิกในองคการแสดงออกโดยไมรูตัว
ซึ่งสะทอนความเชื่อที่คิดวา เปนจริง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรู ความรู และพฤติกรรมของคน (รังสรรค มวงโสรส, 2553:
104)
ดังนั้นการสรางความรวมมือจากแรงงานใหมารวมทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น องคกร European
Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA, 2012 อางถึงใน สราวุธ สุธรรมาสา, 2557: 11-12) ไดเสนอแนะ
แนวทางที่อาจนํามาใชสําหรับการสรางความรวมมือจากแรงงานที่มีตองานความปลอดภัย ดังนี้
1) ผูบริหารตองเปดโอกาสใหแรงงานเขามามีสวนรวม ดวยการเขาไปปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยในการ
ทํางาน และเชิญใหมารวมประชุมกับฝายบริหารในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) ฝายลูกจางตองสามารถซักถามฝายบริหารไดตามตองการ และรวมทั้งสามารถเสนอมาตรการปองกันแกไขไดตาม
ตองการ
3) ใชวิธีการปรึกษาหารือกันทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม
4) พยายามชี้แนะใหแรงงานเขามามีสวนรวมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งอาจทําไดโดย (1) ทํางานที่
รับผิดชอบดวยความปลอดภัย และคํานึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นที่อาจไดรับผลกระทบจากการทํางาน (2) ใหความรวมมือ
กับฝายบริหาร/นายจาง ในงานทางดานนี้ (3) เขารับการอบรมดานนี้ตามที่ทางโรงงานจัดและนําความรูไปประยุกตในชีวิตการ
ทํางาน (4) แจงนายจาง ผูบริหาร หัวหนางาน และ/หรือ จป. ระดับวิชาชีพ ทราบถึงอันตรายที่พนักงานคนอื่นอาจไดรับหรือมี
ความเสี่ยง เนื่องจากยังไมมีมาตรการปองกันหรือมาตรการนั้นไมเพียงพอที่จะใหความคุมครองได และ (5) รวมเสนอแนะเรื่อง
นโยบาย การกําหนด (เขียน) วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (Safe work instruction) ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนมุมมองของชาวตะวันตก
ที่มตี อการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศ
(สราวุธ สุธรรมาสา, 2557: 11-12)
สําหรับในประเทศไทย พบว า มีหลายบริษัทที่มี การกําหนดมาตรฐานและสรางความปลอดภัย ใหกับลูกจาง อาทิ
1) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม (Company HSE manual) การสรางความปลอดภัยใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Safety in Process) เปนสิ่งที่
ตองกระทําเพื่อใหเกิดการทํางานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยูในระบบความคิดของการทํางานเสมอ บริษัทจัดใหมีการปลูกฝง
ทัศนคติและความเขาใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยใหกับพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทจัดใหมี Safety Talk
เปนประจําสม่ําเสมอในทุกหนวยงาน เพื่อใหพนักงานและลูกจางทุกคนมีความรูความเขาใจในการทํางาน และรับทราบถึงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมทั้ งจากหนวยงานของตนเองและหนวยงานภายนอก
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ที่เกี่ยวของ เปนตน 2) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเวียงสระ โดยนายโชคชัย แสงเงิน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
เวียงสระพรอมด วยคณะผูบริหารไดพูดคุ ยเนนย้ําใหพนักงานชางและลูกจางชางทุกคนเห็นความสําคัญของความปลอดภั ย
โดยการทํ ากิจกรรมพูดคุ ยดานความปลอดภั ยนั้นตองใหพนั กงานชางและลูกจ างช างทุ กคนเขาร วมกิ จกรรม Safety Talk
กอนที่จะเริ่มออกปฏิบัติงาน และ 3) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอื่น ๆ ที่บริษัทนํามา
ประยุกตใชเพื่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานใหกับพนักงาน คูธุรกิจ ผูรับเหมา และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงาน
ภายในบริษัทฯ ใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา สนับสนุน และสงเสริม
ใหพนักงานตระหนักรูถึงการทํางานดวยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของพนักงาน คูธุรกิ จ ผูรับเหมา
และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเครงครัด
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหการสนับสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร
และทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เปนตน
สรุปไดวาแนวทางการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยควรเริ่มตนจากการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานเพื่อสรางความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีได และจัดทํานโยบายดานความปลอดภัยใหเดนชัดสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 (fundamental of occupational safety and
health) จัดทําการปรับปรุงระบบการอบรมเรื่องความปลอดภัยดวยการหาความจําเปน (training needs) โดยใหความสําคัญกับ
“safety training method” และดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัย (safety management technique)
โดยถือเรื่อง “effective communications” การสื่อความอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญที่สุด ผลผลิตของการสรางแนวทาง
การพัฒนาระบบความปลอดภัยที่จะไดรับ ไดแก การสรางความตระหนักและการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมความปลอดภัย
การสรางคูมือความปลอดภัยในการทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนาความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 การมีมาตรการควบคุมสถานประกอบการในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะ
สงเสริมใหลูกจางสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ลดความสูญเสียและสอดคลองกับแนวคิดการจัดการ “ความสุข
8 ประการ หรือ Happy 8” บนฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา มี 8
องคประกอบยอย ไดแก สุขภาพดี (happy body) มีน้ําใจงาม (happy heart) รูจักผอนคลาย (happy relax) แสวงหาความรู
(happy brain) ศรัทธาตอศาสนาและศีลธรรม (happy soul) จัดการรายรับรายจายของตนเองได (happy money) ครอบครัวดี
(happy family) และสังคมดี (happy society) โดยองคกรที่มีการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเปาหมาย
ใหคนทํางานในองคกรมีสุขภาพที่ดีในการทํางาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน มีทักษะ
และประสิทธิภาพที่ดใี นการทํางาน มีความรักและผูกพันตอองคกร จะเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ของระบบการจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมและยั่งยืน (ขวัญเมือง แกวดําเกิง, 2554: 3-4)
4. สรุป
การบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพพิจารณาไดจาก
การลดลงของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การลดจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ หรือโรคจากการทํางาน อันจะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของแรงงาน และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของสถานประกอบการ ดังนั้นสถานประกอบการมีหนาที่ในการควบคุม (control)
การปฏิบัติตนของนายจางและลูกจางใหเปนไปตามกฎเกณฑหลักการหรือแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ
แรงงานในสถานประกอบการโดยใหหัวหนาเปนผูดูแลภายใตกฎเกณฑระเบียบมาตรฐานที่กําหนดไวตลอดจนการนํานวัต กรรม
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ใหม ๆ มาใชในสถานประกอบการ โดยเนนวิธีการแปลกใหมมีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และจัดสิ่งแวดลอม
ของสถานที่ทํางาน ไดแก แสง สี เสียง หรือธรรมชาติตาง ๆ ใหเหมาะสมในการดําเนินงานและยังเปนการอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน เชน มีอากาศปลอดโปรงไดสะดวก มีแสงสวางเหมาะสม ไมมีกลิ่น หรือเสียงรบกวนในการปฏิบัติงาน อุณหภูมิ
ภายในสถานประกอบการเหมาะสมไมรอนหรือเย็นจนเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดีไดโดยสภาพแวดลอม
ที่ดีเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหแรงงานมีความสามารถในการทํางานและมีความสุขในสถานที่ทํางาน
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงความเชื่อพื้นฐานในกระบวนทัศนการพัฒนาของไทย ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการการพัฒนา และนําเสนอแนวทางการแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเนื้อหาสําคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจลังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ พบวา ความเชื่อพื้นฐานในการพัฒนาของประเทศไทยนั้นใหความสําคัญกับการพัฒนาตาม
แนวคิดของตะวันตก การพัฒนาของภาครัฐที่สะทอนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงเปนความกาวหนาและเปน
เรื่องทางเทคนิคที่ตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพื่อนําเอาแนวคิดและเทคนิคตาง ๆ เขามาใชในการวางแผนพัฒนา
ใหเกิดความสําเร็จ ปจจัยทางการเมืองทั้งภายในประเทศและการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
และปจจัยทางเศรษฐกิจ สงผลตอแนวทางการพัฒนา การแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาคือการที่ภาครัฐตองปรับบทบาท
จากการทําหนาที่ปกครองไปทําหนาที่ในการบริหารงานสาธารณะที่มีการเชื่อมโยงกับตัวแสดงอื่น ๆ ในสังคม ทั้งองคกรภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนและภาคประชาชนตาง ๆ และปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ศูนยกลางการปกครองและการพัฒนาดานตาง ๆ เหนือสังคม ไปสูการมีบทบาทใหมในการประสานความสัมพันธกับตัวแสดง
ตาง ๆ ในสังคม
คําสําคัญ: การพัฒนา กระบวนทัศนการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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Abstract
This document aims to study the problems of development in Thailand, the basic concepts in
the development paradigm and to study the paradigm shift in development under the changing of the
national economic and social development plan. The author collect data from primary documents and
can be concluded that the development of Thailand as a technical matter, which must be conducted
by an expert in the field. It was developed by a growing of economic under development discourse. In
addition, the government also has to consider the development by increasing economic growth. The
development paradigm of Thailand is a way of thinking and attenuation problems, particularly poverty,
a lack of income. The solutions developed by the venture when the political change towards a more
democratic and globalization. As a result, the government increased participation to the public and civil
society.
Keywords: development, paradigm of development, national economic and social development plan
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1. บทนํา
การพัฒนา (development) เปนแนวคิดที่มีความสําคัญ เปนการกระตุนใหภาครัฐและประชาชนคิดถึงลักษณะของ
สังคมที่ดี เปนแนวคิดที่กวางและเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ อาจกลาวไดวาการพัฒนาเปนสิ่งที่มีนัยยะเชิงบวก
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง (change) ความทันสมัย (modernization) และความเจริญเติบโต (growth) การพัฒนาเปนรูปแบบ
อยางหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) สวนความทันสมัย (modernization) ก็เปนกรณีเฉพาะประการหนึ่ง
ของการพัฒนา สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม (industrialization) เปนอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาที่มักไดรับความสําคัญใน
ประเทศกําลังพัฒนา โดยทั่วไปแลวการพัฒนาเปนลักษณะทางสังคมที่กําลังเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยเปนในอดีตไปสูสิ่งทีต่ องการจะเปน
ซึ่งขึ้นอยูกับเปาหมายของการพัฒนาของแตละสังคม (Goulet, 1973) การพัฒนามีนัยสองประการในตัวเอง กลาวคือ ประการ
แรกเปนกระบวนการพัฒนา (as a process) สวนประการที่สองเปนเงื่อนไข (as a condition) หรือระดับของการพัฒนา
(level) นอกจากนี้การพัฒนายังแบงสถานะออกเปน 3 สถานะ ไดแก การพัฒนาที่เปนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
(development as growth) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (development as human development) และการพัฒนาที่
เปนความเทาเทียมกันทางรายได (development as income equality) โดยการพัฒนาของประเทศตางๆ ในโลกเริ่มอยาง
จริงจังในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และตลอดระยะเวลาที่ผานมาลวนเปนการตอสูทางความคิดเพื่อหาความหมายและ
ความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสวนใหญมักจะวนเวียนอยูกับแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาทั้ง 3 สถานะที่กลาวมาขางตน
โดยเนนที่แนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือผสมผสานหลายๆ แนวทางเขาดวยกัน (Ersson and Lane, 1996)
อยางไรก็ดี โดยทั่วไปสังคมมักคุนเคยกับการใชคําวา “การพัฒนา” ในความหมายของการพัฒนาประเทศดอยพัฒนา
และกําลังพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้การพัฒนาไมไดมีเพียงการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยการนําเขาเทคโนโลยีและการเพิ่มขนาดการคา แตสิ่งที่ตองดําเนินการคือการเปลี่ยนกระบวนทัศนดานการพัฒนา ปรับ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเชิงสถาบันอยางจริงจัง และสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นไดจริง ในขณะเดียวกันการพัฒนาก็มีทางเลือก
หลายประการ ทั้งการพัฒนาของประชาชน ชุมชน ประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะระดับประเทศหรือองคกร
ระหวางประเทศที่มีโครงการพัฒนาตางๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมากทั่วโลก รัฐบาลของประเทศตาง ๆ และองคกรพัฒนาระหวาง
ประเทศกําหนดนโยบายที่ มีผ ลโดยตรงตอการพัฒนา อีกทั้ งการพั ฒนาเหล านี้ยั งได รับการสานตออี กจํานวนมากจากการ
ตัดสินใจของผูปฏิบัติ ซึ่งสงผลตออนาคตของการพัฒนา การพัฒนาจึงเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตในสังคมและแบงปนใหแกสมาชิกในสังคม เปนกระบวนการที่ตอเนื่องและเกิดขึ้นในทุกสังคม เปนปรากฏการณที่
เปลี่ยนสังคมและนําไปสูความเจริญเติบโต และเปนแนวคิดที่มีความเปนพลวัตร การเปลี่ยนแปลงการรับรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ทําใหเกิดการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น (Rathod, 2010: 26-27)
สําหรั บประเทศไทย การวางแผนเพื่อพัฒ นาประเทศที่ ผานมา มีพั ฒนาการมาอย างต อเนื่องภายใต สถานการณ
เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในบริบทตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด
ลง รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ไดตราพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ.
2493 ขึ้น สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการจัดตั้ง “สภาเศรษฐกิจแหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2494 คณะรัฐมนตรีมีมติใหตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ” ขึ้น และขอความ
รวมมือจากธนาคารโลกใหสงคณะผูเชี่ยวชาญเขามาสํารวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมกับเจาหนาที่ฝายไทยและได
ออกรายงานเรื่องโครงการพัฒนาการของรัฐบาลสําหรับประเทศไทย (A Public Development Program for Thailand)
พรอมทั้งเสนอแนะใหรัฐบาลจั ดตั้งสถาบันการวางผังเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทยขึ้นเพื่อทําหนาที่วางแผนพัฒนาประเทศ
อยางถาวร รัฐบาลจึงไดจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ขึ้นตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2556: 7) ตอมาในป พ.ศ. 2515 คณะ
ปฏิวัติไดโอนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ มาเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 953
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และสังคมแหงชาติ และตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 กําหนดให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เป นหนวยงานหลักในการจัด ทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นับตั้งแตประเทศไทยไดเริ่มพัฒนาประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2504 จนถึงปจจุบัน ไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนามาโดย
ตลอด ทั้งดานแนวคิดพื้นฐาน เปาหมายหลัก รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการจัดทําแผน ประเด็นที่นาสนใจคือ กระบวนทัศน
การพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงเวลาที่ผานมาเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มีเงื่อนไข ปจจัย
ใดบางที่มีอิทธิพลตอการวางแผนพัฒนาประเทศ กระบวนทัศนการพัฒนาแบบเกามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรตอการพัฒนา
และภาครัฐไดพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาภายใตบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไร
2. ความเชื่อพื้นฐานในกระบวนทัศนการพัฒนาของไทย
กระบวนทัศ นการพัฒ นาของไทยมีค วามเปนมาและความเปนไปอย างไร ความเชื่อที่มี ตอการพั ฒนาประเทศให
ความสําคัญกับเรื่องใด สามารถพิจารณาไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนสําคัญ ผูเขียนจึงพยายามวิเคราะห
ความเชื่อพื้นฐานในกระบวนทัศนการพัฒนาของไทยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ โดยพบวาแนวทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เปนการนําเอาแนวความคิดเรื่องการ
เจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจวาจะนําการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย และคาดหวังวาการเจริญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจจะทําใหคนไทยมีชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2556: 9) อยางไรก็ดีรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาชองวางของการพัฒนา ตลอดจนปญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามมาจาก
การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2 ฉบับแรก ทําใหในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
ฉบับที่ 3 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่มุงลดชองวางของการกระจายรายได โดยสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรควบคูไปกับนโยบายในการลดอัตราการเพิ่มของประชากร การขยายและการกระจายบริการดานการศึกษา สุขภาพ
อนามัยและโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปน อยางไรก็ตาม นโยบายและแนวทางดังกลาวยังไมสามารถกอใหเกิดผลตอการ
ปรั บเปลี่ ยนโครงสร างการกระจายการพัฒ นา เนื่องจากรัฐ บาลไมมี มาตรการและกลไกที่จะเขาแทรกแซงดู แลให เกิ ดการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒ นาอยางเหมาะสม ประกอบกับสถานการณ ของเศรษฐกิจโลกคอนขางผั นผวน จนส งผล
กระทบตอภาวะเศรษฐกิจในภาคชนบทโดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งสงผลใหเกิดชองวางของรายไดระหวางกลุมอาชีพ ระหวาง
ภูมิภาค และระหวางเมืองกับชนบท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 10)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2516-2519 สงผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 4 จัดทําขึ้นภายใตสถานการณปญหาทางการเมือง การจัดทําแผนจึงมุงเนนการวิเคราะหเพื่อชี้ประเด็นปญหาของการ
พัฒนาของประเทศ กระบวนการพัฒนาในชวงนี้ ภาครัฐเปนกลไกหลักในการจัดทําแผนพัฒนา โดยกลุมนักวิช าการรวมกั บ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มีวัตถุประสงคที่มุงเนนการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ตาง ๆ เชน การคมนาคมและขนสง การสรางเขื่อนสําหรับการชลประทานและการผลิตพลังงานไฟฟา เพื่อสรางพื้นฐานรองรับ
การลงทุนของภาคเอกชน โดยวัตถุประสงคหลักยังคงมุงไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งดําเนินงานตามแผนเปนการ
สั่งการจากบนลงลาง โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานนําไปปฏิบัติโดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ขณะที่
ภาคส วนอื่นๆ มี สวนร วมนอยมากในการนําแผนไปสูการปฏิ บั ติ (สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คม
แหงชาติ, 2556: 11)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้ง 4 ฉบับ พบวาภาครัฐเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายใตระบบตลาด
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แบบทุนนิยมเสรี และจัดใหมีองคกรทําหนาที่ในการวางแผน นั่นคือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยังพบได
วาการพัฒ นาประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเรื่องเดียวกัน ตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (development
economics) ซึ่ งเชื่ อว าถ าประเทศสามารถเร งรั ด การขยายตั วทางเศรษฐกิ จได อย างรวดเร็ วและก าวไปสู ความทั นสมั ย
(modernization) จะแพรกระจายลงมาสูสัง คมโดยรวมได (trickle down effect) ในลั กษณะของการพัฒนาด วยความ
เจริญเติบโต (development with growth) ดังนั้น การวางแผนพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองใชเทคนิคและองคความรู ดาน
ตางๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐศาสตร เทคนิค วิ ช าการในระดั บสู ง ในการศึ กษาสถานการณ การกําหนดวั ต ถุ ประสงค
เปาหมาย ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการ การวิเคราะหผลตอบแทนโครงการ การจัดระบบการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งจําตองอาศัยผูมีความรูความสามารถที่เ ปนนักวิชาการ ขาราชการ และที่ปรึกษาตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปนจํานวนมาก อีกทั้งการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นไดยาก หากปราศจากความมั่นคงและเสถียรภาพทางการ
เมือง ซึ่งสงผลตอความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบาย เพราะระบบการบริหารการพัฒนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมาจากภาคการเมืองที่มีความเขมแข็งและมั่นคง (อรศรี งามวิทยาพงศ, 2546: 328-341)
ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-7 พบวากระบวนการพัฒนาในชวงนี้ ภาคเอกชนเริ่ม
เขามามีบทบาทรวมในการวางแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนา ความยากจนของคนในชนบทยังคงอยูในระดับสูง เปาหมาย
ของการพัฒนาจึงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและมุงแกปญหาความยากจน โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เนนความสมดุลระหวางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม โดยประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนา
ขณะที่ประเทศไดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น วิธีการวางแผนเริ่มเปลี่ยนจากแผนงานรายสาขามาเปนแผนงานเชิงรุก เชน
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก แผนพัฒนาชนบท มีการกระจายการวางแผนลงสูระดับภูมิภาคและพื้นที่ เปด
โอกาสใหผู นําชุม ชนเข ามามี บทบาท รวมทั้ งเปด โอกาสใหภ าคเอกชนมี สวนร วมในการพั ฒนามากขึ้นในรูป แบบของกลไก
คณะกรรมการตางๆ เช น คณะกรรมการพัฒ นาชนบทแหง ชาติ คณะกรรมการพัฒ นาพื้นที่ บริ เวณชายฝ งทะเลตะวันออก
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ โดยมีการระดมความรวมมือจากภาคีตางๆ ในลักษณะหุนสวน
การพัฒนา และไดริเริ่มแนวคิดการจัดทํางบประมาณตามแผนงาน (program budgeting) ทําใหหนวยงานสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ไดมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2556:
12-16)
เมื่อพิจารณาประเด็นสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-7 พบวาการกําหนดเปาหมายหลัก
ในการพัฒนาประเทศ ไมไดเนนเฉพาะการเรงขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว แตไดใหความสําคัญตอ
การกระจายรายได การกระจายความเจริญเติบโตออกไปทั่วทุกสวนของประเทศ ตลอดจนตองคํานึงถึงวัตถุประสงคดานอื่น ๆ
ทั้งดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการพัฒนาที่มีวัตถุประสงคหลายดาน แตในทางปฏิบัติยังไมสามารถ
จัดการกับการวางแผนที่มีลักษณะหลายวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การแกปญหาที่เกี่ยวของกับโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปญหาความยากจน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเมือ ง
และพื้นที่เฉพาะตางๆ ไมสามารถวางแผนในลักษณะแยกเปนสวน ๆ ได
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ไดปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาใหมโดย
มุงใหคนเปนศูนยกลาง เปนการพัฒนาลักษณะองครวม โดยใชกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน
รวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและครอบคลุมทุกมิตินําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนในอนาคต ทําใหทุกภาคสวนมีประสบการณ
การเขารวมระดมความคิดเห็นในการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพิ่มพูนความรูความเขาใจในสาระและ
ประเด็นสําคัญของการพัฒนา การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการวางแผนที่เนนการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาสู
แนวคิดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนหรือประชาชนเปนศูนยกลาง เปนเปาหมายหลักของการพัฒนา เปนการเปดโอกาสให
ภาคีการพัฒนาขยายสูภาคประชาสังคมและชุมชน ขณะที่การขับเคลื่อนการใชกระบวนการมีสวนรวมหลากหลาย เปนการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 955
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ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาใหสอดคลองกับกระแสประชาธิปไตยและกระแสสังคมโลกในชวงเวลาดังกลาว การวางแผนได
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนแผนเชิงยุทธศาสตรที่มุงกําหนดทิศทางการทํางานรวมกันเพื่อรองรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ เปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการวางแผนการพัฒนาประเทศสูมิติใหมที่เนนการพัฒนาแบบองครวม มีคนเปน
ศูนยกลางและพัฒนากระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนการกระจายการวางแผนไปสูระดับลางมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 18)
ในขณะที่แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบับที่ 9 ภาครัฐขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศโดยใชแ ผนการ
บริหารราชการแผนดินที่จัดทําขึ้นจากการบูรณาการแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และนโยบายของรัฐบาลเปนเครื่องมือสําคัญ ประกอบกับสถานการณที่ภาคการเมืองมีความเขมแข็ง การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐจึงมุงใชนโยบายรัฐบาลเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการผานแผนการบริหารราชการแผนดินมากกวา
การใชแผนพัฒนาฯ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 20) อยางไรก็ตาม แผนจะเนนให
ความสําคัญกับประเด็นเชิงโครงสรางที่มุงความสําเร็จในระยะกลางและระยะยาวมากกวานโยบายของรัฐบาลและแผนการ
บริหารราชการแผนดิ นซึ่งมักขาดความตอเนื่อง เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและใหความสําคัญกับความสําเร็ จ
เฉพาะหนา
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดครอบคลุมมิติการพัฒนาที่กวางขวาง ทําใหขาดจุดเนน
ที่ชัดเจน ตลอดจนขาดแนวทางและกลไกขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม ทําใหการขับเคลื่อนแผนของแตละหนวยงานทําไดยาก สวน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นั้น เนนการปองกันปญหาจากวิกฤตการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะ
เพิ่งผานวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณทางการเมืองภายในประเทศ โดยมีวิสัยทัศน คือ “ประเทศมีความมั่นคง
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” มุงเนนการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสรางความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ เพื่อใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยาง
ยั่งยืน คนไทยอยูรวมกั นอยางสันติสุข และพรอมเชิ ญกับการเปลี่ย นแปลงไดอยางเปนสุข และมี 4 เปาหมายหลั ก ไดแ ก
เศรษฐกิจมีความเขมแข็งสมดุล ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอยางมี
ธรรมาภิบาล สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนของ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวน
รวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยใหความส้ําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศ
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการการพัฒนาของไทย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โลกไดเขาสูยุคสงครามเย็นภายใตความขัดแยงดานอุดมการณระหวางฝายเสรีนิยม
และสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนแนวคิดแบบเสรีนิยมและสหภาพโซเวียตซึ่งสนับสนุนแนวคิด แบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต ตางไดพยายามเผยแพรและโนมนาวใหประเทศตาง ๆ ในโลกเห็นวาแนวทางในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
และสังคมของตนจะชวยขจัดความยากจนและนํามาซึ่งชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยทั่วไปได (Dlamini, 2008: 4)
ชาติ ตะวันตกโดยเฉพาะสหรั ฐอเมริกาได ใชอํานาจขยายฐานคิดดั งกลาวโดยการเผยแพร ความรูทางวิ ชาการ การใหค วาม
ชวยเหลือผานโครงการเงินกู การใหคําแนะนําทางดานเศรษฐกิจแกประเทศตางๆ และเขามามีบทบาทในการกําหนดวาทกรรม
เพื่ อสรางความหมายของคําวา “การพั ฒนา” (development) และ “ด อยพัฒ นา” (underdevelopment) เพื่อจัด แบ ง
ประเทศตาง ๆ ออกเปน “ประเทศพัฒนา” และ “ประเทศดอยพัฒนา”(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2540: 87) วิธีการตางๆ ได
แพรขยายสูกลุมประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา กลาวคือ สหรัฐอเมริกาไดดําเนินการใหความชวยเหลือทาง
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เศรษฐกิจและการทหาร ดวยการเขาจัดวางทิศทางเศรษฐกิจ โดยมุ งหวังใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจภายในของ
ประเทศนั้น ๆ ใหสอดรับกับตัวแบบการพัฒนาที่สหรัฐอเมริกาตองการ ภายใตขอสมมติฐานที่เชื่อวาความยากจน ความขาดแคลน
และความเหลื่อมล้ําจะเปนเงื่อนไขสําคัญของการขยายตัวของแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทําใหมีการพยายามสงเสริมใหมี
การพัฒนาภายใตการวางแผนพัฒนา (planned development) และระเบียบการเงินโลกใหมที่เรียกวา Bretton Wood
Sisters ดวยการจัดตั้งธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund:
IMF) โดยธนาคารโลกไดริ เ ริ่ม ผลั กดั นใหมี การนําแนวคิ ด การพั ฒนาภายใตการวางแผนที่ ยึด ถือกลไกการตลาด (market
mechanism) เปนหลัก ทําใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาสวนใหญมีความเชื่อมั่นวาการพัฒนาประเทศตองมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบและเทคนิคของการบริหารงานภาครัฐแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังทําใหนักวิชาการและ
นักวิจัยชาวตะวันตกหันมาสนใจในการศึกษาการเปลี่ยนผานทางสังคม (transitional societies) ในประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศดอยพัฒนามากขึ้นดวย ในขณะเดียวกันก็ทําใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาตองการความชวยเหลือ
จากชาติ ตะวันตกเพื่ อความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จและการเขามาลงทุ นของบริ ษัท ขามชาติ ตาง ๆ (สํ านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: บทนํา)
แนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกมีอิทธิพลอยางมากตอการสรางกระบวนทัศนที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนสภาพ
ทางสังคมเศรษฐกิจใหหลุดพนจากความดอยพัฒนาไปสูการพัฒนาหรือสังคมที่ทันสมัยแบบตะวันตก ซึ่งจะเปนไปไดดวยการ
สรางระบบทางเศรษฐกิจและปรับโครงสรางทางสังคมตาง ๆ ทั้งการเมือง การศึกษา ความเชื่อ และอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่เรียกวา “ทฤษฎีความทันสมัย” (modernization theory) ซึ่งสอดรับกับ “ความเปน
ตะวั นตก” (westernization) ดั ง นั้ นประเทศตาง ๆ จะหลุ ด พนความด อยพั ฒ นาไปสูการพัฒ นาได ด วยการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสรางทางสังคมเปนแบบประเทศตะวันตก (Black, 1960: 1-7) กลาวคือ การที่รัฐบาลและระบบราชการในประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศดอยพัฒนาตองมีการสรางสรรคสิ่งใหม (recreate) การทําสิ่งใหม (renew) และกําหนดกฎระเบียบใหมๆ
เพื่อนํามาสูการพัฒนาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสังคม (Gant, 1979) ดวยเงื่อนไขและความจําเปนดังกลาว
จึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศ การกําหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการบริหารงานภาครัฐของแตละ
ประเทศ
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของแนวคิดดังกลาว โดยสหรัฐอเมริกาถือวาไทยเปน
ประเทศดานหนา (Frontline State) ที่สําคัญที่จะชวยสกัดกั้นการขยายตัวของแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตที่แผอิทธิพล
ขยายครอบคลุมกลุมประเทศอินโดจีน (เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว) นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังเห็นถึงความสําคัญของ
ประเทศไทยที่มีทรัพยากรจํานวนมาก จึงไดเขามาใหการชวยเหลือไมใหไทยตกเปนผูแพสงคราม โดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อเปด
ประตูทางเศรษฐกิจและสรางอิทธิพลทางการเมืองเหนือไทย ดวยการกําหนดใหไทยทําหนาที่ผลิตขาวปอนตลาดโลก ทําให
สหรัฐอเมริกาเขามาแทนที่บทบาททางเศรษฐกิจของอังกฤษ และสนับสนุนใหไทยพัฒนาเศรษฐกิจและการคาบนกรอบพหุภาคี
(Neher อางถึงใน กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2552: 15-17) สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตมุงแสวงหาทรัพยากรและตลาดจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงการเตรียมภูมิภาคนี้เพื่อการขยายตัวของทุนนิยมอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกา
ดวย จากเดิมที่ภูมิภาคเอเชียมีความสําคัญไมมากนักในสายตาของสหรัฐอเมริกา ไดกลับขึ้นมาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ
รองรับการขยายตัวของทุนนิยมโลก นอกจากนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถตอบสนองการเปนพื้นที่ยุทธศาสตรเพื่อ
สกัดกั้นคอมมิวนิสตดวย (Glassman, 2004: 38)
ดวยป จจัย ดัง กลาวทํ าให ไทยรับ เอาแนวทางการวางแผนพัฒ นาประเทศภายใต คําแนะนําของผูเ ชี่ย วชาญจาก
ธนาคารโลกที่ มุ ง ยกระดั บ รายได แ ละคุ ณภาพชี วิต ของประชากรเพื่ อป องกั นไม ให เ กิ ด การลุ กลามในลั กษณะที่ เ ป นลู กโซ
(domino effect) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2556: บทนํา) ทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยภายใตเงื่อนไขสถานการณและการเปลี่ ยนแปลงในบริบทต าง ๆ ทั้ งในระดั บโลกและภายในประเทศ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดมา ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีใน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 957
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ขณะนั้น ไดตราพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ.2493 ขึ้น สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการจัดตั้ง
“สภาเศรษฐกิจแหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งตอมาในปพ.ศ.2494 คณะรัฐมนตรีมีมติใหตั้ง “คณะกรรมการ
ดําเนินการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ” ขึ้น และขอความรวมมือจากธนาคารโลกใหสงคณะผูเชี่ยวชาญเขามาสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมกับเจาหนาที่ฝายไทย และไดจัดทํารายงานเรื่องโครงการพัฒนาการของรัฐบาลสําหรับประเทศ
ไทย (A Public Development Program for Thailand) พรอมทั้งเสนอแนะใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันการวางผังเศรษฐกิจ
สําหรับประเทศไทยขึ้นเพื่อทําหนาที่วางแผนพัฒนาประเทศอยางถาวร รัฐบาลจึงไดจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
เพื่อทําหนาที่จัดทํ าแผนพัฒ นาเศรษฐกิจแห งชาติ ตอมาในปพ.ศ.2515 คณะปฏิ วัติไดโอนอํานาจหนาที่ข องสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ มาเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2521 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 7)
การรับเอาแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกของประเทศไทยที่เปนรูปธรรมและเห็นถึงการกําหนดเปาหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่เปนระบบคือการกําหนดแผนพัฒนาประเทศที่เรียกวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ขึ้นเปน
ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2504 ซึ่งเปนการเลือกรับแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี (อนุสรณ ลิ่มมณี, 2539: 12) นับตั้งแตนั้น
มาประเทศไทยไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งดานแนวคิดพื้นฐาน เปาหมายหลัก รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ
จัดทําแผน การเริ่มตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจจึงเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาตามกระแสของโลก ภายใตกรอบแนวคิดหลั ก
ของทฤษฎีความทันสมัย กลาวคือ เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาสังคมเมือง
เปนตัวแบบการสรางสังคมทันสมัยเพื่อกระจายความเจริญสู ชนบท และปฏิรูประบบราชการเพื่อเปนหนวยงานหลักในการ
พัฒนา และทําให หนวยงานของรั ฐมีบทบาทสําคัญ ในดานการวางแผนการพัฒนา โดยมีภารกิจหลักคื อการสรางโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยม การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เปนแหลงเงินทุนและการ
ผลิตดวยเทคโนโลยี และการรับความชวยเหลือจากตางประเทศทั้งดานทุน เทคโนโลยี และวิชาการ ทั้งแบบใหเปล าและมี
เงื่อนไข
ดวยแนวทางการพัฒนาประเทศดังกลาวจึงทําใหการกําหนดแผนพัฒนาประเทศ การกําหนดนโยบายสาธารณะ
ดานตาง ๆ ตลอดจนการบริหารงานและการนํานโยบายไปปฏิบัติของหนวยงานราชการมีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง อยางไร
ก็ดีประเด็นสําคัญขั้นตนของแนวทางการพัฒนาประเทศถูกใหความสําคัญไปที่การวางแผนพัฒนาประเทศ ตัวแสดงสําคัญจึงอยู
ที่ฝายกําหนดแผนการพัฒนา ซึ่งนั่นคือบทบาทและความสําคัญของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีห นาที่ใน
การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4. แนวทางการแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เมื่อพิจารณาจากแนวทางการพัฒนาของรัฐไทยผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา จะเห็นไดถึง
ความสําคัญของภาครัฐที่มักเปนตัวแสดงที่กําหนดแผนการพัฒนา ทั้งแนวคิดทางทฤษฎีและกรอบการปฏิบัติของการแกปญหา
สาธารณะสวนใหญยังเนนความสําคัญของอํานาจรวมศูนยของรัฐ ทั้งในดานการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ
อยางไรก็ดีบริบททางสังคมในดานตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปแลว อาทิเชน ปญหาสังคมในยุคปจจุบันมีลักษณะซับซอนและขยาย
ขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง เกินขีดความสามารถของภาครัฐที่จะจัดการไดเพียงลําพัง นอกจากนี้รัฐยังมีทรัพ ยากรและ
งบประมาณไมเพียงพอที่จะจัดสรรสําหรับใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันประชาชนไมพึงพอใจในคุณภาพ
ของบริการที่รัฐจัดให มีความตองการและมีความพรอมที่จะเขารวมดําเนินงานพัฒนาดวยตัวของพวกเขาเอง ประกอบกับการ
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พัฒนาความเขมแข็งของภาคประชาสังคม ทั้งองคการพัฒนาเอกชน เครือขายองคกรชาวบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม
ผลประโยชนทางวิชาชีพตาง ๆ ตางตองการเปนผูกระทําการที่กระตือรือรนและพยายามเขารวมเปนภาคีกับรัฐในการพัฒนา
ดานตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และระดับภูมิภาค ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาของประเทศจึงควรมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่เปนจริงดวย
คําถามที่นาสนใจคือภาครัฐควรมีบทบาทหนาที่อยางไร อะไรคือความทาทายตอกระบวนทัศนการพัฒนาของรัฐไทย
ผูเขียนจึงนําเสนอแนวทางการแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาภายใตแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร คือแนวคิดการ
บริหารกิจการสาธารณะแบบใหม (new public governance) ดังนี้ ประการแรก ระบบการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ที่แยก
สวนกันอยางกระจัดกระจายภายใตอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน จะเปนขอทาทายสําคัญที่ทําใหหนวยงานภาครัฐตองหัน
มาร วมมื อกันทํางาน เช น ความรวมมือระหว างหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิ ภาค และส วนท องถิ่ น ประการที่ สอง
ความตองการของประชาชนและสภาพปญหาที่สลับซับซอน ซึ่ งเกี่ยวของกับบทบาทการจัดการของหนวยงานภาครั ฐหลาย
ระดับ จะสงผลใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ กับภาคสังคม ประการที่สาม การจัดบริการสาธารณะใน
รูปแบบใหม ๆ ภาครัฐจะตองพึ่งพาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในฐานะของเครือขายมากขึ้นในการจัดบริการและสงมอบ
บริการใหแกสาธารณะ การจัดบริการสาธารณะจึงมีความซับซอนมากขึ้น ทั้งประเภทของบริการ โครงสรางพื้นฐาน บริการ
สังคม บริการวิชาชีพ และอื่น ๆ นอกจากนี้ ประเภทของบริการสาธารณะที่รัฐตองรวมกันดําเนินการกับภาคสังคมก็มีความ
หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน เชน เกีย่ วกับคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระบบสาธารณะสุข การเกษตร การศึกษา เปนตน ในขณะเดียวกันประชาชนผูรับบริการที่เขามาเกี่ยวของกับ
บริการสาธารณะก็มีความคาดหวังและตองการบริ การที่ดี ดัง นั้นภาครัฐจึง ตองสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการกั บ
ประชาชนทุ กคน และประการสุด ทาย การมีหนาที่ในการประสานงานของภาครั ฐ การสร างความเป นเครือขายและความ
รวมมือจากหนวยงานและองคกร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารงานสาธารณะนั้น ภาครัฐตอง
มีบทบาทในการประสานงานมากขึ้น จากเดิมที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมสั่งการ ตองปรับเปลี่ยนเปนผูประสานงานและ
อํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตาง ๆ ดังนั้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการประสานงาน
ของเจาหนาที่รัฐจึงเปนประเด็นทาทายที่สําคัญ
5. บทสรุป
การพัฒนาของรัฐไทยที่เอารัฐ (รัฐบาล+ระบบราชการ) เปนที่ตั้ง แลวใหภาคสังคมและภาคประชาชนปฏิบัติตาม
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะไมสามารถเปดพื้นที่ใหประชาชนในสวนตาง ๆ ของประเทศ ที่มีความแตกตาง
หลากหลายเชิงพื้นที่ สภาพปญหา ทรัพยากร และความตองการ เขามามีสวนรวมกับภาครัฐได จะเห็นไดวากระบวนทัศนการ
พัฒนาของรัฐไทยโดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ ที่ผานมานั้น จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป นสํ าคั ญ โดยภายหลั งได มี การปรั บ เพิ่ ม ความสํ าคั ญ ของสั ง คม ให ค วามสํ าคั ญ กั บ ชุ ม ชนและคนมากขึ้ น อย างไรก็ ต าม
ทามกลางกระแสคลื่ นของความเปลี่ ยนแปลงในโลกสมัย ใหมที่กําลั งเปลี่ ยนแปลงขนานใหญ โลกที่เ คยมีโ ครงสร างอํ านาจ
การเมือง-เศรษฐกิจที่รวมศูนยไมกี่แหงไดแปรเปลี่ยนไปสูการเคลื่อนยายและการแตกกระจายของอํานาจรวมศูนย โครงสราง
ของโลกที่เคยสูงชันไดคลายตัวแบนลงกลายเปนแนวระนาบ การเคยแบงเขาแบงเราอยางเครงครัดตามความคิดของรัฐชาติได
พราเลือนลง (Deterritorial) จนกอกําเนิดการรวมตัวของภูมิภาคนิยมตามสวนตาง ๆ ของโลก มีผลทําใหโลกนั้นมีลักษณะพหุ
ศูนยกลาง (Multi-centric) ที่แตกตางไปจากเดิม อีกทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําให โลกเปดกวาง เชื่อมตอเขาหากัน
ดวยเครือขาย (Network) ทั้งในระบบการทํางาน การจัดองคกรและระบบความคิด ทามกลางการแปรเปลี่ยนนี้ โลกยิ่งทวีการ
แขงขันมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรตางๆ ลดนอยลง ดวยเหตุนี้ โลกแหงอนาคตจึงเปนโลกที่เนนความรวมมือ การแลกเปลี่ยน
การเชื่อมโยงแบบเครือขาย สภาวะการเปลี่ย นแปลงดังกลาวแสดงใหเห็นว าไมเพีย งแตปจจัยภายในประเทศที่ภาครัฐ ตอง
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 959

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

เตรียมการรองรับ แตความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกยอมเปนขอทาทายสําคัญที่สงผลตอการบริหารการพัฒนาในอนาคต
ดวย ดังนั้นภาครัฐตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
5.1) การพัฒ นาไมไ ดหมายความแคการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จเพี ยงอยางเดียว ภาครั ฐต องสรางความมั่นคงใหกับ
ประชาชนในดานอื่น ๆ ดวย รวมถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมจากการพัฒนา
5.2) กระบวนการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่แยกสวนกันอยางกระจัดกระจายภายใตอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน
จะเป นขอท าทายสําคั ญที่ทําใหห นวยงานภาครัฐ ตองหั นมาร วมมื อกันทํ างาน เช น ความรวมมือระหว างหน วยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสภาพปญหาที่สลับซับซอน ซึ่ งตอง
เกี่ยวของกับบทบาทการจัดการของหนวยงานภาครัฐหลายระดับ ที่จะตองทําใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ กับภาคสังคมดวย
5.3) การพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ ภาครัฐจะตองพึ่งพา
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในฐานะของเครือขายมากขึ้น ในการจัดบริ การและสงมอบบริการให แกสาธารณะ การ
จัดบริการสาธารณะจึงมีความซับซอนมากขึ้น ทั้งประเภทของบริการ โครงสรางพื้นฐาน บริการสังคม บริการวิชาชีพ และอื่น ๆ
นอกจากนี้ ประเภทของบริการสาธารณะที่รัฐตองรวมกันดําเนินการกับภาคสังคมก็มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชน เชน เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบสาธารณะสุข
การเกษตร การศึกษา เปนตน ในขณะเดียวกันประชาชนผูรับบริการที่เขามาเกี่ยวของกับบริการสาธารณะก็มีความคาดหวัง
และตองการบริการที่ดี ดังนั้นภาครัฐจึงตองสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการกับประชาชนทุกคน
5.4) การปรับบทบาทของภาครัฐจากการทําหนาที่ปกครอง (government) ไปทําหนาที่ในการบริหารงานสาธารณะ
(governance) ที่มีการเชื่อมโยงกับตัวแสดงอื่น ๆ ในสังคม ทั้งองคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองส วน
ทองถิ่น องคกรชุมชนและภาคประชาชนตาง ๆ เปนการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนศูนยกลางการปกครองและการพัฒนา
ดานตาง ๆ เหนือสังคม ไปสูการมีบทบาทใหมในการประสานความสัมพันธกับตัวแสดงตาง ๆ ในสังคม รวมถึงเปนการเปลี่ยน
โครงสรางความสัมพันธกับสังคมแนวดิ่ง (vertical) ไปสูความสัมพันธแนวราบ (horizontal) มากขึ้น ในความหมายที่วา “รัฐ
เล็กลง สังคมใหญขึ้น” พื้นที่อํานาจรัฐที่เคยจํากัดอยูในรูปของรัฐบาลกลายเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมใหมและตัวแสดงหนาใหมๆ
เขามารวมเกี่ยวพันในกระบวนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรสังคมดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นและรูปแบบความสัมพันธที่ซับซอนมากขึ้น
ภายใตบริบทดังกลาว ความเปนรัฐรวมศูนยจะคอย ๆ หายไป การแสดงบทบาทหนาที่ของภาครัฐที่เคยมีรูปแบบความสัมพันธ
ทางเดียว ในลักษณะที่ตัวแสดงภาครัฐซึ่งทําหนาที่ทางการปกครอง เปนผูใชอํานาจฝายเดียว ควบคุมสั่งการตัวแสดงตาง ๆ
ที่อยูภายใตการปกครองของรัฐ มาสูการแสดงบทบาทในการบริหารการพัฒนาที่ตั้งอยูบนปฏิสัมพันธสองทาง และมีการสราง
เครือขาย (network) ภาคีหุนสวน (partnership) และการเปดเวทีอภิปรายสาธารณะ (deliberative forums) ที่เปนการ
พยายามสรางพื้นที่ใหกับภาคสังคมในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 และ เปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 โดยศึกษาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 จํานวน 187 คน
ผลการวิจัยพบวาระดับความความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 7
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร
ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกของ
องคกร ความภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร ความตองการมีสวนรวมตอองคกร และความจงรักภักดีตอองคกร ตามลําดับ
บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ที่มีอายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7
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Abstract
This research has purposes: 1) To study the level of organizational commitment of personnel in
office of Public Prosecution Region 7 and 2) To compare the level of organizational commitment of
personnel in office of Public Prosecution Region 7 which the research samples consisted of 187 personnel. The
findings of this research can be summarized as follows: The overall level of organizational commitment of
personnel in office of Public Prosecution Region 7 was at a high positive tier ,which were. Confidence in
admitting the targets and values of the organization ,willingness to be fully dedicated efforts for the sake
of organization ,need to remain a member of the organization ,pride on being as a part of the organization,
participation to the organization and loyalty to the organization. Personal factors, age and different levels
of education, affected the level of organizational commitment statistically significance at the 0.05 level.
In contrast, other personal factors, gender, status, work experience and income did not differently affect
the level of organizational commitment.
Keywords: organizational commitment, personnel in office of public prosecution region 7
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1. บทนํา
ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหมใหความสําคัญกับบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญขององคกร ในสังคม
เศรษฐกิจที่เนนการพัฒนาการเรียนรู องคกรสมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือวาทรัพยากรมนุษยอันเปนทรัพยสินของ
องคกรนั้น มีสภาพเปนทุนมนุษยอันมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารการสรางคุณคาใหกับองคกร ดังนั้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยจึงมีผลตอการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร ใหสามารถขับเคลื่อนไปสูเป าหมายกําหนด จุดมุงหมายสําคัญของการ
บริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย แนวใหมข ององคกรภาครัฐ ไดแ กการพั ฒนาบุ คลากรใหส ามารถปฏิ บัติ งานไดอยางเต็ม ศักยภาพ
มีประสิ ทธิภาพ และทํ าใหบุค ลากรมี ความพึ งพอใจ ตลอดจนมีการสรางคุณภาพชีวิตในการการทํางานที่ดีจึง เปนเครื่องมื อ
สําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย (สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณ, 2554: 118) โดยเฉพาะภาคราชการมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงผลตอประสิทธิภาพในการกําหนดและบริหารนโยบาย การพัฒนาขาราชการจึงเปนกลไกที่สําคัญ
ที่จะสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณภาพสูงมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรราชการทามกลางการเปลี่ยนแปลงดั งกลาว
ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงเห็นความสําคัญที่จะตองจัดใหมียุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ
พลเรือนขึ้น โดยเริ่มจัดทําเปนนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน ซึ่งไดมุงเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมองคกร
และเสริมสรางศักยภาพขาราชการในการปฏิบัติงาน ใหสวนราชการถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาขาราชการ ดังปรากฏ
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวาการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน มีอํานาจหนาที่
สงเสริม ประสานงาน เผยแพรใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุ ณภาพชีวิต
สําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อเตรียมกําลังคนภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2557:ออนไลน)
รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทยได บั ญญั ติ ให องค กรอั ย การเป นองค กรอื่ นตามรั ฐ ธรรมนู ญ (รั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย, 2553: 50) สํานักงานอัยการภาค 7 เปนหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุดที่ใหความสําคัญ
กับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงาน
(สํานักงานอัยการสูงสุด, 2558: 1) ซึ่งเปนปญหาสําคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการ ใหมีประสิทธิภาพ การปรับสภาพแวดลอม
และคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองกําหนดแนวทางและวิธีการตาง ๆ รวมถึง
จัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถใชชีวิตไดอยาง
มีความสมดุล และมีความสุขตามสมควรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ตลอดจนมีความจงรักภักดี และสรางความผูกพันตอองคกร
ปจจุบันสํานักงานอัยการภาค 7 มีปญหาการขอยายและการลาออกมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งยอมสงผลตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่จะธํารงรักษาไว ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหคงอยูกับสํานักงานตอไป นอกจากนี้ยังพบปญหา
เกี่ยวกับบุคลากรผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย มีปริมาณงานจํานวนมากเพิ่มขึ้นทุกป และบุคลากรที่ไดโอนยายไปแลวก็ไมไดรับ
การจัดสรรมาเพิ่ม เติมแตอยางใด สรางภาระในการทํางานมากเกินสมควร ทําใหเกิดความไมพึง พอใจในงาน บุค ลากรไม มี
ความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกรลดลง
ขาดความกระตือรือรนตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ขาดความเอาใจใสตอผลของงาน มีความเฉื่อยชา การลางานบอยขึ้น สงผล
ตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกรซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากในการดําเนินงาน ทําใหเกิดการขอโยกยายเพิ่มขึ้นทุกป บุคลากร
ในระดับผูปฏิบัติงานไมมีสวนรวมในการออกกฎ ระเบียบตาง ๆ ตลอดจนผูบริหารในระดับสูงยังไมมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานทําใหบุคลากรไมเกิดความรักและผูกพันตอองคกร (ผูอํานวยการ, 2559: สัมภาษณ)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 และศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ตามปจจัยสวนบุคคล
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
Kanter (1968: 499-517 อางถึงใน กัณทิมา คุณาวงศ, 2555: 10-11) กลาววาความผูกพันตอองคกรเปนความเต็ม
ใจของบุคคลที่ยินดีจะทุมเทกําลังกายและความจงรักภักดีใหแกระบบสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยู ซึ่งความผูกพันตอองคการนั้น
มี 3 รูปแบบ คือ
1. ความผู กพันแบบคงอยู เสมอ (continuance commitment) หมายถึง บุค คลไดเ สีย สละให กับ องค กรจนมี
ความคิดวาเปนการยากที่จะละทิ้งองคกรไปได
2. ความผูกพันแบบยึดติด (cohesion commitment) หมายถึง ความผูกพันที่ทําใหบุคคลยึดติดกับองคกรโดยการ
ใชเทคนิค เชน การสรางเกียรติภูมิเพื่อใหบุคคลยึดติดกับสิ่งนั้น ๆ เชน เครื่องแบบ หรือเหรียญตรา เปนตน
3. ความผูกพันแบบควบคุม (control commitment) หมายถึง ความผูกพันที่บุคคลถูกทําใหยึดติดกับวัฒนธรรม
ขององคกร ซึ่งจะเปนกรอบบังคับใหพฤติกรรมสวนบุคคลเปนไปตามที่องคกรตองการ
Steers (1977: 46-56 อางถึงใน ปยะดา วงษปญญา, 2554: 12) ใหความหมาย ของความผูกพันตอองคกรวาเปน
ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ มีจุดรวมที่เหมือนกันกับสมาชิกองคกรคนอื่น ๆ และ
เต็มใจที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจ เพื่อปฏิบัติงานภารกิจขององคการ ความรูสึกนี้จะแตกตางจากความผูกพันตอองคการ
โดยปกติทั่วไป อันเนื่องมาจากการเปนสมาชิกขององคการโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่มีความรูส ึกผูกพันตอองคการ
อยางแทจริ ง จะมุงเนนความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเ ปาหมายขององคกรดวย หรือกลาวอีกนั ยหนึ่ง ความผูกพันต อ
องคการประกอบดวยลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการคือ
1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ
Mowday et al (1982: 27 อางถึงใน ธนธีรภัทร วงษไทย, 2555: 11) ใหความหมายวาของความผูกพันตอองคการ
วาเปนการแสดงออกที่มากกวาความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติเปนความสัมพันธที่เหนี่ยวแนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจที่
จะผูกพันตัวเอง เพื่อจะสรางสรรคความเจริญใหองคการอยูในสถานภาพที่ดีขึ้น
Buchanan (1974: 533 อางถึงใน กัณทิมา คุณาวงศ, 2555: 15) ความผูกพันตอองคการนั้น สามารถพยากรณ
พฤติกรรมของพนักงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการเขา- ออกจากงาน สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคการจะมีแนวโนมที่จะ
อยูกับองคการนานกว าและเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการบรรลุเ ปาหมายเหตุผ ลอีกประการหนึ่งก็คือ ความผูกพันต อ
องค การนั้ นเป นตั วแปรที่ พั ฒ นาและขยายการศึ กษามาจากการศึ กษาเรื่ องความจงรั กภั กดี ข องพนั กงานที่ มี ต อองค ก าร
ซึ่งเปนสิ่ งที่ผูบริห ารตองการใหเ กิดขึ้นในองคการ ดังนั้น จึงมีผูศึ กษา และแสดงความสําคัญของความผูกพันกับองคการใน
หลายดาน ไดแกดานการเชื่อมโยงเปาหมาย และคานิยมของบุคคลกับองคการ ดานพฤติกรรมการทํางาน ดานความพยายาม
ทุมเทในการทํางานและดานการคงอยูในองคการ
Baron (1986 อางถึงใน เยาวลักษณ ไชยยา, 2555: 12-13) ความผูกพันตอองคการในระดับสูง มีผลตอพฤติกรรม
ของพนักงานคือ ทําใหอัตราการขาดงานและการลาออกจากงานลดนอยลง และนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธตอความพึงพอใจ
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ในการทํางานและผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ ความผูกพันตอองคการในระดับสูง ทําใหพนักงานมีความพยายามที่จะทํางาน
เพื่อประโยชนขององคการ ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงตามไปดวย
มาสโลว (Maslow) แบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยออกเปน 5 ระดับ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 82-83
อางถึงใน ถนอมพรรณ เพิ่มพูน, 2554: 22-23) ดังนี้
1. ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของชีวิตที่มนุษยทุกคนจะตอง
ไดรับเพื่อดํารงชีวิตอยูตามธรรมชาติ ไดแก อาหาร น้ํา อากาศ การพักผอนและเสื้อผา เปนตน
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safety/security needs) มนุษยจะตองการความมั่นคง แนนอน และความ
ปลอดภัยในชีวิตทั้งในดานเศรษฐกิจและดานอารมณความรูสึกโดยบุคคลจะแสวงหาความมั่นคงใหแกตัวเอง
3. ความตองการมีสวนรวมในสังคม (social belonging needs) มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองการมีปฏิสัมพันธและ
ความผูกพันกับบุคคลอื่น ตลอดจนไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม
4. ความตองการการยอมรับนับถือ (esteem needs) เปนความตองการที่จะมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเกิด
จากการยกยองและนับถือจากบุคคลอื่น โดยความรูสึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื่อเสียง เกียรติยศ และการชื่ นชมจาก
สังคม
5. ความตองการบรรลุในสิ่งที่ตั้งใจ (needs of self-actualization) แตละบุคคลจะมีความตองการที่จะกระทําใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อใหไดใชศักยภาพหรือตระหนักถึงศักยภาพของตนอยางเต็มที่
จากแนวคิดเกี่ยวทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันสรุปไดวา ความผูกพันเปนสิ่งที่แสดงออกใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับองคกร จึงเปนทัศนคติในทางบวกซึ่งแสดงความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันของคนในองคกร ซึ่งประกอบดวย ความเชื่อมั่น
ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชน
ขององคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร ความภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร ความตองการมีสวน
รวม และความจงรักภักดีตอองคกร
2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน
Sheldon (1971: 144 อางถึงใน รัชนีวรรณ รอดทะพร, 2557: 41) เห็นวาองคประกอบที่สัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรจะเกี่ยวของกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อายุ เพศ ตําแหนง รวมถึงปจจัยที่เปนประสบการณของผูปฏิบัติงาน คือ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งมีสวนผลักดันใหเกิดความนิยมตออาชีพ การ
พัฒนาประสบการณและความสนใจในอาชีพ
Muchinsky (1993 อางถึงใน วันดี วงคธรรม, 2556: 21) ไดแบงองคประกอบ ในดานปจจัยกําหนดความผูกพันตอ
องคกรเปน 3 กลุม ตาม Steers (1997) คือ
1. ปจจัยส วนบุคคลของผู ปฏิบัติง าน (personal characteristics) หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนตน
2. ลั กษณะงาน (job characteristics) หมายถึ ง ลั กษณะงานที่ ผู ป ฏิ บั ติ รั บ ผิ ด ชอบอยู เช น งานที่ มี ค วาม
ทาทาย ความกาวหนาในการทํางาน โอกาสและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนตน
3. ประสบการณในการทํางาน (work experience) หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับทราบและเรียนรูเมื่อเขาไปทํางานใน
องคกร เชน ทัศนคติของกลุมทํางานที่มีตอองคกร ความนาเชื่อถือขององคกร เปนตน
จากการทบทวนแนวคิดสามารถสรุ ปปจจัยที่ สงผลตอความผูกพั นตอองคกร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ รายได
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3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีที่ไดการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของนํามากําหนดเปนตัวแปรสําหรับ
ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจที่จะ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร ความ
ภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร ความตองการมีสวนรวม และความจงรักภักดีตอองคกร
สําหรับ ตั วแปรที่ ใช ใ นการศึกษาเปรี ย บเที ย บระดับ ความผู กพันต อองค กรของบุ ค ลากรสํ านั กงานอั ยการภาค 7
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ รายได
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้เป นการศึกษา เรื่ อง ความผูกพันตอองคกรของบุ คลากรสํานั กงานอัยการภาค 7 เปนการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสํานักงาน
อัยการภาค 7 จํานวน 187 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนจําแนกตามสํานักงาน และใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร มากที่สุด รองลงมา คือ ความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร ความภาคภูมิใจที่มีสวนเกีย่ วของกับองคกร ความจงรักภักดีตอ
องคกร ความต องการที่จะคงอยูเป นสมาชิกขององคกร และความตองการมี สวนรวมต อองคกรตามลํ าดับ ดังแสดงไดตาม
ตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7
n=187
1
2
3
4
5
6

ความผูกพันตอองคกร
ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร
ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชนขององคกร
ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร
ความภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร
ความตองการมีสวนรวมตอองคกร
ความจงรักภักดีตอองคกร
รวม



3.78

S.D.
0.63

ระดับ
มาก

ลําดับ
1

3.77
3.61
3.73
3.50
3.69
3.69

0.66
0.69
0.67
0.78
0.69
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
5
3
6
4
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2. เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการ ภาค 7 พบวา อายุ ระดับ
การศึกษา มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงไดตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย เปนรายคูของระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงาน อัยการภาค 7 จําแนก
ตามอายุของบุคลากร
n=187
อายุ

คาเฉลี่ย

ต่ํากวา ป 30

3.56

31-40 ป

3.83

41-50 ป

3.60

51 ปขึ้นไป

3.64

อายุ
ต่ํากวา ป 30

31-40 ป

41-50 ป

51 ปขึ้นไป

-0.27*

-0.04

-0.08

0.23

0.19
-0.04

*มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-40 ป
มีความผูกพันตอองคกรสูงกวาอายุ 51 ปขึ้นไป สูงกวาอายุ 41-50 ป และสูงกวาอายุต่ํากวา 30 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงาน อัยการภาค 7 จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของบุคลากร
n=187
ระดับการศึกษา

คาเฉลี่ย

ต่ํากวาปริญญาตรี

3.40

ปริญญาตรี

3.72

สูงกวาปริญญาตรี

3.85

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

-0.32*

-0.44*
-0.12

*มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันพบวากลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาสูง กว าปริ ญญาตรี มีค วามผูกพั นตอองคกรแตกตางจากการศึกษาปริญ ญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี โดยพบว า
บุคลากรที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคกรมากกวา บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละต่ํากวา
ปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรั บบุ ค ลากรที่ มี เพศ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิ บั ติง าน และรายได ตางกั นมีค วามผู กพั นตอองคกรของ
บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 969

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

6. อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7
1.1 ความผูกพันดานความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกร
อยูในระดับมาก ซึ่ งสอดคลองกั บผลการวิจัยของ นูรีมัน ดอเลาะ (2555: บทคั ดยอ) ไดศึ กษาความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีความผูกพันตอองคการ
ดานความเชื่อและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 เชื่อมั่นในการบริหารงานขององคกร ตลอดจนมีวัฒนธรรม
และคานิยมขององคกรวาเปนหนวยงานที่มีความเปนกลางในการปฏิบัติงานและมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความยุต ิธรรม
นอกจากนี้องคกรยังวางแผนยุทธศาสตรและนโยบายเพื่อสรางความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร จึงอาจทําให
ความผูกพันดานความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร อยูในระดับมาก
1.2. ความผูกพั นดานความเต็ม ใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่ อประโยชน ขององคกร
พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชนีวรรณ รอดทะพร (2557: บทคัดยอ)
ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรศาลจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรศาล
จังหวัดนครพนม ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกรอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีความเสียสละ อุทิศตน พรอมจะนําความรูความความรู
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จขององคกรตามแผนที่ ไดกําหนดไว ตลอดจนองคกรไดมีการจั ด
อบรมเพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรได
สับเปลี่ยนเรียนรูงานแตละดานเพื่อความชํานาญและสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร
จึงอาจทําใหความผูกพันดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร อยูในระดับมาก
1.3 ความผูกพันดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เยาวลักษณ ไชยยา (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครมีความผูกพันตอองคการ
ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกรอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 พอใจในสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร มีการจัดสถานที่และอุปกรณ
ออกกําลังกายใหแกบุคลากร องคกรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาตอใหกับบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรูเพิ่มมากขึ้น จึงอาจ
ทําใหความผูกพันดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมาก
1.4 ความผูกพันดานความภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวันดี วงคธรรม (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรเรือนจําจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาความภาคภูมิใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีความมั่นใจตอองคกรวามีการดําเนินงานโดยยึดถือความ
เปนกลางและในการปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม และสามารถที่จะสรางความเชื่อถือใหกับประชาชนเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกรวาเปนองคกรที่นาภาคภูมิใจ จึงอาจทําใหความผูกพันดานความภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร อยูในระดับมาก
1.5 ความผูกพันดานความจงรักภักดีตอองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของนันทนา พึ่งทอง (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการเภสัชกรรมผลการวิจัย
พบวาบุคลากรองคการเภสัชกรรมมีความผูกพันตอองคการดานดานความภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร อยูในระดับมาก
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีความรูสึกวายิ่งทํางานนานก็รูสึกผูกพันตอองคกร และ
องคกรมีความหมายตนเอง นอกจากนี้บุคลากรยังไดรับการเอาใจใสจากองคกรทุกดาน และรับฟงปญหาและอุปสรรค ใหความ
ไววางใจ มอบหมายงานที่สําคัญ ๆ อีกทั้งใสใจในความเปนอยูของบุคลากร จึงทําใหความผูกพันดานความจงรักภักดีตอองคกร
อยูในระดับมาก
1.6 ความผู กพันดานความต องการมีสวนรวมตอองคกร พบวามีระดับความผูกพันต อองคกรอยู ในระดับ มาก
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกัณทิมา คุณาวงศ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการวิจัยพบวา ความทาทายของงาน ความตระหนักวาตนมีความสําคัญตอองคการ การมีสวนรวม
ในการบริหาร และความมีอิสระในงาน ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีอิสระในการปฏิบัติงานมีสวนรวมในกิจกรมและโครงการ
ตาง ๆ ในองคกร และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานและเขารวมในการบริหารงานขององคกรโดยเสมอภาค
นอกจากนี้องคกรยังมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรทุกคนรวมมือกันทํางานเปนทีม จึงอาจทําใหความผูกพันดานความ
ตองการมีสวนรวมตอองคกร อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2.1 จากผลการศึกษาพบวา เพศของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกร
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเยาวลักษณ ไชยยา (2555: บทคัดยอ)
ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา เพศตางกันมีความคิดเห็น
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ลักษณะงานเปนงานทางดานกฎหมาย
และการบริหารงานดานเอกสารไมจําเปนตองมีการจัดสรรงานใหเหมาะสมกับเพศ และสํานักงานอัยการสูงสุดใหความสําคัญ
และความเสมอภาคของหญิงและชาย เปนสําคัญ จึงอาจทําใหเพศที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
2.2 จากผลการศึกษา พบวา อายุของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกร
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธนธีรภัทร วงษไทย (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีที่มีอายุตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกตางของอายุทําใหมีความรูสึกมีความคิดของแตละชวงอายุตางกันเพราะแตละชางอายุ
ผานประสบการณมากนอยไมเทากันประกอบกับประสบการณในชีวิตการทํางาน ทําใหเขาพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของชวงวัย
แตกตางกัน จึงอาจทําใหอายุที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันตอองคกร
2.3 จากผลการศึกษา พบวา สถานภาพของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนูรีมัน ดอเลาะ (2555: บทคัดยอ)
ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผลการวิจัยพบวามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร มีสถานภาพแตกตางมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานภาพเปนเพียงการแสดงสถานะของแตละบุคคลไมเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย จึงอาจทําใหสถานภาพที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร
2.4 จากผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพัน
ตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพักตร เวียงอินทร (2554: บทคัดยอ)
ศึกษาความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ตํารวจกองรอยตระเวนชายแดนที่ 236 อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหจากการเก็บขอมูลตามเครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย
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ดานคุณสมบัติของบุคลากร เจาหนาที่ตํารวจกองรอยตระเวนชายแดนที่ 236 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จํานวน 158 คน
ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกวาไดเรียนรูและแนวทางที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานมากกวาระดับ
การศึกษาที่นอยกวา อีกทั้งตําแหนงหนาที่และความกาวหนาและโอกาสในหนาที่ก็มีมากกวาผูที่การศึกษานอยกวา จึงอาจทํา
ใหระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันตอองคกร
2.5 จากผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับ
ความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวันดี วงคธรรม (2556:
บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาการทํางานตางกันมีความผูกพัน
ตอองคกร โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากสํานักงานอัยการภาค 7 มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในทุกระดับและทุกสายงาน ดังนั้น
จึงทําใหบุคลากรในองคการไดรับการพัฒนาความรูและไดเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ในทุกระยะเวลาในการทํางาน จึงอาจทําใหระยะ
เวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร
2.6 จากผลการศึกษา พบวา รายไดของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกร
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจุฑาทิพย หอยนกคง (2555: บทคัดยอ)
ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ผลการวิจัยพบวา โดยรายดาน
อยูในระดับมาก สวนบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือน มีความผูกพันตอองคกรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงโดยรวม
ไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคกรมีการประเมินผลการทํางานเพื่อเพิ่มอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาครองชีพและคาตอบแทน
พิเศษใหกับบุคลากรจนเปนที่นาพึงพอใจของบุคลากร จึงทําใหบุคลากร มีคาใชจายพอกับคาครองชีพในปจจุบัน จึงอาจทําให
รายไดที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร
7. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. สงเสริมใหบุคลากรเขาใจถึง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมองคกรและเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร
เปนสวนหนึ่งขององคกร เพื่อเปนแรงผลักดันในการพัฒนาองคกรตอไป
2. จัดสรรอัตรากาลังบุคลากรใหเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อบุคลากรจะไมเหนื่อยลาจากการทางานมาก
เกินไป มีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ เปนการสรางเสริมใหมีกาลังแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
3. มีการสงเสริมการทางานเป นทีม ควรจัดอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูเ กี่ยวกั บแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเขามามีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ
รวมกัน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในการวางแผนทางานใหมีประสิทธิภาพตอไป
4. ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองทางานใหเหมาะสมมีบรรยากาศที่ผอนคลายในการปฏิบัติงาน มีการปองกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน
5. เปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการกาหนดนโยบายที่มีผลกระทบตอขาราชการโดยตรง ผูบริหารควรใช
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความเปนธรรม และสรางขวัญกาลังใจของบุคลากร
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8. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร ระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวามีความสอดคลองหรือแตกตางกัน
อยางไร
2. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ทาเชิงปริมาณ หากแตไมสามารถลงรายละเอียดเชิงลึกได การศึกษาครั้งตอไปควรใช
การศึกษาเชิงคุณภาพเชิงดวยการเพิ่มแบบสอบถามในการสัมภาษณเพื่อศึกษา ขอมูลในเชิงลึกทาใหทราบถึงรายละเอียดที่เพิ่ม
มากขึ้น
3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร เพื่อที่จะไดรับทราบถึงแนวทางในการเสริมสราง
ความผูกพันตอองคกรเพื่อนามาพัฒนาองคกรมากขึ้น
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การวิ จัยครั้งนี้มี วัตถุ ประสงคเ พื่อ 1) ศึ กษาระดับ ประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติงานดานสาธารณสุขของบุค ลากร และ
2) เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัย ดาน
องคการ กลุมตัวอยางการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม จํานวน 268 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตาม
สัดสวนจําแนกตามรายอําเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีคาความตรงดานเนื้อหาระหวาง
0.67 ถึง 1.00 และคาความเที่ยงของแบบสอบถาม เทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประกอบดวย
คุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน และผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรที่มีเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา ตําแหนง รายได ประสบการณในการทํางาน การไดรับการยอมรับ
นับถือ ความกาวหนาในการทํางาน นโยบายการปฏิบัติงาน การฝกอบรม คาตอบแทน และสวัสดิการตางกัน มีระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
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Abstract
This research aimed to: 1) study the level of public health performance efficiency of public health
personnel; and 2) compare the level of public health performance efficiency of public health personnel
as classified by personal factors and organizational factors. The research sample was 268 public health
personnel in Nakhon Pathom public health office derived by proportional stratified random sampling as
distributed by district. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher with
the IOC content between 0.67 and 1.00. The internal consistency reliability coefficient of the questionnaire
was 0.90. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis
of variance.
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the performance efficiency of public health personnel was at
a high level. These aspects were work quality, timely operation, and performance results.
2. The public health personnel with differences in gender, age, place of living, educational level,
position, income, work experience, acceptance, work progression, work policy, training, and compensation
and benefit had different level of public health performance efficiency with statistical significance at .05.
Keywords: performance efficiency, health personnel, Nakhon Pathom Public Health Office
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1. บทนํา
ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป
2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแก
คน สัง คม และระบบเศรษฐกิ จของประเทศให สามารถปรั บ ตั วรองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงได อย างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขาสู
สังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขณะที่โครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคนมุง
สรางใหมีความรู ทักษะและความชํานาญควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน
ประเทศที่เ ขาสู สังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่ มขึ้น ทําใหงบประมาณสําหรับการลงทุนพั ฒนาด านอื่ น ๆ ลดลง
โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณในป 2568 ขณะที่สัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอยางตอเนื่อง (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2556: 16-17) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายของ
รัฐบาลที่สําคัญ กําหนดใหมีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ มีการลงทุนดานสุขภาพ มีระบบสารสนเทศ สรางศูนยความเปนเลิศ
ในการบริการสุขภาพ มีอุปกรณทางการแพทย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ ระบบสงตอ มีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและทางการแพทย การกระจายแพทยสูชนบท การสรางขวัญกําลังใจ และความกาวหนา
ในอาชีพและคาตอบแทน รวมถึงการปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยเนน การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังบุคลากรสาธารณสุขและดานสุขภาพ ทั้งดานการผลิตและการพัฒนาบุคลากรดาน
สาธารณสุขอยางครบถวน ใหสอดรับกับวิวัฒนาการการพัฒนาสุขภาพระดับโลกและภูมิภาค สถานการณสุขภาพและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาทาย พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ความปลอดภัยในสินคาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเขามาตรฐาน แนวโนม
การเจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอ สงผลตอภาระงบประมาณของภาครัฐและคาใชจายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพ
อนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม (สมยศ ศรีจารนัย, 2559: 13)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยหนวยงานดานสาธารณสุขอําเภอ 7 แหง ไดแก อําเภอบางเลน
อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอกําแพงแสน อําเภอเมือง และอําเภอดอนตูม รวมทั้งหนวยงาน
ดานสาธารณสุข โรงพยาบาลส งเสริ มสุข ภาพตํ าบล 135 แห ง แยกตามรายอําเภอได ดังนี้ อําเภอบางเลน จํ านวน 18 แห ง
อําเภอนครชัยศรี จํานวน 24 แหง อําเภอสามพราน จํานวน 22 แหง อําเภอพุทธมณฑล จํานวน 5 แหง อําเภอกําแพงแสน
จํานวน 24 แหง อําเภอเมือง จํานวน 31 แหง และอําเภอดอนตูม จํานวน 10 แหง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,
2557) จากการศึกษาผลการดําเนินงานของหนวยงานดานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ป 2557 พบวาไดมีการนําแนวทางการ
ใหบริการเชิงรุกในพื้นที่เพื่อตอบสนองเปาประสงคของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการมีสวนรวมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมสรางความสมานฉันท และลด
ความขัดแยงที่มีความเห็นตางทางการเมือง โดยใชกลไกหนวยบริการดานสาธารณสุขและองคการภาคสวนตาง ๆ รวมบูรณาการ
ในพื้นที่ แตประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในปจจุบัน ยังประสบปญหาในดานการบริหารงานบุคคล
อยูในหลายดาน โดยเฉพาะดานการปฏิบัติงานตามผลงาน ขาดคุณภาพของการทํางาน และปริมาณงานที่ออกมายังมีปริมาณ
ที่นอยและไมชัดเจน ซึ่งไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน ระยะเวลาของการปฏิบัติงานยังไมมีความเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติงานที่ไมทันทวงที ใชเวลายาวนานเกินไป กอใหเกิดความลาชาตอการใหบริการชวยเหลือผูปวย รวมทั้งการใชทรัพยากร
บุคลากรยังขาดวินัยตอการประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา จนกอใหเกิดความสิ้นเปลืองในเรื่องของวัสดุอุ ปกรณ ทําให
งานที่นําไปปฏิบัตินั้นไมเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร ลักษณะการทํางานที่ออกมาไมมีประสิทธิภาพ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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นครปฐม, 2557: 112) จากสภาพปญหาทีก่ ลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลและองคการ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการข าราชการพลเรื อน (2538: 14) ได ให ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานไว วา
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใหถูกตอง รวดเร็ว และใชเทคนิคสะดวกสบายกวาเดิม ซึ่งประสิทธิภาพในที่นี้สามารถวัด
ไดหลายมิติตามแตวัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา (ทิพาวดี เมฆสวรรค, 2539: 9) มิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ไดแก
การใชทรัพยากร คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด มิติของกระบวนการบริหาร
ไดแก การทํางานที่ถูกตองไดตามมาตรฐานรวดเร็ว และใชเทคโนโลยีสะดวกกวาเดิม และมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การ
ทํางานที่มี คุ ณภาพเกิ ดประโยชน ต อสั งคม เกิ ดผลสํ าเร็ จ ทั นเวลา ผู ปฏิบั ติ งานมีจิตสํานึ กที่ ดี ตอการทํ างานและบริ การเป นที่
ประทับใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ พนิดา สุทธิประทีป (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ ดานปริมาณผลงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากรเทานั้นที่อยูในระดับปานกลาง ปจจัยสวน
บุคคลดานอายุ รายได และระยะเวลารั บราชการมีผลทํ าใหประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ งานของขาราชการแตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยสนับสนุน ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาชีพ และความผูกพันตอ
องคกร มี ความสัมพั นธ ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติ งาน ในระดั บปานกลาง อย างมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05
ขาราชการไดรับการศึ กษา การฝกอบรม สัมมนา เพื่ อพัฒนาความรูและทั กษะการปฏิบั ติงานอย างต อเนื่อง ควรจัดสวั สดิ การ
คาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดบุคลากรใหพอเพียงกับภาระงาน จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดกรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคลและองคการ
1. ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ภูมิลําเนา
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนง
- รายได
- ประสบการณในการทํางาน
- การไดรับการยอมรับนับถือ
- ความกาวหนาในการทํางาน
2. ปจจัยดานองคการ
- นโยบายการปฏิบัติงาน
- การฝกอบรม
- คาตอบแทนและสวัสดิการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
- คุณภาพของงาน
- ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
- ผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ประชากรคื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด านสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
ประกอบดวยบุคลากรประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และบุคลากรประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้ง สิ้น
จํานวน 895 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2557) กลุมตัวอยาง จํานวน 268 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดของ
ตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิแลวนํามาคํานวณสัดสวนจําแนกตามรายอําเภอ (Krejcie & Morgan, 1970 อาง
ถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2559
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สรางขอคําถามครอบคลุมและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค
โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC คัดเลือกเฉพาะคาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง 0.50 – 1.00 วิเคราะหความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือโดยวิธีการของ Cronbach (พนิดา สุทธิประทีป,
2552) คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.90 คาเฉลี่ย เทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.49 และคา n เทากับ 50 ได
แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและองคการ ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา
ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดประสบการณในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในการทํางาน นโยบาย
การปฏิ บัติงาน การฝกอบรม ค าตอบแทนและสวัส ดิการ ซึ่งเป นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีตั วเลือกมีล ักษณะแบบ
เลือกตอบ วิเคราะหโดยคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านด านสาธารณสุ ข ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
ประกอบดวยคุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน และผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่
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ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีตัวเลือกมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาแบบ Likert scales โดยคําตอบแตละขอเปนคําตอบแบบประเมิน
5 ระดับ เพื่อวัดประเด็นตาง ๆ สําหรับเกณฑใหคะแนนของแตละคําตอบ วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย ) X และสวนเบี่ยงเบน (
มาตรฐาน (SD) ทดสอบโดยใชคาที (t-test) สําหรับปจจัยดานเพศและภูมิลําเนา คาเอฟ (f-test) วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (one way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล กําหนดไวที่ระดับ .05 และวิเคราะหความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยนํามาทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé (Scheffé Method) (อางถึงใน ประเสริฐศักดิ์
สุประภาส, 2552: 67) และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมไดแสดงความคิดเห็นโดยเปน
คําถามแบบปลายเปด วิเคราะหเชิงเนื้อหา
5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สรุปไดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ
67.90 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 32.10 มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 31.30
รองลงมาเปนอายุ 41 – 50 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 24.50 อายุ ต่ํากวา 30 ปจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 22.90
และอายุ 51 – 60 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 21.30 มีภูมิลําเนาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 482 คน คิดเปนรอยละ
86.80 และมีภูมิลําเนานอกจังหวัดนครปฐม จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 13.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 412 คน
คิดเปนรอยละ 74.20 รองลงมาเปนระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาโท จํ านวน 51 คน คิ ด เป นร อยละ 9.20 และระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก จํ านวน 6 คน คิ ด เป นร อยละ 1.10
มีตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 34.40 รองลงมาเปนนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 187 คน
คิดเปนรอยละ 33.70 พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 25.60 เจาหนาที่บริหารงาน จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 4.00 และเจาหนาที่การเงิน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 2.30 มีรายไดต่ํากวา 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 245 คน
คิดเปนรอยละ 44.20 รองลงมารายไดมากกวา 35,000 บาทตอเดือน จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 22.00 รายได 30,00135,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 17.80 และรายได 25,001-30,000 บาทตอเดือน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 16.00
มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 36.20 รองลงมามีประสบการณการทํางานนอยกวา
10 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 31.90 ประสบการณการทํางาน 16 – 20 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 16.60 และ
ประสบการณการทํางาน 11 - 15 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 15.30 การยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
ความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ดานปจจัยองคการ พบวา ดานนโยบายการปฏิบัติ งาน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การฝกอบรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคาตอบแทนสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง
ตามลําดับ
2. ระดั บประสิทธิภ าพการปฏิบั ติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูใ น
ระดั บมาก เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลลัพธ ที่ไ ดในการปฏิบั ติงาน มีระดับประสิ ทธิภ าพอยูใ นระดั บมาก ดาน
คุณภาพของผลงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก และดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยู
ในระดับมาก ตามลําดับ
3. เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดย
จํ าแนกตามป จ จั ย ส ว นบุ ค คล พบว า ป จจั ย ส วนบุ ค คลด านเพศ อายุ ภู มิ ลํ า เนา ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน ง รายได ด า น
ประสบการณ ใ นการทํ า งาน ด า นการได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ และด านความก า วหน า ในการทํ างาน ที่ แ ตกต างกั น จะมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 สวนป จจั ยขององค การของบุ คลากรสาธารณสุข จัง หวั ดนครปฐม พบวา ด านนโยบายการปฏิ บัติง าน ด านการ
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ฝ กอบรม ด านค าตอบแทนและสวั ส ดิ การของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ แ ตกต า งกั นจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านด า น
สาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
1.1 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก
สอดคลองกับพนิดา สุทธิประทีป (2552: บทคัดยอ) พบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดใหมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริการดานสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับใหไดมาตรฐาน โดยมุงเนนใหมีประสิทธิภาพและมุงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จึงมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบแบบ
แผนตามที่หน วยงานกําหนดไว โดยมีผูบั งคั บบัญ ชาเปนผูสั่ง การ ควบคุมดู แล ตรวจสอบถู กตองและความโปรงใสในการ
ปฏิ บั ติง าน การใหคํ าชี้แ นะขั้ นตอนในการปฏิ บัติ ง าน รวมถึ งสนั บสนุ นให บุค ลากรได รั บการศึกษา ฝ กอบรม สัม มนา จั ด
สวัสดิการและคาตอบแทน พัฒนาความรูและทักษะ และจัดกําลังคนใหเพียงพอตอภาระงานที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานดานการปฏิบัติงานสาธารณสุขบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน จึงทําใหบุคลากรมีอิสระและทัศนคติที่
ดีในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขไดดี จึงอาจทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับมาก
1.2 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานผลลัพ ธที่ไ ดใ นการปฏิบั ติง านมี ระดับ ประสิท ธิภ าพอยูใ นระดับ มาก ไมส อดคล องกั บจุ ไรรัตน ธัญ ธรธนาสิ ท ธิ์ (2551:
บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการนําผลงานไปใช อยูในระดับปานกลาง สําหรับดานคุณภาพของผลงาน
และดานความทั นเวลาที่ ใช ในการปฏิบั ติง าน มี ระดับ ประสิ ทธิภ าพอยู ในระดับ มาก แต สอดคลองกั บพนิด า สุ ทธิ ป ระที ป
(2552: บทคัดยอ) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ดานคุณภาพของผลงาน
ความทันเวลาอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จ
เพื่อมุงสูสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความผูกพันตอองคการ ไดรับการศึกษา การฝกอบรม สัมมนา
สวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม และการนําเทคโนโลยีสาระสนเทศ เรียนรูระบบออนไลน การประสานการดําเนินงาน
ผานทางระบบอินเตอรเน็ต จึงอาจทําใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในดานผลลัพธที่ไดในการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
ตอนที่ 2 เปรี ย บเที ย บความแตกต างระหว างระหว างป จจั ยส วนบุค คลและองค การกั บ ระดั บประสิท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2.1 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศ พบว า เพศ ที่แตกตางกัน จะมี
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกั บสมชาย
วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) พบวา ความแตกตางกันของเพศ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความแตกตางทางเพศทําใหการแสดงออกทางพฤติกรรมและคิดตางกัน คือ เพศ
หญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนในการดํารงชีวิตประจําวัน มีแนวโนมการรับขอมูลขาวสารไดดี ดานจิตใจมีความออนไหว
ตอการรับรูในสถานการณตาง ๆ คิดมาก ละเอียด รอบคอบและมีทัศนคติที่ดีตอการประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
คอนขางมากในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข จะเนนการจัดการเชิงรุกในชุมชน ซึ่งบางครั้งอาจไมปลอดภัยตอบุ คลากรเพศ
หญิง จึงอาจทําใหเพศตางกันจะมีระดับมีประสิทธิภาพตางกัน
2.2 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางกัน
จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 981
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อนุชา ยันตรปกรณ (2549: บทคัดยอ) พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผูปฏิบัติงานที่มีอายุนอย จะมีพื้นฐานการรับรูและความเขาใจขาวสาร กฎระเบียบตาง ๆ คานิ ยมของสังคม การ
ตัดสิ นใจที่มีค วามแตกตางกันไปตามความคิด ในแตล ะชวงอายุ จึ งอาจทํ าให อายุ ที่แตกต างกั นมีผ ลตอประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน
2.3 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนา พบวา ภูมิลําเนาที่แตกตาง
กันจะมีร ะดับ ประสิทธิ ภาพการปฏิบั ติงานดานสาธารณสุข ของบุค ลากรที่แ ตกต างกั นอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ทั ้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากปจจัย ที่มีผลตอการปฏิบั ติงานของพนั กงาน (ธัญ ญา ผลอนันต, 2546: 77-78) ดานบุคคล หมายถึง ลักษณะ
สวนตัวที่เกี่ยวของกับงานหรือการปฏิบัติหนาที่ เชน เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา พื้นเพ เปนตน พื้นเพหรือภูมิลําเนาจึงเปน
ตัวกําหนดลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรตองดําเนินกิจกรรมในชุมชนการแสดงออกทางความคิด
ของบุคคลที่มีภูมิลําเนาตางกัน จึงอาจทําใหภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
2.4 ผลจากการศึ กษาเปรี ย บเที ย บความแตกต างระหว างป จจั ย ส วนบุ ค คลด านระดั บการศึ กษา พบว า ระดั บ
การศึกษาที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทาง
สถิติ สอดคลองกับสมชาย วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส พบวา ความแตกตางกันของระดับการศึกษา มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหบุคลากรมีความรู  ความคิด คานิย ม
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูที่มีระดับการศึกษาสูงผูมีระดับความคิดที่แตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษา
ที่ต่ํากวา แตทั้งนี้ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือต่ํากวา ซึ่งเปนสายงานระดับปฏิบัติงานตองผานการเรียนรู
ผานการฝกฝนให เปนคนดี มี ความประพฤติที่ ดี และนําองคค วามรู ที่ไดรั บมาสรางประโยชนต อตนเองและสวนรวม ดังนั้ น
บุค ลากรซึ่ง สวนมากมีการศึกษาอยู ในระดับ ปริ ญญาตรีห รือเที ยบเท า จึง อาจทํ าใหร ะดั บการศึกษาแตกต างกันจะมีร ะดั บ
ประสิทธิภาพแตกตางกัน
2.5 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนง พบวา ตําแหนงที่ แตกตาง
กันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
สมชาย วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องค การบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส พบวา ความแตกตางกันของตําแหนง มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนจังหวัด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขจะมีความแตกตางกันตามวิชาชีพและมีความชํานาญ
เฉพาะด านตามตํ าแหน ง ซึ่ง ตําแหนง ปฏิ บัติ การเปนตําแหน งทางวิช าการ คุ ณสมบั ติผู ดํารงตําแหนง นี้ต องมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สวนบุคลากรที่อยูในตําแหนงปฏิบัติงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจะทํางานในอยู ระดับลาง การ
มอบหมายงานในหนาที่รับความผิดชอบจะเปนงานไมยุงยากซับซอนในตัวบทกฎหมาย การปฏิบัติงานอยูภายใตการควบคุม
ของหัวหนางานอยางเครงครัด จึงอาจทําใหตําแหนงที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
2.6 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายได พบวา รายไดที่แตกตางกันจะ
มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับภูวนัย
เกษบุญชู (2550: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือภาคที่1 พบวาปจจัยรายไดสงผล
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีรายไดแตกตางกัน สวนใหญจะ
เปนผูที่มีอายุตัวและอายุการทํางานในการปฏิบั ติงานที่แตกตางกันโดยมีการกําหนดรายไดตามความรู ความสามารถ ตาม
ระเบียบขอบังคับ โดยตําแหนงและสายบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน จึงอาจทําใหรายไดแตกตางกัน จะมีระดับ
ประสิทธิภาพแตกตางกัน
2.7 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณ พบวาประสบการณที่
แตกตางกันจะมี ระดั บประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติง านด านสาธารณสุข ของบุคลากรแตกตางกั น ไมสอดคลองกับพนิด า สุ ท ธิ
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ประทีป (2552: บทคัดยอ) ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลารับราชการมีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
แตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรมีการทํางานอยางละเอียด รอบคอบ มีความ
สลับซับซอนและรวดเร็ว จึงมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน ทําให บุคลากร
สาธารณสุขมีการเรียนรูวิธีการและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทันตอเหตุการณและสถานการณดานสาธารณสุข
เฉพาะการปฏิบัติงานในชุมชนซึ่งอาศัยความคุนเคยและความสัมพันธเฉพาะตัวมากกวาประสบการณการทํางาน จึงอาจทําให
ประสบการณแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน
2.8 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา
การไดรับการยอมรับนับถือที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด านสาธารณสุ ขของบุคลากรที่แตกตางกั น
อย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ สอดคล องกั บธวั ชกุ ล ยุค ลธรรม (2552: บทคั ด ย อ) ศึกษาประสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร พบวาดานการไดรับการยกยองนับถือมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจากการยอมรั บ และไดรั บ ความไว วางใจจากผู บั ง คั บบั ญ ชา การไดรั บ มอบหมายให
ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงยอมรับนับถือจากเพื่อน
รวมงานและจากบุคคลภายนอก เมื่อบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชาและประชาชนในสังคม
ทํ าให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านอย างเต็ ม ความสามารถ หากผู ป ฏิ บั ติ ง านไม ไ ด รั บ การยอมรั บ และไม ไ ด รั บ ความไว วางใจจาก
ผูบังคับบัญชาจะทําใหเกิดความเขมงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานทําใหผูป ฏิบัติงานไมสามารถแสดงศั กยภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงอาจทําใหการไดรับการยอมรับนับถือแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน
2.9 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา
ความกาวหนาในการทํางานที่แตกตางกั นจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด านสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกต างกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธนาภรณ ลีสุริยาภรณ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความกาวหนาในงาน การปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีความสัมพั นธกับดานคุ ณภาพงานในทิศทางบวกตอประสิท ธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษ ั ท
เอส.แอล.พาราวูด จํากัด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดฝกอบรม สัมมนาดูงาน การกําหนด
เกณฑในการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนสิ่งที่ขาราชการมุงหวังในชีวิตการรับราชการ ซึ่งเปนความมั่นคง
ในการดําเนินชีวิต การที่บุคลากรไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นเปนสิ่งที่ภาคภูมิใจ อีกทั้งยังทําใหสังคมมีการยอมรับ จึงอาจทําให
ความกาวหนาในการทํางานแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน
2.10 ผลจากการศึ กษาเปรี ยบเทียบความแตกตางระหว างป จจัย ขององค การดานนโยบายการปฏิบั ติงาน พบว า
นโยบายการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับภู วนัย เกษบุญชู (2550: บทคัดย อ) ศึกษาประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติง านของข าราชการ
กองทัพเรือ ภาคที่ 1 พบวาปจจัยการปกครองบังคับบัญชาสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือภาค
ที่ 1 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ การกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน ซึ่งมีการกําหนดโดยระดับบริหารไมไดมีการกําหนดโดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม จึงอาจทําใหนโยบาย
แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน
2.11 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานการฝกอบรม พบวาการฝกอบรม ที่
แตกต างกั นจะมี ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านด านสาธารณสุ ข ของบุ ค ลากรที่ แ ตกต างกั นอย างมีนัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
สอดคลองกับสมชาย วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส พบวาการไดรับการฝ กอบรม มี ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการจัดฝกอบรมบุคลากรผูเขาปฏิบัติงานใหม การฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูรวมถึงการฝกอบรมเพื่อเปลี่ยน
สายงานใหมเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผูที่เขารับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอจึงอาจทําใหการฝกอบรมแตกตางกัน
จะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน
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2.12 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา
คาตอบแทนและสวัสดิการที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธวัชกุล ยุคลธรรม (2552: บทคัดยอ) พบวาดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ที่แตกตางกันมี
ผลต อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของข าราชการตํ ารวจ สถานี ตํ ารวจนครบาลบางมด กรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจากค าตอบแทนจากการปฏิบั ติ ง านในรูป เงิ นเดื อน เบี้ ย ประชุ ม ค าตอบแทนการปฏิ บั ติง านนอกเวลาราชการที ่
เหมาะสมกับปริมาณงาน รวมถึงหนวยงานมีการจัดยานพาหนะ จัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบั ติงาน
ของสถานบริ การหรือหน วยงานที่ แ ตกตางกั น สง ผลให ผูป ฏิบัติ งานมี ทัศ นคติที่ ดี มีค วามคิ ดสร างสรรค ปฏิบั ติง านอย างมี
ความสุข หากผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานลดนอยลง จึงอาจทําใหคาตอบแทน
แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรสาธารณสุข ดานคุณภาพของผลงานควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น
สามารถปฏิ บัติง านตามที่ได รับมอบหมายได อยางครบถวน ถูกต อง ด านความทั นเวลาที่ใช ในการปฏิ บัติงาน ควรปรั บปรุ ง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดปริมาณงานที่บุคลากรปฏิบัติงานตรง
ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงานควรปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด
ไดอยางมี ประสิท ธิภ าพ และใชจายงบประมาณในการดํ าเนินงานให เกิ ดประโยชนสูง สุด และพัฒนาความก าวหนาในการ
ปฏิ บั ติ งานให บรรลุ ผ ลสํ าเร็ จได ม ากกว าปริ ม าณงานที่ บุ คลากรได รั บ มอบหมาย โดยจั ด ใหมี การอบรมและพั ฒ นาความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการมีผลตอประสิทธิภาพในดานผลผลิตโดยตรงใหกับบุคลากร รวมทั้งคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
7. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานอยางถูกตอง ครบถวนสมบูร ณ
เพื่อให ไดผลงานมีคุณภาพ มี การปฏิ บัติงานที่รวดเร็วทันต อเหตุการณในปจจุบันโดยเป นไปตามระเบี ยบแผนที่ไดกําหนดไว
สงเสริ มพั ฒนาใหบุ คลากรปฏิบั ติง านทันเวลา รวดเร็ วในการปฏิ บัติ งานเพื่อให เกิ ดผลสํ าเร็จและบรรลุวัตถุ ประสงค ในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข บริห ารจัดการดานงบประมาณที่ได รับ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินการอยาง
ถูกต อง โปร งใส และเปนไปตามกฎระเบี ยบการจัดซื้ อจัด จางภาครัฐ คํานึง ถึงความคุม คาในการใชงบประมาณที่ ไ ดรับ การ
สนับสนุนเพื่อใชในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลสําเร็จ
ทันเวลา สร างจิ ตสํ านึกทีดีต อการปฏิ บัติ งานและบริการเปนที่ประทับ ใจแกผูม ารั บบริ การ สง เสริ มสนับสนุนใหบุค ลากรได
ฝกอบรม เพิ่มศักยภาพในการทํางาน พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุค ลากรใฝหา
ความรูทั้งทางดานทฤษฎีและทางดานกิจกรรมการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณในการทํางาน
ใหมากขึ้น สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยเนนความสําคัญและตระหนักในงานที่ไดรับมอบหมาย อันสงผลใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให ทุ กหน วยงาน เพื่ อเพิ่ ม ความสะดวกรวดและเร็ ว มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และกอใหเ กิ ดประโยชน สู งสุ ด ส ง เสริ มให บุ ค ลากรใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการประสานงานระหว างหนวยงาน กําหนดคาตอบแทนและสวั ส ดิการให กับลู กจ างชั่ วคราวและ
ลูกจางประจํา และใหมีการเพิ่มหรือขยายกรอบอัตรากําลังใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยการ
เพิ่มแบบสอบถามในการสัมภาษณ เพื่อศึกษาขอมูลในเชิงลึก ทําใหทราบถึงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล และ 2) ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชนกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล กลุมตัวอยาง
การวิจัย คือ สตรีในเขตตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 368 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน
จําแนกตามรายหมูบาน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยมีคาความตรงดานเนื้อหาระหวาง
0.67 ถึง 1.00 คาความเที่ยงเทากับ 0.99 วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเครเมอรวี
ผลการวิจัย พบวา
1. การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวยการมีสวนรวม
ในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
2. ปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ สวนปจจัยดานขอมูล
ขาวสาร ไดแก การรับฟงขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล และปจจัยดานชุมชน ไดแก
การไดรับผลตอบแทน การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล และ
ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลอยางมีนัย สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของสตรี การพัฒนาตําบล ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง
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Abstract
The objectives of this research were to study: 1) the level of women’s participation in subdistrict
development; and 2) the relationships of personal factors, information factors, community factors with
women’s participation in subdistrict development. The research sample was 368 women in Nong O
Subdistrict, Ban Pong District, Ratchaburi Province derived by stratified random sampling as distributed by
village. The research instrument for data collection was a questionnaire constructed with the IOC content
between 0.67 and 1.00, the internal consistency reliability coefficient was 0.99. Data were analyzed with
percentage, mean, standard deviation, Chi-squares and Cramer’s V coefficient.
The research revealed that:
1. Overall and in specific aspects, the level of women’s participation in subdistrict development
was at a moderate level. These aspects were benefit participation, decision participation, evaluation
participation, and operation participation.
2. The personal factors in the aspects of age, education level, occupation, income, and living
duration in the community; the information exposure factors in the aspects of information reception,
and perception of subdistrict administrative organization; and the community factors in the aspects of
benefit gained, subdistrict administrative organization’s openness to participation opportunity in subdistrict
development, experience of subdistrict development participation, and frequency of subdistrict development
participation, all had relationship with women’s participation in subdistrict development with statistical
significance at .05.
Keywords: women’s participation, subdistrict development, Nong O subdistrict, Ban Pong district
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1. บทนํา
ความเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตนผลทําใหโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปจากรวดเร็ว โดยเฉพาะสตรี
สัดสวนประชากรสตรีมีมากกวาบุรุษในปจจุบัน และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมสตรีจะมีจํานวนมากกวาบุรุษ แต
ไมไดหมายความวาจะไดรับโอกาสทางสังคมเทาเทียมกับบุรุษแตอยางใด ในทางตรงกันขามสตรีไทยยังคงมีปญหาความไมเสมอ
ภาคระหวางหญิงและชาย อันเปนผลมาจากความเชื่อของสังคมไทย สตรีมีความสามารถนอยกวาบุรุษ จะตองเปนผูตามเสมอ
สงผลใหสตรีไทยขาดการสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ขาดโอกาสและการยอมรับ ถูกเลือกปฏิบั ติ
และตกเปนเหยื่อความรุนแรง (สิริพัฒน ลาภจิตร, 2550: 2) สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
การศึกษา อันนําไปสูเงื่อนไขความจําเปนตอการพัฒนาบทบาทสตรีไทยมากขึ้น ไมวาจะเปนตําแหนงหนาที่ทั้งในภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน แมวาสตรีจะมีบทบาทมากขึ้นแตยังมีสัดสวนการมีสวนรวมนอย รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญในสงเสริมและพัฒนา
สตรีอยางตอเนื่อง จากแผนพัฒนาสตรีระยะยาว ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555: ออนไลน) ยอมรับบทบาทสตรีในบริบทตาง ๆ อยาง
เทาเทียมกัน เพื่อใหมีความมั่นใจและศักยภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจ ประกอบกับแนว
ทางการพัฒนาการสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคือ การสรางความพรอมในการมีสวนรวมทางการเมือง
และการบริหารแกสตรีดวยวิธีการทีเ่ หมาะสม โดยเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูอุดมการณดานจิตอาสาและจิตสาธารณะแกสตรี การใหโอกาสสตรีที่มีความสามารถไดรับตําแหนง
ทางการเมื อง การบริ หาร และการตัด สิ นใจในระดั บต าง ๆ การแสวงหาแนวร วมจากทุกภาคส วนในการสนับ สนุ นสตรี ที่ มี
ศักยภาพ รวมทั้งมีการแกไขกฎและระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประเด็นการพัฒนาการมีสวนรวม
ของสตรีจึงกลายเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนาประเทศหลายมิติ การพัฒนาตําบลเปนมิติหนึ่งที่จะนํามาซึ่งความมั่นคงและ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ จุดเริ่มตนจากบุคคลในครอบครัว ผูซ ึ่งมีบทบาทสําคัญคือ สตรี ซึ่งควรไดรับโอกาสใน
การพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยสงเสริมใหมีบทบาทในการพัฒนาตําบล ทั้งทรัพยากรและพื้นที่อยางมีเปาหมาย เพื่อใหผลการ
ปฏิบัติงานรวมกันในตําบลไดรับการพัฒนาครอบคลุมทุกดาน ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จึงมีอํานาจหนาที่
สําคัญในการพัฒ นาสตรีในตําบล เนื่องจากเปนกลุมที่ใกลชิดชุ มชนและมีจํานวนมาก หากสงเสริมใหสตรีไดเ รียนรูการแกไ ข
ปญหาในทองถิ่น ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะทําใหการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปน
รูปธรรมอยางแทจริง (จรรยา รักษาศรี, 2555: 1)
ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบคอนขางมาก 15 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานหนองบอน หมูที่ 2 บานหัวโปงเล็ก หมูที่ 3 บานหัวโปงใหญ หมูที่ 4 บานหนองออไทย หมูที่ 5 บานนาเจริญ หมูที่
6 บานหนองออตะวันออก หมูที่ 7 บานหนองออตะวันตก หมูที่ 8 บานหนองหูชาง หมูที่ 9 บานหนองกระจอย หมูที่ 10 บาน
หนองตะแคง หมูที่ 11 บานทุงนอย หมูที่ 12 บานลาดใหญ หมูที่ 13 บานโรงขาวสาร หมูที่ 14 บานหนองเจริญ หมูที่ 15 บาน
ทุงเจริญ (องคการบริหารสวนตําบลหนองออ, 2559: 7) จํานวนประชากร 9,053 คน แยกเปนชาย 4,422 คน หญิง 4,631 คน
จากรายงานการจัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่ผานมาพบวา สัดสวนสตรีที่เขารวมนอยกวาบุรุษ ผล
การวิเคราะหนโยบายและแผนของ อบต.หนองออ แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีคอนขางนอย ไมวาจะ
เปนการเสนอปญหา วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา หรือการติดตามตรวจสอบการทํางาน อาจสงผลใหการ
ดําเนินงานของตําบลไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร (องคการบริหารสวนตําบลหนองออ, 2555) ทั้งนี้ เนื่องมาจากสังคมไทย
ยังไมเปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมเทาที่ควร ทั้งที่เปนกลุมพลังแฝงขนาดใหญ ประกอบกับโอกาส เวลา และการประกอบ
อาชีพของสตรีไทยปจจุบัน รวมทั้งสตรีสวนใหญมองวาบทบาททางการเมืองเปนเรื่องของบุรุษ จึงไมไดใหความสําคัญตอการ
ดําเนินกิจกรรมการเมือง ปญหาเหลานี้มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาตําบลไมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขความสําเร็จของการ
พัฒนา ขึ้นอยูกับการสวนรวมของประชาชนเปนหลัก จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระดับการมีสวนรวมของสตรีใน
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การพัฒนาตําบล และความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชน กับการมีสวนรวมของ
สตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ เพื่อจะไดหาแนวทางในการพัฒนาสตรีใหมีสวนรวมมาก
ขึ้นในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชนกับการมีสวนรวมของ
สตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดการมีสวนรวมของสตรีในประเทศไทยตามแผนพัฒนาสตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2555: ออนไลน) คือ การเพิ่มโอกาสในการเขารวมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับตาง ๆ
(สํานักงานกิจการสตรีแ ละสถาบันครอบครัว , 2555) เปนกระบวนการเขามามีสวนในการคิ ด การตัด สินใจ การวางแผน
ดําเนินการพัฒนาตําบลของตนเอง หลักการที่แทจริงคือ ความรูสึกเปนเจาของรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมประเมินตรวจสอบ และ
รวมรับ ผิดชอบถึงผลประโยชนและโทษที่เ กิดขึ้น การมี สวนรวมในการพัฒนาตําบล หมายถึง ระดับการเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาของสตรี แบงการมีสวนรวม 4 ขั้นตอน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล จากแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุป
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
1. ปจจัยดานบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส - อาชีพ
- รายได
- ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
2. ปจจัยดานขอมูลขาวสาร
- การรับฟงขอมูลขาวสาร
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
3. ปจจัยดานชุมชน
- การไดรับผลตอบแทน
- การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบล
- ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล
- ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล

การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล
หนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
- การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
- การมีสวนรวมในผลประโยชน
- การมีสวนรวมในการประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ เปนวิ จัยเชิงปริ มาณ ประชากรคือ สตรีใ นเขตองค การบริหารสวนตําบลหนองออ อําเภอบานโป ง
จังหวัดราชบุรี จํานวน 4,631 คน ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane (1967 อางถึงใน วีรชาติ
เมืองใจ, 2552: 29) โดยสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนจําแนกตามรายหมูบาน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เครื่องมือคือ แบบสอบถามซึ่งพัฒนาคุณภาพโดยใช
คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) คัด เลือกเฉพาะคาขอคําถามที่ มีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 0.96 มีคาความตรงดานเนื้อหาระหวาง 0.67 ถึง 1.00 มีคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ 0.99 สราง
เปนขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงค แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวม ลักษณะแบบเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่ และคารอยละ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการมี
สวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ ลักษณะแบบประเมิน 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร โดยกําหนดไวที่ระดับ .05 และใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเครเมอรวี (กัลยา วานิชย
บัญชา, 2545: 182) และตอนที่ 3 แบบสอบถามะเกี่ยวกับขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ลักษณะปลายเปด
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
5. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สตรีสวนใหญมีอายุ 30 - 39 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ
34.2 การศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 39.4 สถานภาพสมรส จํานวน 197 คน
คิดเปนรอยละ 53.5 อาชีพรับจาง จํานวน 125 คน คิดเปน รอยละ 34.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 5,001 - 7,000 บาท
จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่อยูในพื้นที่มากกวา 10 ป จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ
67.4 การรับฟงขอมูลขาวสารจากสื่อกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาว) จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 35.6 ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ อบต.อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย .36 การไดรับผลตอบแทน บางครั้ง มีจํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ
72.3 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลอยูในระดับปานกลาง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 64.1 ประสบการณ
ในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 33.7 และความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนา
ตําบล 1 - 2 ครั้ง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 42.7
2. ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.69, S.D. = 0.90)
เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเทากัน โดยเรียงระดับการมีสวนรวมจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ( X = 2.77, S.D. = 0.87) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X = 2.67,
S.D. = 0.93) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( X = 2.67, S.D. = 0.87) และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ( X =
2.64, S.D. = 0.94) ตามลําดับ
3. ปจจั ยที่ส งผลต อการมีสวนรวมของสตรี มีค วามสั มพันธกับ การมี สวนรวมของสตรีใ นการพัฒนาตําบลหนองอ อ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
3.1 อายุของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
.05 ทั้งนี้ พบวาสตรีมีอายุ 50 – 59 ป มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีมีอายุ 40 – 49 ป อายุมากกวา 60 ป
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และสตรีมีอายุ 21 – 29 ป อายุต่ํากวา 20 ป อายุ 30 – 39 ป ระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง
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3.2 ระดับการศึกษาของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ทั้งนี้พบวาสตรีไมไดรับการศึกษา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต น มี ร ะดั บ การมี ส ว นร วมอยู ใ นระดั บ มาก สตรี มี ร ะดั บ การศึ กษาอนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย
ประถมศึกษา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และสตรีมีระดั บการศึกษาปริญญาโท มีระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย
3.3 สถานภาพสมรสของสตรีไ มมี ความสั มพั นธ กับการมีส วนร วมของสตรีใ นการพั ฒนาตํ าบลหนองออ อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05
3.4 อาชีพของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
.05 ทั้ ง นี้พ บว า สตรี ที่มี อาชี พรั บ จ าง อาชีพ ประกอบธุ รกิ จส วนตั ว/การค าขาย มีร ะดั บ การมี สวนร วมอยู ใ นระดั บ มาก ใน
ขณะเดียวกันสตรีที่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพแมบาน มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
3.5 รายไดของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
.05 ทั้งนี้พบวาสตรีที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สตรีที่มีรายได 7,001
– 10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีรายได 5,001 - 7,000 บาท รายไดมากกวา
10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
3.6 ระยะเวลาที่อาศั ยอยูในพื้นที่ของสตรีมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของสตรีในการพั ฒนาตําบลหนองอ อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้พบวา สตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 6 – 7 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ต่ํากวา 3 ป
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 4 - 5 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
พื้นที่มากกวา 10 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 8 - 10 ป มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
3.7 การรับฟงขอมูลขาวสารมีความสัมพันธของสตรีกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้พบวา สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน
เจ าหน าที่ ข อง อบต. มี ร ะดั บ การมี ส วนร วมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ สตรี ที่ มี ก ารรั บ ฟ ง ข อมู ล ข า วสารจากรถ
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ รับฟงขอมูลขาวสารจากปายประชาสัมพันธ มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก สตรีที่มีการรับฟง
ขอมูลขาวสารจากสื่อกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาว) เว็บไซดของ อบต. สมาชิกสภา อบต. มีระดับการมีสวนรวมอยู
ในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากเอกสารเผยแพรของ อบต. (แผนพับ ใบปลิว) มีระดับ
การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด
3.8 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบต.ของสตรี ในภาพรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา
ตําบลหนองอ อ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ .05 ทั้ง นี้พบวาสตรีที่ มีค วามรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบต.มาก ความรู ความเข าใจ
เกี่ยวกับ อบต.ปานกลาง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบต.
นอย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด
3.9 การไดรับผลตอบแทน (เชน ของขวัญ ของที่ระลึก คาเบี้ยประชุมคาเบี้ยเลี้ยง) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้พบวา สตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้ง มีระดับการมี
สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ในขณะเดียวกันสตรีที่ไมเคยไดรับผลตอบแทน ไดรับผลตอบแทนทุกครั้ง มีระดับการมีสวนรวม
อยูในระดับมาก
3.10 การเป ดโอกาสใหมีสวนรวมในการพั ฒนาตํ าบล มีความสัม พันธ ของสตรีกับการมีสวนรวมของสตรีใ นการ
พัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้พบวา สตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมนอย มีสวนรวมนอยที่สุด มีระดับ
การมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ สตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมมากที่สุด มีสวนรวมปานกลาง มีระดับการมีสวนรวม
อยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมมาก มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอย
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3.11 ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการ
พัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้พบวา สตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ
อบต. มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด สตรีที่มีประสบการณใน
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีประสบการณในการ
มีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติตําบล มีสวนรวมในการประชุมสภา อบต. มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
3.12 ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา
ตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้ พบวา สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมากกวา 10 ครั้ง
มีระดับการมี สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 3 - 5 ครั้ง มีความถี่ในการมี
สวนรวมในการพัฒนาตําบล 6 - 10 ครั้ง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวม
ในการพัฒนาตําบล 1 - 2 ครั้ง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
6. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของสตรีใ นการพัฒนาตําบลหนองออ ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปาน
กลางเทากัน ไดแก การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ไดแก การรับฟงขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบต. และปจจัยดานชุมชน ไดแก การ
ไดรับผลตอบแทน การเป ดโอกาสใหมี สวนร วมในการพัฒ นาตําบล ประสบการณในการมี ส วนรวมในการพัฒนาตําบล และ
ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลอยางมีนัย สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับสิริพัฒน ลาภจิตร (2550: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดาน
องคการ (อบต.) มีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุน การบริหารงาน อบต. ซึ่งหาก
ระดับการมีสวนรวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวาระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอื่นสูงตามกันดวย การมีสวนรวมส วนใหญเป น
เพียงการรับรูขอมูลขาวสาร ในขณะที่การมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต.อยู
ในระดับคอนขางต่ํา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีในตําบลหนองออมีบทบาทในการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก เรื่องของการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. การจัดทําขอบัญญัติ อบต. การจัดทํางบประมาณรายจาย อบต. การประชุมสภา อบต. การจัดซื้อจัดจาง จึง
ทําใหเกิดความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ และมีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น ซึ่งจะไดรับความ
รวมมือจากสตรีในตําบลหนองออพอสมควร จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง
2. ด านการมี สวนรวมในการปฏิบัติ งาน จากผลการศึ กษาพบว า ระดับ การมี สวนรวมของสตรี ในการพั ฒนาตําบล
หนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับขวัญชัย น้ําสมบูรณ (2553: บทคัดยอ) พบวา ดานรวมวางแผนและเสนอแนว
ทางการพัฒนา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมอยูใ นระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีมีภารกิจหนาที่สวนตัว หรือกิจวัตรประจํา วันที่ตองปฏิบั ติงานคอนขางมาก จึงทําใหไ ม
สามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.ได จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกับ อบต.อยูในระดับปานกลาง
3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีเกี่ยวกับการพัฒนาตําบล
หนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสิริพัฒน ลาภจิตร (2550: 23) กลาววาลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนามีลักษณะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏ เชน
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การรวมคิด รวมศึกษา วางแผน ดําเนินการตัดสินใจ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลรวมลงทุนและรวมรับผลประโยชน ซึ่งสามารถ
ดําเนินการโดยผานชองทางทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรง ไดแก การเปนสมาชิก กรรมการ ประธานหรือผูนํา ผูเขารวม
ประชุมผูออกเงิน เปนตน สวนทางออม ไดแก การเลือกตั้งผูแทน โดยสามารถแบงระดับการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การมีสวนรวมในระดับแนวนอน 2) การมีสวนรวมในระดับแนวตั้ง 3) การมีสวนรวมในการบริหาร เปนการมีส วนรวมที่เปน
ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทสตรีที่ผานมาไมคอยไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.มากนัก
จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจาก อบต.อยูในระดับปานกลาง
4. ดานการมี สวนร วมในการประเมินผล จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีส วนรวมของสตรีเกี่ย วกับการพัฒนา
ตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับดํารงค วัฒนา (2541: 128) หัวใจของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนท องถิ่ น (อปท.) และความสัม พันธ ระหว างรัฐ บาลและ อปท. คื อ การกํากับ ตรวจสอบ ติ ดตาม และ
ประเมินผลการปกครองตนเองตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดวางหลักใหรัฐบาลมอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองแก
อปท.โดยมีการกํากับตรวจสอบเทาที่จําเปนนั้น อยางไรก็ดี อปท. สามารถวางระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนไดอยางไดผลแลว ก็จะสงเสริมใหการกํากับ ตรวจสอบของรัฐบาลเปนไปตามความราบรื่น โดยที่ อปท. จะมีอิสระในการ
บริหารจัดการตามภารกิจของ ตน อีกทั้งจะทําใหกระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชนมีโอกาสที่จะเขามามีบทบาทและมี
สวนรวมในกระบวนการปกครองตนเองระดับทองถิ่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง และสอดคลองกั บ
อุทัย ดุลยเกษม (2544: 77) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมวา การพัฒนาตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนหรือการ
พัฒนาชนบทโดยชาวชนบท ก็คือ กระบวนการพัฒนาชนบทที่ประชาชนชาวชนบท สามารถรวมกลุมกันเปนองคกรของตนเอง
มีจุดประสงคที่จะแกปญหาของชนบท ตั้งแตขั้นการศึกษาปญหา การกําหนดโครงการ การลงมือปฏิบัติ การประเมิ นผล และ
การสรุ ป บทเรี ย นด วยตนเองของเขาเอง ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมากจากสตรี มี ภ ารกิ จ หน าที่ ส วนตั วหรื อกิ จวั ต รประจํ าวั นที่ ต อ ง
ปฏิบัติงานคอนขางมาก และสตรีอาจมองวาการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลเปนหนาที่หรือภารกิจของผูชายมากกวา จึงอาจ
ทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง
5. อายุ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีอายุตั้งแต 50 – 59 ป จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับ
มากที่สุ ด สอดคล องกั บสิ ริ พัฒ น ลาภจิ ตร (2550: 40) พบว า อายุมี ค วามสัม พั นธ กับระดับ การมี สวนรวมของประชาชน
สอดคลองกับแนวคิดของ Alvin Bertrand พบวา ปจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก
ลักษณะของบุคคล คือ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชี พ การศึกษา ถิ่ นที่อยู อาศั ย ระยะเวลาในทองถิ่น ค านิ ยม และ
ทัศนคติ ในประเด็นเดียวกัน Cohen และ Uphoff (1980 อางถึงใน สิริพัฒน ลาภจิตร, 2550: 40) ไดกลาวถึงภาวะแวดลอม
ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ ปจจัยกายภาพและชีวภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคม
ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยดานประวัติศาสตร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีที่มีอายุมากสวนใหญบรรลุนิติภาวะ มีวัยวุฒิ และ
วุฒิภาวะในดานตาง ๆ ที่สามารถตัดสินใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง และมีความพรอมเพื่อการมีสวนรวมในทุกดาน
ทั้งดานกายภาพ สติปญญา และการรั บรูที่จะนําไปสูการตัดสินใจในการมี สวนรวมในการบริ หารท องถิ่น เพื่อ ร วมในการรั บ
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีอายุตั้งแต 50 – 59 ป มีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมากที่สุด
6. ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่ไมไดรับการศึกษาจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับเรวีญา จําปากุล (2550: บทคัดยอ) พบวา การศึกษา อายุ รายได อาชีพ ภูมิลําเนา พื้นฐานทาง
การเมืองของครอบครัว ประสบการณเปนผูนํา การสนับสนุนจากเจาหนาที่ การเปนสมาชิกกลุมการฝกอบรม และความรูความ
เขาใจเรื่องการเมือง และวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเกื้อหนุนกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวม
ทางการเมืองทองถิ่น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีที่ไมไดรับการศึกษาสวนใหญทํางานในพื้นที่หรือวางงาน ทําใหมีโอกาสใกลชิด
และเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาตําบลมากกวา และมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. จึงอาจทํ าใหสตรีที่
ไมไดรับการศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมากที่สุด
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7. อาชีพ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มี อาชีพรั บจางจะมีสวนรวมในการพั ฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก
สอดคลองกับขวัญชัย น้ําสมบูรณ (2553: บทคัดยอ) พบวา ประชาชนในเขตตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สวนใหญประกอบอาชีพ เชน คาขาย ธุรกิจสวนตัว แมบาน เปนตน ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตําบลพระปฐมเจดีย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีที่มีอาชีพรับจาง
มีความเปนอิสระ มีความคลองตัว ทํางานเปนเวลาแนนอน ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหสตรีที่มีอาชีพรับจางมีความสนใจที่จะเขามามี
สวนรวมตอการบริหารงานของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่มีอาชีพรับจางมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมาก
8. รายได จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล
หนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับเพียงใจ สิงหคํา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น
ของสตรีในเขตเทศบาลตํ าบลคําไฮ อําเภอเมื อง จัง หวั ดหนองบัวลํ าภู พบวา การเปรีย บเทียบการมีส วนรวมทางการเมือง
ทองถิ่นของสตรี ในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ สตรีที่มี รายได เฉลี่ยตอเดือนต างกันจะมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากสตรีที่มีรายไดนอยตองการความชวยเหลือจาก อบต.เพื่อใหตนเองและครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการสงเสริม
อาชีพของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท มีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมาก
ที่สุด
9. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ 6 – 7 ป จะมีสวนรวมใน
การพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก สอดคลองกับเพียงใจ สิงหคํา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการ
เมืองทองถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ระยะเวลาที่เขาอาศัยอยูแตกตางกันมี
ผลกับการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้น ที่ 6 – 7 ป ซึ่งเปน
ระยะเวลานานพอสมควร ทําใหมี ความคุนเคย มีความรั กในทองถิ่ น ตองการเห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภายใน
ทองถิ่นของตน จนเกิดความตระหนักและใหความสําคัญตอการปกครองสวนทองถิ่นคอนขางมาก จึงอาจทําใหสตรีที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ 6 - 7 ป มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก
10. การรับฟงขอมูลขาวสาร จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น จะมี
สวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับจรรยา รักษาศรี (2555: 31) การใหขอมูลขาวสารถือ
เปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเปนระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปด
โอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ ไดแก การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการ
ใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจากสตรีที่ไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น จะไดรับความรู ความ
ใจเกี่ยวกับการพั ฒนาตําบลของ อบต.มาก จึงทําใหเกิดความสนใจเกี่ ยวกับการพั ฒนาตําบล จึงอาจทําให สตรีที่มีการรับฟ ง
ขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด
11. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบต. จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบต.ระดับมาก จะ
มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของเรวีญา จําปากุล (2550: บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่ อง สตรี กับ การมี ส วนร วมทางการเมื องท องถิ่ นในเขตจั ง หวั ด ระยอง พบว า ความรู ค วามเข าใจในเป าหมายและ
วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเกือ้ หนุนกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความรูความเขาใจที่สตรีไดรับจาก อบต.อาจเปนความรูความเขาใจในเชิงลบ ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีกับ อบต.
จึงอาจทําใหสตรีที่มีความรูความเขาใจระดับมากมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง
12. การไดรับผลตอบแทน จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้ง (เชน ของขวัญ ของที่ระลึก คา
เบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง) จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับอนุภาพ ถิรลาภ (2528
อางถึงในสิริพัฒน ลาภจิตร, 2550: 38) เห็นวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ความเกรงใจผูที่มีสถานภาพ
ที่สูงกวา ความตองการเปนกลุมเปนพวก ความเชื่อในตัวผูนํา ความใกลชิดกับเจาหนาที่ของรัฐ การคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน
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การยอมรับแบบอยาง ความไมพอใจตอสภาพแวดลอม การยอมรับในอํานาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการ
ใหผลตอบแทนบางครั้งอาจเปนแรงจูงใจใหสตรีที่เคยไดรับผลตอบแทนเขามามีสวนรวมกับ อบต.มากขึ้น มีความสนใจและให
ความสําคัญกับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.มากขึ้น จึงอาจทํา ใหสตรีที่ ไดรับผลตอบแทนบางครั้งมีสวนรวมในการ
พัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด
13. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของ อบต. จากผลการศึกษาพบวา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
การพัฒนาตําบลของสตรีจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยู ในระดับมาก สอดคลองกับจรรยา รักษาศรี (2555:
บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขต อบต.เตย อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งในดานระบบสาธารณูปโภค
ดานศึกษา ดานศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและประเพณีทองถิ่น ดานสังคมสงเคราะห ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่ อบต.เปด
โอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลนอยนั้น จึงทําใหสตรีตองการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ อบต. ตองการ
ติดตามการปฏิบัติงานของ อบต. เพื่อใหทราบถึงขอมูลการบริหารงานในดานตาง ๆ จึงอาจทําใหการเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
กาพัฒนาตําบลของ อบต. มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก
14. ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวม
ในการจัดซื้อจัดจางของ อบต. จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุ ด สอดคลองกับวีญา จําปากุ ล
(2550: บทคั ด ย อ ) วิ จั ย เรื่ อ ง สตรี กั บ การมี ส ว นร วมทางการเมื องท อ งถิ่ นในเขตจั ง หวั ด ระยอง พบว า ประสบการณ มี
ความสั มพั นธเ กื้อหนุ นกันกับ บทบาทสตรีใ นการมี สวนร วมทางการเมื องทองถิ่น แตองค การปกครองส วนทองถิ่นควรมี การ
ประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่การบริหารจัดการ และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรี
ที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ อบต.นั้น ไดมีโอกาสรับทราบถึงการดําเนินงานของ อบต.ที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม ซึ่งการจัดซื้อจัดจางจะเปนการพัฒนาตําบลในดานสาธารณูปโภค ทําใหประชาชนในตําบลมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ อบต.มี ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
พัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด
15. ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนา
ตําบลมากกวา 10 ครั้ง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลอง
กับสิริพัฒน ลาภจิตร (2550: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงาน อบต. อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชน และปจจัย
ดานองคการ มีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต. หากระดับ
การมีสวนรวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวา ระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอื่นสูงตามกันดวย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสตรีที่มีความถี่
หรือประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมากนั้น ยอมมีความรูความเขาใจในการทํางานเขาในสภาพแวดลอมและ
สังคมภายในตําบลเปนอยางดี รวมทั้งมีความรักในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ตลอดจนมีความปฏิสัมพันธกับคนในตําบล จึงมีโอกาส
ในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม หรือเปนผูชักจูงผูอื่นใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวม
มากกวา 10 ครั้ง มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด
7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ อบต.ควรเปดโอกาสใหสตรีทุกกลุมเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะสตรีในกลุม
ผูสูง อายุใ หเ ขามามีส วนรวมในการพัฒ นาตําบลมากขึ้ น เนื่ องจากมี เวลา ความรู และประสบการณ โดยเพิ่ มสั ดส วนสตรีใ น
ตําแหนงคณะกรรมการพัฒนาในดานตาง ๆ ในดานการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลทั้งในระดับหมูบานและตํ าบลให
มากขึ้ น และใหค วามสําคัญ และกระตุนใหแ สดงบทบาทตามหน าที่ ที่ ได รับ อยางแท จริ ง ควรประชาสั มพั นธ ข อมู ลข าวสาร
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 995
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ฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรีอยางเทาเทียมกันโดยเสริมสรางศักยภาพสตรีใหมี
ความพรอมความรู ความเขาใจ ปลูกจิตสํานึก อุดมการณ คานิยม จริยธรรม วัฒนธรรม ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ควร
สนับสนุนการจัดตั้งองคกรหรือกลุมสตรีตาง ๆ เพื่อผลักดันใหสตรีมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมของตําบล โดยใหเริ่มมีบทบาท
ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินการขั้นตอนสุดทาย สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมในหลายมิตทิ ั้งดานรูปแบบ เทคนิค และกระบวนการ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือเปนอุปสรรคของการมีสวนรวมของ
สตรีตอการพัฒนาทองถิ่น และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบองคกรตาง ๆ ไดแก
กลุมอาสาสมัคร ฯลฯ ซึ่งถือเปนกลไกหนึ่งในการทํางานแบบมีสวนรวม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 187 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
แบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามประเภทบุคลากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี ประกอบดวยดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และ
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
2. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีอายุ ประเภทบุคลากร อายุการปฏิบัติงาน และหนวยงาน
ที่สังกัดตางกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนบุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ
การสมรส และระดับการศึกษาตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 997
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the level of working efficiency of Nakhon Pathom
Rajabhat University’s supporting personnel; and 2) compare the working efficiency level of supporting personnel
as classified by personal factors. The research sample was 187 Nakhon Pathom Rajabhat University’s
supporting personnel, derived by stratified random sampling as distributed by type of position. The research
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage,
mean, and standard deviation, t-test, and F-test.
The findings of this research were as follows:
1. Overall, Nakhon Pathom Rajabhat University personnel’s working efficiency was at a high level.
These aspects were work quality, work duration, work procedure, work expense and work load.
2. Nakhon Pathom Rajabhat University personnel with different in age, type of position, work tenure,
work department were different in working efficiency with statistical significance level at .05, while there
were no differences in those as classified by gender, marital status and educational level.
Keywords: working efficiency, supporting personnel, Nakhon Pathom Rajabhat University

998 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ในป จจุบั นนี้การติ ดตอสื่อสารและการรับส งขอมูลเปนไปอย างสะดวกและรวดเร็ว สงผลให เกิด การแขง ขันอยา ง
รุนแรงทั้ ง ในองค กรภาครั ฐ และภาคเอกชน ดั ง นั้ นองค กรจึ ง มี ค วามจํ าเป นในการเตรี ย มความพร อมเพื่ อรั บ มื อกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง “บุคลากร” นับเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการนําพาองคกรสูความสําเร็จ ดวยเหตุผลนี้ทําใหทุก
องคกรตางพากันแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกรของตน แตบางครั้งกลับตองพบกับปญหา
บุคลากรไมสามารถทํางานใหกับองคกรไดอยางเต็มความคาดหวังขององคกร หรือมีผลการปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร ทั้งนี้สาเหตุ
อาจเกิดจากการที่องคกรจัดบุคลากรไมเหมาะกับงานที่ทําหรืออาจเปนเพราะตัวบุคลากรเองไมทุมเทความรูความสามารถในการ
ทํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่ ซึ่งอาจเกิดจากการที่องคกรขาดการจูงใจใหบุคลากรทุมเทการทํางานใหกับองคกร องคประกอบ
สําคัญขององคกรตามทฤษฎีออกเปนสองสวนคือ งานและคน หมายความวา องคกรทุกประเภทตองมีองคประกอบดานงาน
ไดแก ภารกิจที่จะตองกระทําตามวัตถุประสงคและการจัดระบบงาน เพื่อใหสามารถกระทําตามวัตถุประสงค และสามารถ
กระทําภารกิจไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการที่ จะประกอบภารกิจไดตามเป าหมายขององคกรจําเปนตองมี
องคประกอบดานคน คือ มีคนหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคลจัดเปน
หัวใจหลักอันสําคัญยิง่ ที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยทั่วไปองคกรมีความตองการบุคลากรที่มี
ทักษะความรูความสามารถ 3 ประการ คือ ความสามารถในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ
และความสามารถทางดานความคิดในการแกไขปญหา เพื่อใหองคกรมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารองคกรจึง
ตองมีการปรับกลยุทธในการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกรไปพรอม ๆ กัน และสิ่งที่สําคัญองคกรควรพิจาณาถึงเรื่องปจจัยดาน
ตาง ๆ ที่สามารถจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (วรัญญา ผลดี และสรบุศย รุงโรจนสุวรรณ, 2554:
2–3)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุผลไดตรงตามเปาหมายของ
องค กร และทันระยะเวลาที่กําหนด ผลงานที่ไ ดนั้นจะตองมี คุ ณภาพและมีความถูกต อง มีวิธีการทํ างานหรือมี การนําเอา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังนําทรัพยากรที่
มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา สามารถสรางความพึงพอใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ งาน ซึ่ง ในแตล ะองค กรทั้ งภาครั ฐ หรื อเอกชน สามารถจะพิ จารณาได จาก 4 ด าน ได แ ก ด านการบรรลุ เ ปาหมาย
ความสําเร็จ ดานกระบวนการปฏิ บัติง าน ดานการจัด หาและใชทรั พยากร และดานความพึ งพอใจของทุ กฝาย การพั ฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่สําคัญของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกรตาง ๆ เนื่องจากประสิทธิภาพการปฏิบัติใน
องคกรถือเปนหัวใจสําคัญของการนําองคกรไปสูความสําเร็จ (สมใจ ลักษณะ, 2549: 215) หากองคกรใดสามารถสรรหาบุคคล
ที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน และคงรักษาบุคคลเหลานั้นใหสามารถปฏิบัติงานอยูในองคกรไดนานที่สุด การบริหารงาน
ขององคกรนั้นก็จะสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เป นมหาวิ ทยาลัยของรั ฐ ตั้ งอยู ที่อําเภอเมื องนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่ม เป ด
ดําเนินการเรียนการสอนเมื่อป พ.ศ. 2479 เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย และเปนแหลงความรู
ของปวงชน มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหสมบูรณ มีคุณคาดานการจัดการภูมิปญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุง
สรางองคความรูเพื่อพัฒนาท องถิ่นและปวงชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556) เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรั บความ
นาเชื่อถือในกลุมภูมิภาคตะวันตก และกลุมภาคกลาง เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกิดความคลอง
ตัวและ สอดคลองเหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน จึงไดมีการขยายคณะและกระจายความรับผิดชอบในสวนงานตาง ๆ มี
การปรั บระบบการบริ หารงาน และโครงสรา งขององค กรเพื่ อให มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น และกําหนดให
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตัวชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงานสงผลให
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนมาตรฐานของงาน ความถูกตอง รวดเร็ว การบริการเปนเลิศ
ปริ ม าณงานและความรั บ ผิ ด ชอบ หรื อกล าวอี ก นั ย หนึ่ ง ว าจํ า เป น ต อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานที่ พั ฒ นาเพิ่ ม มากขึ ้ น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555)
ดวยเหตุ ผลดังกลาว ผูวิจัยไดเ ล็งเห็นความสําคัญแลวตระหนักถึงประสิ ทธิภาพของบุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญใหกับมหาวิทยาลัยที่ควรเสริมสราง สงเสริม และสนับสนุนในดานการปฏิบัติงานอัน
สงผลตอความสําเร็จของงาน จึงสนใจศึกษาระดับและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
สามารถนําผลการศึกษาที่ไดรั บไปใชในการกําหนดแผนและนโยบายการพัฒนาบุคลากรในมหาวิ ทยาลั ย ตลอดจนหาแนว
ทางแกไขปรับปรุงการบริหารงานในมหาวิทยาลัยตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. สมมติฐานในการวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครปฐม ที่มี ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน และหนวยงานสังกัด แตกตางกัน ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน แตกตางกัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ประสิทธิภาพ” หลายความหมาย
วา กิจกรรม การงาน อยางราบรื่น ครบถวน ประหยัดเวลา ใชกําลังและทรัพยากรอยางคุมคา เกิดการสูญเสีย นอยที่สุด (สมใจ
ลักษณ,ะ 2549: 279) บุคคลที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนบุคคลที่พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเปนสมาชิกและในองคการที่เขาปฏิบัติ
หนาที่การงาน จําแนกประสิทธิภาพ ออกเปน 2 ระดับ (สมใจ ลักษณะ, 2549: 7-8) ดังนี้
1. ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลทีป่ ระสิทธิภาพในการทํางานคือ ผูที่ตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือ
เทคนิคในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพ เปนที่นาพึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลที่พอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ
และปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลยิ่งขึ้นเสมอ
2. ประสิทธิภาพขององคกร หมายถึงการที่องคการสามารถดํ าเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจหนาที่ขององคกรโดยใช
ทรั พ ยากรป จจั ยต าง ๆ รวมถึ ง กํ าลั งคนอย างคุ ม ค าที่ สุ ด มี การสู ญเสี ยน อยที่ สุ ด มี ลั กษณะของการดํ าเนิ นงานไปสู ผลตาม
วัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกําลังคน องคกรระบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอผลการผลิตและการ
บริการไดตามเปาหมาย องคกรมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีการ
ทํางานที่เหมาะสม มี ความราบรื่นในการดํ าเนินงาน มี อุปสรรคและความขั ดแยงน อยที่สุ ด บุ คลากรมีขวั ญและกํ าลั งใจที่ดี มี
ความสุขความพอในการทํางาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 5 ประการ ไดแก คุณภาพของงานคือ การดําเนินงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ โดยใหบรรลุวัตถุประสงค ที่กําหนดไว ปริ มาณงานคือ จํานวนงานที่ปฏิบัติ ที่
เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคกรซึ่งใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอปริมาณงานที่ปฏิบัติ เวลาคือ ระยะเวลาที่ใชใน
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การดํ าเนิ นงานจะต องอยู ในลั กษณะที่ ถู กต องตามหลั กการเหมาะสมกั บงานและทั นสมั ย โดยใช เ วลาน อยที่ สุ ดแต ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการคือ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และคาใชจายคือ งบประมาณตาง ๆ
ในการดําเนินงานจะตองเหมาะสมกับงาน (Petersen & Plowman, 1953: 433)
ปจจั ยที่ มี ผลตอประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงาน มี งานวิ จัยหลายเรื่ องที่ ศึ กษาระดั บป จจั ยที่มี ผลต อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ปติ วัลยะเพ็ชร (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรื อนทหารเรื อ โดยวัดระดับป จจัยที่ มีผลต อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 8 ดาน ไดแก สภาพการปฏิบัติงาน ความพอเพียงของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
โอกาสความกาวหนา ความยุติธรรมในหนวยงาน สวัสดิการ ความมั่นคง และความพึงพอใจในงาน และเปรียบเทียบระดับปจจัยที่
มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่มียศทางการทหารและตําแหนง
หนาที่ที่ตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 วรัญญา ผลดี
และสรบุ ศย รุ งโรจนสุ วรรณ (2554: 124-126) ศึกษาวิจัยเรื่องป จจั ยที่ มีผลต อการปฏิ บัติ งานของพนั กงานสายวิ ชาการและ
พนั กงานสายปฏิ บั ติ การวิ ชาชี พและบริ หารทั่ วไป มหาวิทยาลั ยแม ฟ าหลวง ผลการวิ จัยพบว า ป จจั ยด านความสํ าเร็ จในการ
ปฏิบั ติงาน เปนปจจัยที่ มีผลต อการปฏิ บัติ งานของพนักงานสายวิ ชาการและพนั กงานสายปฏิ บัติ การวิ ชาชี พและบริ หารทั่ วไป
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มากกวาทุกดาน โดยที่พนักงานสายวิชาการมีปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.34) และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปมีปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.16)
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบดวยตัวแปร
ตนคือ ป จจั ยส วนบุคคล ได แก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุ ในการปฏิบั ติงาน
หนวยงานที่สังกัด และตัวแปรตามคื อ ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากรสายสนับสนุน มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครปฐม
ไดแก ดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ (independent variable)

ตัวแปรตาม (dependent variable)

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประเภทบุคลากร
6. อายุในการปฏิบัติงาน
7. หนวยงานที่สังกัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.
2.
3.
4.
5.

ดานคุณภาพของงาน
ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดานวิธีการปฏิบัติงาน
ดานคาใชจายที่ในการดําเนินงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งาน หมายถึง การที่บุ คลากรสายสนั บสนุนของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏนครปฐม สามารถ
ปฏิบัติงานได โดยมีผลตรงตามวัตถุประสงคของงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา โดยมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของ
งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
ดานคุณภาพของงาน หมายถึง ความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ ความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย มีความละเอียด
รอบคอบ เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย เมื่อไดรับมอบหมายจนบรรลุ
เปาหมาย
ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง จํานวนเนื้องานที่ปฏิบัติ ซึ่งปริมาณงานมากหรือนอย ขึ้นอยูกับตําแหนง
ที่ปฏิบัติ โดยสอดคลองกับเปาหมายแตละตําแหนงงานที่ปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ไดรับมอบหมาย
งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตําแหนงที่ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่กําหนด
ดานระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านอย างมี ร ะบบ โดยใช เวลาน อยที่ สุด แต ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพคุมคามากสุด เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันเวลาที่กําหนด
ดานวิธีการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานที่กําหนดเพื่อใหปฏิบัติจนบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด มีความถูกตองเรียบรอย มีความสมบูรณ มีความละเอียดรอบคอบเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และมี
ความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย
ดานคาใชจายทีใ่ นการดําเนินงาน หมายถึง งบประมาณหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในงานนั้น ๆ
และการบริ หารจัด การงบประมาณที่มี อยู รวมถึ งการใชวัสดุ อุป กรณ ในการปฏิบั ติ งานไดอยางประหยัด คุ ม คา ทํ าใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกองคกร
บุคลากร หมายถึง ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนหนาที่ในลักษณะประจําของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และปฏิบัติหนาผูสนับสนุนงานวิชาการ แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมสํานักงาน
เป นกลุม บุค ลากรที่ป ฏิบั ติง านหน าที่ และดํ ารงตํ าแหน ง ๆ ในสํานักงาน ได แก เจ าหนาที่ธุรการ เจาหน าที่ พัส ดุ เจ าหน า
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเจาหนาที่การเงินและบัญชี และกลุมบริการ กลุมบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการทั่วไปนอกสํานักงาน
ไดแก งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารและสถานที่ ฝายยานพาหนะ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ปนรูป แบบการวิจัยเชิ งปริม าณ ประชากรที่ ใช ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได แก บุค ลากรสายสนับ สนุ นที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 362 คน (งานบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอมูล ณ วั นที่
31 กรกฎาคม 2559) ประกอบดวยขาราชการพลเรื อน ลู กจางประจํา บุคลากรราชการ บุค ลากรมหาวิทยาลัย ลูกจาง
มหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Krejcie & Morgan (1970: 608610, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2544: 143) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 187 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชเปนแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นเองโดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแบบสอบถามครบถวน สมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงคและคําถามที่ใชในการศึกษา
ซึ่ง ผ านการตรวจสอบคุ ณภาพด านความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา (content validity) ค าความเชื่ อมั่ น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ 0.7443 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ไดแก
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ตอนที่ 1 เป นแบบสอบถามเกี่ยวกับข อมูล สวนบุคคลของกลุมตั วอย าง ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด มีลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห
ผลโดยใชคาความถี่ และรอยละ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย มีลักษณะแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scale วิเคราะหผลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที และคาเอฟ
ตอนที่ 3 เป น ข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา
6. ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุสวนใหญอยูระหวาง 35-45 ป
มีสถานภาพโสด จบการศึกษาสวนใหญ  ในระดับ ปริญ ญาตรี เปนบุคลากรประเภทบุค ลากรมหาวิท ยาลัย และมีอายุในการ
ปฏิบัติงานระหวาง 6 – 9 ป และสังกัดหนวยงานสํานักงานอธิการบดี
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยได ดังนี้ ดานคุณภาพของ
งาน ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน วิ ธีการปฏิ บัติ งาน คาใช จายที่ใ นการดําเนิ นงาน และปริม าณงานที่ ได รับ มอบหมาย เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอเรี ย งลํ าดั บ จากมากไปหานอย ข อที่ มีค าเฉลี่ย สูง ที่ สุด คื อ สามารถปฏิ บั ติง านเปนไปตามระเบีย บ กฎ
ขอบังคับของมหาวิ ทยาลัยด วยความเครงครัด รองลงมาคือ มี การวางแผนการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติง านเสร็จทันเวลาที่
กําหนด สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง สามารถปฏิบัติงานไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด มี
กระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ การใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองประหยัด และคุ ม คาอย างมี ประสิ ท ธิภ าพ สามารถจั ดทํ าข อมูล และรายงานผลการปฏิบั ติง านไดอย างถูกต อ ง และ
เรียบรอย สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ มีอยูอยางจํ ากัด ไดอย างมีป ระสิท ธิภาพ และเกิด ประโยชน สูงสุด สามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดมากกวางานที่ทานไดรับมอบหมาย และปริมาณงานที่ทานปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
จากการทดสอบสมมุติฐ านที่วา บุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ นครปฐมที่มีป จจัย สวนบุ คคล ได แก เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน และหนวยงานสังกัด แตกตางกัน ใหความสําคัญ
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน พบวา
3.1 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามเพศ พบวา โดย
ภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
3.2 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จํ าแนกตามอายุ พบวา โดย
ภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
3.3 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ พบวา
โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
3.4 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1003
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3.5 การเปรี ย บเที ย บระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านของบุค ลากรสายสนั บ สนุ น จํ าแนกตามอายุ ใ นการ
ปฏิบัติงานพบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
3.6 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร
พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีประเภทบุคลากรแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ
ระดับนัยสําคัญ 0.05
3.7 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. ผลการวิเ คราะหข อเสนอแนะเกี่ย วกั บป จจั ยที่ มีผ ลต อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรสายสนั บสนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเรียงตามลําดับความถี่จากมากไปหานอยได ดังนี้ ควรมีการพิจารณาคาตอบแทนกรณีการ
ปฏิบัติงานชวงวันหยุด กิจกรรมพิเศษ นอกเหนือภาระงานที่รับผิดชอบ หนวยงานควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดกิจกรรมอบรม เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะอยางนอยภาคเรียนละครั้ง การปรับเลื่อนขั้นตําแหนง
ควรพิจารณาจากผลงาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานควรมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ ควรมีการ
แจงลวงหนากรณีขอใชหองหรือใชสถานที่ตางๆ ในการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ควรพิจารณาบุคคลในการ
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจากประสบการณทํางาน ภาวะผูนํา และการพัฒนาคุณวุฒิดานการศึกษา ตามลําดับ
7. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาเรื่อง ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม
สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมากทุกด าน เรียงตามลําดั บคาเฉลี่ยจากมากไปนอยได ดัง นี้ ดาน
คุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน วิ ธีการปฏิ บั ติง าน ค าใช จายที่ ใ นการดํ าเนินงาน และปริม าณงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (4.42) คือ
สามารถปฏิ บั ติ ง านเป นไปตามระเบี ย บ กฎข อบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ด วยความเคร ง ครั ด ทั้ ง นี้ เนื่ องจากบุ ค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ยเป นผู ที่ยึ ด หลั กมาตรฐานจรรยาบรรณของผู ปฏิ บัติ ง าน ทําใหป ฏิ บัติ เป นไปตามระเบี ยบ และข อบัง คั บของ
มหาวิ ทยาลั ย อย างไรก็ ตาม จากการศึ กษายั ง พบว า บุค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย มีป ระสิท ธิ ภ าพในข อปริ ม าณงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย นอยที่ สุ ด คื อ มี ค าเฉลี่ ย 4.23 ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจากปริ ม าณงานที่ ท านปฏิ บั ติ ง านตรงตามวั ต ถุป ระสงค แ ละ
เปาหมายที่กําหนดคือ บางตําแหนงไมไดกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน จึงไมสามารถวัดปริมาณงานที่ทําได ไดแก
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ก็ไมไดมีการกําหนดปริมาณงานในแตละวันที่แนชัด หรือยังมิไดกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานที่แนชัด
จึงอาจทําใหการปฏิบัติงานลาชาเสร็จ ไมทันกําหนด ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนาในดาน
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาควรกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานใหชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อเปนการควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติงานใหทันตอเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
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2.1 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีอายุตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตาง
กันบุคลากรที่ มีอายุ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพตางกัน จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่
มีอายุไมเกิน 25 ป และบุคลากรที่มี อายุ 26-35 ป มีความคิดเห็น เกี่ยวกับปจจัยทีม่ ีตอประสิทธิภาพมากกวาบุคลากรที่มีอายุ
46 ปขึ้นไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรที่มอี ายุไมเกิน 25 ป และอายุ 26 – 35 ป เปนกลุมคนที่เพิ่งไดรับการบรรจุใหมและ
เปนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน อาจเปนกลุมทีม่ คี วามตองการดานความกาวหนาที่การงาน และความมั่นคงในหนาที่การงาน
จึงใหค วามสํ าคั ญกั บปจจัย ที่มี ผลตอประสิ ทธิภ าพ มากกว าช วงอายุ 46 ปขึ้ นไป ซึ่งสอดคล องกับ สมโภชน จัตุ พร (2543:
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุคลากรการไฟฟานครหลวง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุ
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน
2.2 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ที่ มี ป ระเภทบุ ค ลากรแตกต า งกั น จะมี ร ะดั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 อาจเปนเพราะงานในแตละประเภทบุคลากร จะมีความยาก
งายตางกัน และหนาที่ความรับผิดชอบในงานแตกตางกัน บุคลากรที่เปนขาราชการ จะมีตําแหนงหนาที่การงานสูงกวา มีความ
คิดเห็นแตกตางกับบุคลากรประเภทลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ซึ่งสอดคลองกับปติ วัลยะเพ็ชร (2548:
บทคัดยอ) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผลการวิจัย
พบว า ข าราชการกรมกิ จ การพลเรื อ นทหารเรื อที่ มี ย ศทางการทหารและตํ า แหน ง หน า ที่ ที่ ต า งกั น มี ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 ดานคุณภาพของงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายได
อยางครบถวน ถูกตอง เพราะผลจากการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏวาบุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารควร
มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ และหนาที่ในการปฏิบัติงานโดยตรงใหกับบุคลากร
1.2 ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น ปริมาณงานที่บุคลากรปฏิบัติงาน
ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายอยางชัดเจน
1.3 ดานระยะเวลาในการปฏิ บัติงาน ควรแกไขปรับปรุ งและพัฒนาในประเด็นสามารถปฏิบั ติงานใหบรรลุผ ล
สํ า เร็ จได ม ากกว า งานที่ บุ ค ลากรได รั บ มอบหมาย มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ นอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ประเด็ นนี้ น าสนใจ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาบุคลากรที่ไมเคยมาทํางานสาย ตลอดทั้งปควรมีรางวัลตอบแทน ไดแก ของขวัญ
1.4 ดานวิธีการปฏิบัติงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นมีกระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อ
การปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยที่ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรเห็นวา ผลงานที่
ออกมาจากความคิดริเริ่มสรางสรรค และควรใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผลงานมาจากความคิดของบุคลากรเอง
1.5 ดานคาใชจายที่ในการดําเนินงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังนั้นผู บริหารควรจัดให
มีการอบรมและพั ฒ นาความรู ค วามสามารถใหกับ บุค ลากรสามารถบริห ารจั ดการงบประมาณที่ มี อยู อย างจํ ากัด ได อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
2. ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาในเชิง ลึกเกี่ ยวกับ ในประเด็นการบริ หารจั ดการมี ผลตอประสิท ธิภ าพในดานผลผลิ ตโดยตรง
เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1005
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2.2 ควรศึกษาในเชิงลึกในประเด็นจะทําอยางไรใหบุคลากรรักและผูกพันกับองคกร เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
2.3 ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ทํางานอยางไรใหมีประสิทธิภ าพและ
ปลอดภัยเปนตน
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การประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูก ารปองกันปญหายาเสพติด
The application of the doctrine of Islam to prevent drug problems
อิสมาแอล เจะเล็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
cismael.10@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อนําเสนอหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับยาเสพติด และการประยุกตหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร
จากการศึกษาพบวา ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติหามยาเสพติดทุกประเภท ไมวาจะเปนการเสพดวยวิธีการใดก็ตาม
เพราะเปนการทําลายสติปญญาและรางกาย อีกทั้งยังเปนตนเหตุของสารพัดโรค กอใหเกิดผลรายตาง ๆ กับตัวผูเสพและ
สังคมรอบขาง สําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหายาเสพติดที่ประยุกตจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม คือ 1) พอ
แม ตองรับผิดชอบในภาระหนาที่ 2) เลือกคบเพื่อนที่ดี 3) สรางสิ่งแวดลอมที่ดี
คําสําคัญ: การประยุกต คําสอน ศาสนาอิสลาม ยาเสพติด
Abstract
This article aims to present the teachings of Islam that pertain to illicit drugs and the application
of the Islamic teachings to drug addiction prevention. The convent of this article are derived academic
endeavour based on documentary approach.
As the documents point out, it is established that Islam prohibits illicit drug and all substances
which are potentially harmful, regardless of the different way of consumption. Such prohibition is founded
on the ground of preventing all kinds of damage to intellectual faculties and human body as a whole.
Drug addiction is also viewed as the cause of illness and harms to perpetrators and surrounding others.
The preventive measure suggested by the Islamic teachings include parents’ caring attitudes and
responsibilities, good companions and good ambience for ethical conducts.
Keywords: application, doctrine, Islam, drug
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1. บทนํา
อิสลามเปนคําภาษาอาหรับ หมายถึง การสวามิภักดิ์อยางที่สุดแดอัลลอฮซุบหานะฮุวาตะอาลา ดวยการปฏิบัติตาม
คําสั่งของพระองค อิสลาม หมายถึง สันติ โดยนัยวาการยอมสิโรราบตออัลลอฮซุบหานะฮุวาตะอาลา ทั้งในโลกนี้และโลก
หนาจะทําใหมนุษยไดพบกับสันติภาพถายอมสิโรราบตออัลลอฮซุบหานะฮุวาตะอาลา ศาสนาสําหรับมนุษยชาติตลอดกาลคือ
ศาสนาอิสลาม เริ่มจากการกําเนิดของมนุษยจนถึงอนาคต นบีและรอซูลในอดีตตางก็ไดรับมอบหมายใหสอนศาสนาอิสลามแก
มนุษยชาติ รอซูลทานสุดทายคือมุฮัมมัด บุตรของอัลดุลลอฮฺ บุตรของอับดุลมุฏ็อลลิบจากเผากุเรชแหงอารเบียไดรับมอบหมาย
ใหเผยแผสาสนของอัลลอฮในชวงป ค.ศ. 610 - 632 เหมือนเหลานบีหรือรอซูลในอดีต โดยมีเทวทูตคือญิบรีลหรือกาเบรียว
เปนสื่อระหวางอัลลอฮและมุฮัมมัด โองการแหงพระผูเปนเจาที่ทยอยลงมาในเวลา 23 ป ไดรับการรวบรวมขึ้นเปนเลมมีชื่อวา
อัล-กุรอาน ซึ่ งเปนธรรมนูญแหงชีวิต มนุษย เพื่อที่ จะไดครองตนบนโลกนี้ อย างถูกตองกอนกลับคืนสูอัลลอฮ ผู นับถือศาสนา
อิสลาม เรียกวา "มุสลิม"
สิ่งเสพติดในภาษาอาหรับใชคําวา มุคอดดิรฺ อัลลอฮไดสรางมนุษยขึ้นมาดวยสวนประกอบที่สมบูรณ พรอมทั้งรางกาย
และจิตใจ จากสวนประกอบทัง้ หมดสวนที่สําคัญที่สุดคือ สติปญญา ที่สามารถทําใหแยกแยะความเปนมนุษยออกจากสัตว สัตว
ไมมีสติปญญา เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงไมมีความเจริญและความกาวหนาใด ๆ ตางกับมนุษยซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะ
สรางและประดิษฐสิ่งตาง ๆ ได สามารถดัดแปลงสรรพสิ่งตาง ๆ มาใชอํานวยความสะดวก มนุษยจึงมีชีวิตที่ดีงามทั้งในดาน
สวนตัวและสังคม ก็โดยมีสติเปนสิ่งคอยกํากับควบคุม อัลลอฮไดตรัสวา

َۡﭑﺟ ِﺒُﻮه ُ ﻟ َﻌَﻠ ﱠﻜُﻢ
ﻣﱢﻦ ﻋَﻤَﻞِ ٱﻟﺸﱠﯿۡ ٰﻄ َ ِﻦ ﻓ ﺘ َۡﻨ
ۡ ﺲ
ٞ ﴿ ٰ ٓﯾ َ ﺄ َ ﯾﱡﮭ َﺎ ٱﻟ ﱠﺬِﯾ ﻦَ ءَ اﻣَ ﻨ ُﻮٓ ا ْ إ ِﻧ ﱠﻤَ ﺎ ۡٱﻟﺨَ ﻤۡ ُﺮ وَ ۡٱﻟﻤَ ﯿۡ ﺴِ ُﺮ وَ ۡٱﻷَﻧﺼَ ﺎبُ وَ ۡٱﻷ َۡزٰﻟ َﻢُ ر ِۡﺟ
٩٠ :ﺗ ُۡﻔﻠ ِﺤُﻮنَ ﴾ اﻟﻤﺎﺋﺪة
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธา แทจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญและการเสี่ยงติ้วนั้นเปน
สิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสีย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ” (อัล-มาอิ
ดะฮฺ: 90)
อะลี อับดุลหะลีม มะหฺมูด (1996:3) ไดกลาววา ระบบการทํางานของสมองสูงสงยิ่งในชีวิตของมนุษย ภารกิจและ
บทบาทนี้มาจากธรรมชาติของสมองที่อัลลอฮไดทรงสรางและเตรียมไวเพื่อรองรับการแบกรับหนาที่จากพระองค หลังจากนั้น
อะลี อับดุลหะลีม มะหฺมูด (1996:3) ไดกลาวสรุปวา ถาสมองไมทํางานหรือไมมีประสิทธิภาพ มนุษยก็ไมสามารถที่จะดํารงชีพ
อยางมีเกียรติและผาสุกได
มนุษยที่รูคุณคาของสติปญญาเปนคนที่มีคุณภาพ ดังนั้นเขาจึงพัฒนาสติปญญาของเขาอยูเสมอ ผูที่สามารถประสบ
ความสํ าเร็ จในดานต าง ๆ นั้ นลวนเป นคนปราดเปรื่อง เขาใชส ติ ปญ ญาใคร ค รวญ พิ นิจ และวิเ คราะหสิ่ งต าง ๆ จนได รั บ
ผลสําเร็จ เราจะเห็นไดชัดกับขอเท็จจริงของสมองซึ่งปราชญอิสลามไดใหคํานิยามเชิงเทคนิควา สมองคือพลังที่ถูกเตรียมไวเพื่อ
รองรั บองคความรูต าง ๆ (Alee Mahmud 1996:24) จากนั ยนี้อัลกุรอานไดชี้แจงในคําตรั สของอัลลอฮ ความวา อุปมา
ทั้งหลายที่เราไดเปรียบเทียบใหแกมนุษย(เพื่อเปนการชี้แจงที่ใกลกับสติปญญาของเขา) แตไมมีผูใดเขาใจและตระหนักตัวอยาง
ตาง ๆ เหลานั้น นอกจากผูมีความรูอยางแทจริง (อัลอันกะบูต:43)
จากจุดนี้ประจักษไดวา การที่ศาสนาอิสลามมีคําสอนหามสิ่งเสพติดและหามทุกสิ่งที่ทําใหมึนเมาและออนแอ เพราะ
เปนเหตุใหสมองออนแอและไรสมรรถภาพซึ่งนับวาเปนภูมิคุมกันภายใน
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับยาเสพติด
2.2 เพื่อหาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติด
2.3 เพื่อนําคําสอนของศาสนาอิสลามไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่ เกี่ยวของและ
บรรยายความเชิงพรรณนา ไดแก คัมภีรอัลกุรอาน หนังสืออัลหะดีษ เอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
3.1 ศึกษาคัมภีรอัลกุรอาน จากฉบับที่มีความหมายภาษาไทยคัดเลือกสวนที่เกี่ยวกับยาเสพติด พรอมศึกษาอัลหะดีษ
หรือคําสอนของศาสดาที่ข ยายความในเชิงปฏิ บัติจากที่บอกไวในอัลกรุอาน เพราะอั ลกรุอานจะบอกเฉพาะหัวหรือใจความ
สําคัญ ๆ เชนเดียวกับเปนรัฐธรรมนูญหรือแผนแมบท และศาสดาจะเปนผูอธิบายหรือขยายความหรือปฏิบัติเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน หรือรับรองการกระทําของสหายหรือสาวกวาถูกตอง
3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 สรุปผล
การวิจัยเรื่องการประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด วัตถุประสงคของการวิจัยนั้น
เปนไปเพื่อศึกษาถึงหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อหาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดที่ประยุกต
จากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังตอไปนี้
ศาสนาอิสลามหามยาเสพติดทุกประเภท ไมวาจะเปนการเสพดวยวิธีการใด เพราะมันทําลายสติปญ ญา ความคิ ด
และรางกาย และเปนตนเหตุของสารพัดโรค และกอใหเกิดผลรายตาง ๆ กับตัวผูเสพและสังคมรอบขาง
สําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหายาเสพติดที่ประยุกตจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม มีดังตอไปนี้
1. พอแมตัองรับผิดชอบในภาระหนาที่
2. เลือกคบเพื่อนที่ดี
3. สรางสิ่งแวดลอมที่ดี
4.2 อภิปรายผล
การวิ จัยในครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงคเ พื่ อศึ กษาถึง หลักคํ าสอนของศาสนาอิ สลามที่ เ กี่ย วกับ ยาเสพติ ดและเพื่อหาแนว
ทางการปองกันปญหายาเสพติดที่ประยุกตจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับแนวคิดของงานนี้คือ เปน
เปนการนอมนําศาสตรพระราชาสูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยเปนการนอมนําศาสตรพระราชากับการแกปญหา
ยาเสพติดอยางยั่งยืน ดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหขอมูลและสามารถอภิปรายผลตามลําดับดังนี้
1. พอแมตัองรับผิดชอบในภาระหนาที่
จากการศึกษาวิจัยพบวา อิสลามกําหนดใหผูชายเปนผูรับผิดชอบในการทํางานและจัดหาสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต
ใหแกภรรยาและลูก และตองคุมครองคนในครอบครัวใหพนจากความชั่วชาเลวทรามตาง ๆ สวนผูหญิงไดกําหนดหนาที่สําหรับ
การดูแลบาน อบรมและเลี้ยงดูลูก จัดหาความสะดวกสบายและความพึงพอใจใหแกสามีและลูก
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สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท สมัครการ และคณะ (2530, หนา 216 อางถึงใน จักริน ยัญญางกูร ,2542, หนา 9)
เรื่ องบทบาทสําคั ญที่ สง ผลต อพฤติกรรมใช ยาเสพติด ของวัย รุนพบว า ผู ติด ยาเสพติด ในทั ณฑสถานบํ าบั ด พิเ ศษและสถาน
บําบัดรักษายาเสพติดที่มีอายุ 15 -40 ปนั้น สาเหตุที่ทําใหบุคคลติดยาเสพติดในครั้งแรกมาจากความสัมพันธในครอบครัวไม
ราบรื่น
สอดคลองกับงานวิจัยพรทิพยจิตรชร (2516, หนา 59 อางถึงใน จักริน ยัญญางกูร, 2542, หนา 9) วิจัยเรื่อง “ยาเสพ
ติดใหโทษกับการบําบัดรักษา” พบวา 3 ใน 4 ของประชากร ผูใชยาเสพติดสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีปญหาและอยูในแหลง
ที่มีการซื้อขายยาเสพติดเปนสวนใหญและสอดคลองคัมภีรอัลกุรอาน

َ ﱠﻻ ﯾ َۡﻌﺼُﻮنٞظ ﺷِ ﺪَادٞ ﻏِﻼ
َ ٌ ُﻮا ْ ءَﻗ ُﻮٓ ا ْ أ َﻧﻔ ُﺴَﻜُﻢۡ وَ أ َھۡ ﻠ ِﯿﻜُﻢۡ ﻧ َٗﺎرا وَ ﻗ ُﻮ ُدھ َﺎ ٱﻟﻨ ﱠﺎسُ وَ ۡٱﻟﺤِ ﺠَ ﺎرَ ة ُ ﻋَﻠ َﯿۡ ﮭ َﺎ ﻣَ ٰﻠٓ َ ﺌ ِﻜَﺔ
َ﴿ ٰ ٓﯾ َ ﺄ َ ﯾﱡﮭ َﺎ ٱﻟاﻣَ ﻨﱠﺬِﯾﻦ
﴾٦ َٱ ﱠ َ ﻣَ ﺎ ٓ أ َﻣَﺮَ ھ ُﻢۡ وَ ﯾ َۡﻔﻌَﻠ ُﻮنَ ﻣَ ﺎ ﯾ ُۡﺆﻣَ ﺮُون
“โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงคุมครองตัวของพวกเจาและครอบครัวของพวกเจาใหพนจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของ
มันคือมนุษย และกอนหินมีม ะลาอิกะฮฺผูแ ข็งกราวหาญคอยเฝารักษามันอยู พวกเขาจะไมฝาฝนอัลลอฮฺในสิ่ง ที่พระองคทรง
บัญชาแกพวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา” (อัต-ตะหฺรีม 6)
อิ ส ลามถื อว าโดยสิ ท ธิ ขั้ น พื้ นฐานของมนุ ษย แ ล ว สตรี ย อมมี ฐ านะที่ ทั ด เที ย มกั นกั บ บุ รุ ษเพศ และอิ ส ลามถื อว า
สัมพันธภาพระหวางสองเพศดังกลาว ควรตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ความหวงใย ความรัก และโอบออมอารีที่อยู
ในกรอบของศาสนา ตางฝายตางปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อรังสรรคจรรโลงสังคมที่เปยมสุข การแตงงานและใชชีวิตฉันสามี
ภรรยา คือ มาตรการหลักในการเสริมสรางครอบครัวอันอบอุน
เปาหมายประการหนึ่งในการครองเรือนในทัศนะของอิสลามนั่นก็คือ การรับภาระตอชีวิตรวมกัน การสมรสมิใชการ
ทดลองใช ชีวิตรวมกันชั่วคราวแลวก็เ ลิกรากันไป หากแตการสมรสโดยแท จริงแลวก็ คือพันธะสัญญา สายใยแหง จิตวิญญาณ
ระหวางคูสมรสวาจะตองรับผิดชอบและใชชีวิตอยูรวมกันตลอดไป โดยเฉพาะสตรีนับวาเปนการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดใน
ชีวิตของเธอ โดยเหตุนี้เองพระองคอัลลอฮ (ซ.บ.) ผูทรงปรีชาญาณไดวางระบบครอบครัว โดยมีเปาหมายเพื่อใหอยูรวมกัน
อยางมีความสุข อัลลอฮทรงตรัสไวในอัล-กุรอาน

ت
ٍ ﻖﺧﻟ َﻜُﻢ ﻣﱢﻦْ أ َﻧﻔ ُﺴِ ﻜُﻢْ أ َزْ وَ اﺟًﺎ ﻟ ﱢ ﺘ َﺴْﻜُﻨ ُﻮا إ ِﻟ َ ْﯿﮭ َﺎ وَ ﺟَ ﻌَﻞَ ﺑ َ ْﯿﻨ َﻜُﻢ ﻣﱠﻮَ دﱠة ً وَ رَ ﺣْ ﻤَﺔ ً ۚ إ ِنﱠ ﻓ ِﻲ ٰ ذَ ﻟ ِﻚَ َﻵﯾ َﺎ
َ َ ْوَ ﻣِﻦْ آﯾ َﺎﺗ ِﮫِ أ َ ﻠَن
َﻟ ﱢ ﻘ َﻮْ مٍ ﯾ َﺘ َﻔ َﻜﱠ ﺮُون
ความวา : และ (หนึ่ง) ในสัญญาณทั้งหลายของพระองค คือ พระองคไดทรงสรางคูครองมาจากตัวของเจา เพื่อสูเจา
จะไดมีใจสงบในตัวนาง และพระองคทรงบันดาลใหมีความรักและความเอ็นดูในระหวางสูเจา (ใหสามีภรรยารักใคร เห็นใจกัน)
แทจริงในนั้น แนนอนมีสัญญาณสําหรับหมูชนผูตรึกตรอง (อัลกรุอาน บทอัรรูม โองการที่ 21)
ปจจุบันมีผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกวากลุมคนกลุมอื่น และที่นาเปน
หวงกําลังแพรระบาดสูเด็กนักเรียนวัย 9 ขวบ 10 ขวบ สาเหตุอาจเปนเพราะถูกเพื่อนชักจูง ใหลองเสพ อยากรู อยากลอง ถูก
ลอลวง และสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุนในครอบครัว ปญหาพอแมหยารางกัน ผูใหญไมไ ดสนใจดูแล
หรือเปนที่พึ่งของเด็กได เด็กเกิดความวาเหวไมรูจะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติดหรือเปนเปาลอใหกับผูไมปรารถนาดีอยาง
พอดี
แมรัฐบาลจะประกาศสงครามกับยาเสพติดก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการปองกันการปราบปรามยาเสพติดจะเปน
หนาที่ของรัฐบาลเทานั้น การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกัน การปราบปรามเปนการแกปญหา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1011
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ที่ปลายเหตุ การปองกันยังเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอยางตอเนื่อง แก
ประชาชน ครู พอแม ผูปกครอง เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครอง จะตองเอาใจใสดูแลลูกหลาน ให ความรัก
ความอบอุนแกครอบครัว เปนที่พึ่งของเด็กได เมื่อเด็กมีปญหาสามารถจะพูดคุยชวยกันแกปญหาใหเด็ก ใชเหตุผลกับเด็กไมใช
อารมณ เพราะการใช อารมณ อาจทําใหเ ด็กเกิด ความนอยเนื้อต่ํ าใจ กลุมใจและเตลิ ดออกจากบ านไปพึ่ งยาเสพติด และเสี ย
อนาคตไดในที่สุด
พอแมตองรับผิดชอบในภาระหนาที่ และใหความสําคัญในการดูแลอบรมลูกหลานตัวเอง โดยเฉพาะการสนใจต อ
ปญหาของพวกเขา การปลูกฝงศีลธรรมและจรรยาก็จะเปนการสรางความอบอุนใหกับลูก จะทําใหพวกเขาหางไกลจากยาเสพ
ติด ดังที่ทานนบี ไดกลาวไววา
“เด็กทุกคนนั้นเกิดมาตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นพอแมของเขานั่นแหละที่ทําใหเขาเปนยิว เปนคริสต หรือ
เปนพวกบูชาไฟ” (อัลหะดีษ บันทึกโดย บุคอรีย 2/125)
อิสลามไดวางมาตรการไวดังตอไปนี้
(1) สามีไดถูกกําหนดใหมีตําแหนงเปนหัวหนาครอบครัว ไมมีสถาบันใดที่สามารถทํางานไดอยางราบรื่นถาหากไมมี
หัวหนาจัดการ เปนไปไมไดที่เมืองหนึ่งเมืองใดจะไมมีผูปกครอง ถาหากไมมีใครควบคุมสถาบันความปนปวนวุนวายก็จะติดตาม
มา หากทุกคนในครอบครัวตางคนตางทําตามใจของตัวเอง ครอบครัวนั้นคงจะไมมีอะไรนอกจากความปนปวนวุนวาย ถาสามี
ไปทางหนึ่ง ภรรยาไปอีกทางหนึ่ง อนาคตของลูกจะตองถูกทําลาย ในครอบครัวจะตองมีคนหนึ่งเปนหัวหนาเพื่อรักษาระเบียบ
วินัย อิสลามจึงไดมอบตําแหนงนี้ใหแกสามี
(2) หัวหนาครอบครัวจะตองมีความรับผิดชอบ คือ มีหนาที่ทํางานและทําทุกสิ่งที่เปนเรื่องนอกบานเพื่อหารายไดมา
เลี้ยงครอบครัว เพื่อที่ผูหญิงจะไดสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการดูแลงานบานและเลี้ยงดูลูกซึง่ เปนอนาคตของสังคม ผูหญิง
ไดถูกสั่งใหอยูในบานและรับผิดชอบงานที่ตองทํา อิสลามไมตองการเก็บภาษีซอนจากผูหญิง การเลี้ยงดูบุตรและดูแลงานบาน
แลวยังตองออกไปทํางานหารายไดนอกบานอีกนั้น เปนเรื่องที่ไมเปนธรรมอยางแนนอน แตมิไดหมายความวา ผูหญิงไมไดรับ
อนุญาตใหออกนอกบานเลย หากจําเปนเธอก็สามารถออกนอกบานได
ศาสนาอิส ลามนั้นได ใหความสําคัญอยางยิ่งยวดในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูบุต รหลานในฐานะที่เ ขาเหลานั้ นคือความ
โปรดปรานจากองค อัลลอฮ (ซ.บ.) ซึ่ งจะนําเอาความปลื้ มปติยินดี และความสุขที่แท จริงมาสูมนุษยเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
สําหรับผูมีศรัทธามั่นตอพระองคดังพระดํารัสของพระองคอัลลอฮ (ซ.บ.) ในอัลกรุอาน บทอัลกะฮฟ โองการที่ 46

اﻟْﻤَ ﺎ ُل وَ ْاﻟﺒ َﻨ ُﻮنَ ِ ﯾﻨزَﺔ ُ اﻟْﺤَ ﯿ َﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْ ﯿ َﺎ وَ ْاﻟﺒ َﺎﻗ ِﯿ َﺎتُ اﻟﺼﱠﺎﻟ ِﺤَ ﺎتُ ﺧَ ْﯿ ٌﺮ ﻋِﻨ َﺪ رَ ﺑﱢﻚَ ﺛ َﻮَ اﺑًﺎ وَ ﺧَ ْﯿ ٌﺮ أ َﻣَ ًﻼ
ความวา: อันทรัพยสมบัติและบรรดาลูก ๆ นั้นเปนเพียงสิ่งประดับในชีวิตทางโลกนี้เทานั้น
ดวยเหตุดังกลาวอิสลามจึงบัญญัติหนาที่ตาง ๆ ซึ่งจําเปนบนบรรดาผูปกครองในลักษณะโดยทั่วไป และบรรดาบิดา
มารดาทั้งหลายเปนการเฉพาะที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด หนาที่เหลานี้ คือสิทธิที่บรรดาแกวตาดวงใจ กุลบุตร กุลธิดาพึง
ไดรับนับตั้งแตอายุเยาววัย ดังตอไปนี้
ประการแรก การฝกหัดลูก ๆ ทั้งหลายเรื่องการละหมาด เริ่มตั้งแตอายุได 7 ขวบ จวบจนกระทั่งอายุ 10 ขวบ ก็ใหใช
วิธีการอื่น ๆ เพื่อบังคับใหปฏิบัติละหมาดนั้นก็คือการดุ การตี หรือตัดสิทธิอื่น ๆ เปนตน
ประการที่สอง การพาลูกไปมัสยิดเพื่อใหเกิดการคุนเคยกับการนมัสการละหมาดดวยความสมัครใจและรักในอิบาดะห
ศาสนกิจตาง ๆ การดังกลาวนี้คือ สิ่งที่อิสลามอันสูงสงไดใหการสงเสริมอยูโดยตลอดเวลา
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ประการที่สาม ใหสอนเรื่องการขออนุญาตขณะตองการเขาบานเรือน เคหะสถาน หรือสถานที่สวนตัวของผูอื่น ทั้งนี้
เพื่อใหเคยชินกับการรูจักเคารพและใหเกียรติตอผูอื่น เชนเดียวกันพอแมจะตองสอนมารยาทในการเขาบานตนเองในเวลาตาง ๆ
ซึ่งเปนชวงของการพักผ อน อั นได แก มารยาทในการเขานอน มารยาทในการตื่ นนอน ตลอดจนการขออนุญ าตตอพ อแมใ น
กิจการตาง ๆ ทั้งปวง
ประการที่สี่ พอแมจะต องสอนลูกในเรื่ องจรรยามารยาทและคุณธรรมที่สําคั ญตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อาทิ ความ
ซื่อสัตย ความจริงใจตอเพื่อนมนุษย การพูดจาที่ไพเราะเสนาะหู การไมหักหลังทรยศหรือบิดพลิ้วในสัญญา การโกหก เปนตน
วิธีการดังกลาวนั้นจะยังผลใหลูก ๆ รูจักเกียรติและมีหลักการที่ดีในการปฏิสัมพันธกับผูคนในสังคม
ประการที่หา การตักเตือนแนะนําหรือสั่งสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พอแมจะตองกระทําดวยความนิ่มนวลดวยวิธีการที่
เหมาะสมกับวัยของลูก ควรหลีกเลี่ยงการดุดา การตําหนิอยางรุนแรง ดวยถอยคําที่หยาบคายตาง ๆ เพราะนั่นคือเปนการฟูม
ฟกอุปนิสัยที่หยาบชาตาง ๆ ในหัวใจของลูกโดยที่ไมรูตัว พึงสํานึกเสมอวา เด็กวัยเจริญเติบโตสามารถบันทึกจดจําและฝงใจใน
สิ่งที่ผานเขามาในชีวิตของเขาไดอยางรวดเร็วเสมอ ไมวาจะดีหรือเลวก็ตาม อีกทั้งจะลืมเสียมิไดในอันที่จะตองสั่งสอนในเรื่อง
มารยาทที่ดีงามตาง ๆ อาทิ มารยาทการกินการดื่ม การเขาหองน้ํา การเขาหรือการออกจากบานและมารยาทของการสวมใส
อาภรณ ฯลฯ มารยาทเหลานี้จะสรรสรางลูกหลานใหเติบโตขึ้นเปนหนวยหนึ่ง หรือสมาชิกที่ดีมีคุณภาพเป ยมลนดวยมารยาท
และมีระเบียบวินัยในสังคม
ประการที่ห ก พ อแมที่ดี จะตองให ความเมตตากรุ ณา และเอื้ออาทร พรอมที่จะเสี ยสละใหลู กได เสมอ เพราะเขา
เหลานี้คือความโปรดปรานอันลนพนของพระผูเปนเจาสูบรรดาปวงบาวทั้งมวล
ประการที่เจ็ด พอแมจะตองเลี้ยงดูกุลบุตร กุลธิดาดวยความเสมอภาค และเปนธรรมเนืองนิจ จะตองไมแสดงความรัก
หรือโปรดปรานลูกคนใดพิเศษ เพราะจะเปนสิ่งที่จะนําไปสูการอิจฉาริษยาของลูกบางคน ดังกลาวนั้นเปนสิ่งที่อิสลามไดหามอีก
ทั้งสําทับใหผูเปนพอแมจําตองตระหนักอยูเสมอ
2. เลือกคบเพื่อนที่ดี
จากการศึกษาวิจัยพบวา อิสลามสนับสนุนการติดตอสัมพันธกันระหวางตัวเรากับเพื่อนมนุษย การติดตอสัมพันธนั้น
ตองเริ่มดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่อใหอัลลอฮ อัลลอฮทรงตอบรับและใหความจําเริญแกงานนี้ ดังนั้นเราจึงสามารถคบหากับเพื่อน
มนุษยไดดวยความบริสุทธิ์ใจและสนิทใจ
สอดคลองกับ กรมราชทัณฑกระทรวงมหาดไทย (2521, น. 75) ไดทํ าการวิจัยเรื่อง ปญ หายาเสพติ ดในเรือนจํ า
และทัณฑสถาน พบวา ผูตองขังหลายรายเสพยาเสพติดเพราะถูกเพื่อนชักชวน
สอดคลองกับโองการจากคัมภีรอัลกุรอาน

َْﺾ َﻋﺪُوﱞ إ ِﱠﻻ اﻟْﻤُﺘ ﱠﻘ ِﯿﻦ
ٍ ﻀﮭُﻢْ ﻟ ِﺒ َﻌ
ُ ْاﻷَﺧِ ﱠﻼ ُء ﯾ َﻮْ ﻣَ ﺌ ِ ٍﺬ ﺑ َ ْﻌ
ความวา “ในวันกิยามะฮนั้น บรรดาผูที่เคยเปนเพื่อนกัน ตางก็จะกลายเปนศัตรูกัน นอกจากบรรดาผูที่มีความยําเกรง
ตออัลลอฮเทานั้น” (อัซ ซุครุฟ : 67)
อิสลามเนนอยูเสมอถึงการแสดงสัญลักษณแหงความยิ่งใหญโดยสนับสนุนการรวมตัวของมุสลิม และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ยิ่งจํานวนมุสลิมมีมากขึ้นเทาใดก็ยิ่งเพิ่มความจําเริญจากอัลลอฮมากเพียงนั้น ดังฮะดีษที่ทานเราะซูล กลาวไวมีความวา
“การละหมาดของคนคนหนึ่งรวมกับอีกคนหนึ่งนั้นดียิ่งกวาการละหมาดของคน ๆ นั้นคนเดียว และการที่เขาละหมาดรวมกับ
คนสองคนนั้นยอมดีกวาการละหมาดกับคนคนเดียว และถายิ่งมีคนเพิ่มมากขึ้นเทาใดนั่นก็คือความโปรดปรานของอัลลอฮ มาก
เทานั้น” (อัลหะดีษ บันทึกโดย อัตติรมีซีย)
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ในการคบคากับเพื่อนฝูงขอใหมีรากฐานสําคัญ คือ ความบริสุทธิ์ใจ และใหทุกอยางกาวไปในหนทางของอีมาน และ
นั่นคื อความหมายที่วา “รั กกั นเพื่ออั ลลอฮ ไม รักกันกันเพื่ออัล ลอฮ ” และนี่คื อความรักในแบบอิส ลามที่แ ทจริง เมื่ อความ
ปราถนาของมุสลิมในการคบเพื่อนเพื่ออัลลอฮนั้น เขาก็จะไดรับผลตอบแทนอยางมหาศาล ดังฮะดีษกุดซีย ทานเราะซูล กลาววา
อัลลอฮ ตรัสไวมีความวา“บรรดาผูที่รักกันอันเนื่องจากความยิ่งใหญและเดชานุภาพของขานั้น เขาจะอยูภายใตรมเงาแหงอะรัช
ของขา ในวันที่ไมมีรมเงาใด ๆ นอกจากรมเงาของขาเทานั้น” บันทึกโดย อะหฺมัด
เพื่อนที่ดีนั้นยอมจะนําพาเพื่อนของเขาสูชัยชนะทั้งในโลกนี้และโลกหนา สวนเพื่อนที่ไมดีนั้นกี่มากนอยแลวที่สราง
ความเจ็บปวดใหแกเพื่อนของเขา เพราะทั้งสองนั้นไดตกอยูภายใตการชักนําของชัยฏอน ดังที่อัลลอฮไดตรัสไว

ِﯿﻼ
ً ِﯿﻼ ﯾ َﺎ وَ ﯾْﻠ َﺘ َٰﻰ ﻟ َ ْﯿﺘ َﻨ ِﻲ ﻟ َﻢْ ﺗأ َﱠﺨِ ْﺬ ﻓ َُﻼﻧ ًﺎ ﺧَ ﻠ
ً اﻟﻈ ﱠﺎﻋَﻠ َٰﻰ ﯾ َ َﺪﯾْﮫِ ﯾ َﻘ ُﻮ ُل ﯾ َﺎ ﻟ َ ْﯿﺘ َﻨ ِﻲ اﺗ ﱠﺨَ ﺬْتُ ﻣَ َﻊ اﻟﺮﱠ ﺳُﻮلِ ﺳَﺒ
ُوَ ﯾ َﻮْ مَ ﯾ َﻌَﺾﱡ ﻟ ِﻢ
ﺬُوﻻ
ً ََﺎن ﺧ
ِ اﻟﺬﱢﻛْﺮ ﺑ َ ْﻌ َﺪ إ ِْذ ﺟَ ﺎءَﻧ ِﻲ ۗ وَ ﻛَﺎنَ اﻟﺸﱠ ﯿْﻄ َﺎنُ ﻟ ِْﻺ ِ ﻧﺴ
ِ ﻟ ﱠ ﻘ َ ْﺪ أ َﺿَ ﻠ ﱠﻨ ِﻲ ﻋ َِﻦ
ความวา“ในวันที่ผูอธรรมตอตนเองจะกัดมือของเขา (วันกิยามะฮ) แลวกลาววา หวังวาฉันจะไดอยูในหนทางของทาน
เราะซูลเหลือเกิน โอความวิบัติเอย หวังวาฉันจะไมเอาคน ๆ นั้นมาเปนเพื่อนอีก เพราะเขาทําใหฉันหันเหออกจากอัลกุรอาน
ภายหลังจากที่อัลกุรอานไดมีมายังฉันแลวและแทจริงมันนั้นเปนผูหลอกลวง” (อัลกรุอาน บทอัลฟุรกอน โองการที่ 27-29)
ทานเราะซูลไดเตือนเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อน โดยที่เราเลือกที่จะนําตัวเขาไปอยูในกลุมบุคคลเหลานั้น ดังที่ทาน
เราะซูล กลาววา “อุปมาเพื่อนที่ดี อุปมัยดังคนที่มีของหอม (ชะมดเชียง) แมวาจะไมมีสิ่งใดจากของหอมนั้นมาถูกทานเลย แต
กลิ่นของมันก็จะมาถูกทานดวย และอุปมัยเพื่อนที่เลว อุปมัยดังชางหลอมเหล็ก แมวาสิ่งสกปรกจากเตาฟนจะไมถูกทาน แตเถา
ถานของมันก็จะถูกทาน” (อัลหะดีษ รายงานโดย อบูดาวูด)
ทานนบียังไดสอนแกเราวา ถารักเพื่อนคนใดก็ใหบอกแกเขาวาเรารักเขา ทั้งนี้เพื่อที่จะเปนการเชื่อมความสัมพันธให
กระชับยิ่งขึ้น ดังฮะดีษของทานบี ซึ่งมีความวา“เมื่อคนหนึ่งคนใดในพวกเจารักพี่นองของเขา ก็จงบอกใหเขารูวารักเขา” (อัล
หะดีษ บันทึกโดย อะหฺมัด)
ทานนบียังไดเสริมอีกวา ถาเราจะคบเพื่อนคนใดก็ใหถามชื่อ สกุล และควรจะรูวาเขามาจากไหน เปนใครกัน“เมื่อคน
หนึ่งคนใดเปนมิตรกัน ก็จงถามถึงชื่อของเขา และชื่อบิดาของเขา วาเปนใคร เพราะจะทําใหกระชับความสัมพันธกันมากขึ้น ”
(อัลหะดีษ บันทึกโดย อัตติรมีซีย)
ทานนบีไ ดสง เสริ มให เราผูกมัดจิ ตใจของเพื่อน เพื่อใหค วามรักนั้ นยาวนานโดยการใหของขวัญ ซึ่งของขวัญนั้ นไม
จําเปนตองมีคาเปนวัตถุ หรือใหญโต เพียงแตใหรูวามีคาแหงน้ําใจระหวางเพื่อนก็เพียงพอแลว ดังถอยคําของทานเราะซูล ที่วา
“จงใหของขวัญกันเถิด เพราะการใหของขวัญกันนั้น จะเปนการขจัดความขุนของหมองใจกัน” (อัลหะดีษ บันทึกโดย อัตติรมีซีย)
ปจจุบันการคบเพื่อนกลายเปนปญหาที่มีอิทธิพลตอเยาวชนมากที่สุ ด เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองมีเพื่อน ซึ่ ง
สวนใหญมักอยูในวัยเดียวกัน และไดรับแรงอิทธิพลจากแรงกระทบดานตาง ๆ เหมือนกัน สิ่งเหลานี้เมื่อทําใหกลายเปนปจจัย
สําคัญในการชักนําและชักจูงไปในทางที่ไมเหมาะสมได
การเลือกเพื่อนที่ดีนั้นเปนสิ่ง จําเปนสําหรับวัยรุนมุสลิม และพอแมก็มีสิทธิในการคัดเลือกเพื่อนสําหรับลูก เพื่อนที่
เคร งศาสนาจะชวยใหเยาวชนมี วัค ซีนในการที่ จะตอสู กับ สิ่งแวดลอมที่เ ลวร ายได ในขณะเดี ยวเพื่อนฝูง และลูกหลานก็ เป น
สิ่งแวดลอมที่อันตรายที่สุดเชนเดียวกัน ทานนบีกลาวความวา “คนหนึ่งคนใดในหมูเรานั้น ขึ้นอยูกับเพื่อนของเขา ดังนั้นพวก
เจาจงคัดเลือกเพื่อนของพวกทาน”
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3. สรางสิ่งแวดลอมที่ดี
จากการศึกษาวิจัยพบวา สิ่งแวดลอมนับวาเปนอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งในการชักจูงใหบุคคลใชยาเสพติด เชน อยูใน
ละแวกที่มีแหลงผลิตหรือแหลงระบาดที่สามรถเขาถึงไดงาย การคายาเสพติด ครอบครัวขาดความอบอุน มนุษยมักจะปรับตัว
ใหเขากับสิ่งแวดลอมซึ่งในสภาพปจจุบัน สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวมีสวนชักนํา ชักจูงใหเยาวชนหลงไปในทางที่ผิดงาย
สอดคล อ งงานวิ จั ย เรื่ อ ง ป ญ หายาเสพติ ด ที่ มี ผ ลต อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต ร า งกาย และทรั พ ย สิ น ของชาว
กรุงเทพมหานคร พบวาสาเหตุของการเสพยาเสพติดใหโทษทางดานสิ่งแวดลอมและสภาพปญหาสังคม
สอดคลองกับคัมภีรอัลกุรอาน

وَ ﻟ َِﻮ اﺗ ﱠﺒ َ َﻊ اﻟْﺤَ ﱡﻖأ َھْﻮَ اءَ ھ ُﻢْ ﻟ َﻔ َ َﺴﺪَتِ اﻟﺴﱠﻤَ ﺎوَ اتُ وَ ْاﻷَرْ ضُ وَ ﻣَ ﻦ ﻓ ِﯿﮭِﻦﱠ ۚ ﺑ َﻞْ أ َ ﺗ َ ْﯿﻨ َﺎھ ُﻢ ﺑ ِﺬِﻛْﺮِھِﻢْ ﻓ َ ﮭُﻢْ ﻋَﻦ ذِﻛْﺮِھِﻢ
َﻣﱡ ﻌ ِْﺮﺿُﻮن
ความวา :และหากวาความจริงไดคลอยตามอารมณใฝต่ําของพวกเขาแลว ชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินรวมทั้งบรรดา
สรรพสิ่งที่อยูในนั้นตองเสียหายอยางแนนอน (อัลมุอมินูน : 71)
การอนุรักษสิ่งแวดลอมดานสังคมและสุขภาพ อิสลามสงเสริมใหมนุษยกระทําคุณงามความดีและสรางคุณประโยชน
ตอสังคม ดังปรากฏในหะดีษ ความวา อีมาน (ศรัทธา) มี 70 กวา หรือ 60 กวาสาขา สุดยอดของอีมาน คือคํากลาวที่วา ไมมี
พระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และอีมานที่มีระดับต่ําสุดคือ การเก็บกวาดสิ่งที่สรางความเดือดรอนแกผูใชบนถนนหนทาง (อัลหะดีษ
รายงานโดยมุสลิม)
การเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูลและสิ่งที่สรางความเดือดรอนแกผูใชบนถนนหนทาง ถึงแมจะเปนขั้นอีมานที่ต่ําสุด แตหาก
ผูใดกระทําอยางบริสุทธิ์ใจและหวังผลตอบแทนจากความโปรดปรานของอัลลอฮแลวเขาจะไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮ และ
เปนสาเหตุที่ทําใหเขาเขาสวรรค ดังหะดีษบทหนึ่งความวา อบูฮุร็อยเราะฮเลาวา ฉันไดยินทานนะบีมุฮัมมัดกลาววา แทจริงฉัน
เห็นชายคนหนึ่งกําลังพลิกตัวในสวรรค เนื่องจากเขาเคยตัดทิ้งตนไมที่ลมทับบนถนน เพื่อมิใหสรางความเดือดรอนแกผูคนที่
สัญจรไปมา (อัลหะดีษ รายงานโดยมุสลิม)
5. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
1.1 ทุกองคกรทุกภาคสวนตองมีมาตรการปองกันปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
2.1 ควรสรางแบบจําลองเพื่อศึกษารูปแบบการปองกันปญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพตอไป
6. เอกสารอางอิง
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. (2552). วารสารสํานักงาน ป.ป.ส. (พิมพครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพกระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.
ชัยวัฒน ถิระพันธ. (2543). ผมเห็นคุณ ผมอยูนี่. สํานักงานการพัฒนาวิจัยสูชุมชน
เชาวฤทธิ์ เรืองปราชญ. (ม.ป.ป). พื้นฐานอิสลาม. กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาตําราและสื่อทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี.
ประเวศ วะสี. (2543). สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพฯ: สํานักงานปฎิรูประบบสุขภาพแผนงานเสริมสรางสุข.
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วิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
An Analysis of the Wisdom Development in Theravada Buddhism
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บทคัดยอ
จากการศึกษาวิเ คราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว า การสรางปญญาตามแนวคิ ดของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการอาสันองคประ 2 การ คือ ปจจัยจากภายนอกกับปจจัยจากภายใน ที่ทําใหเกิดเปนสัมมาทิฏฐิ
ที่คอยอบรมบุคคลในกรอบของศีล สมาธิ และปญญา ดวยคุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอื่น ตาม
หลักไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 ตอการดําเนินชีวิต โดยบุคคลจะตองตรวจทานตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนนั้น ยังเปน
สัมมาทิฏฐิอยูหรือไม ดวยการตรวจสอบผลของการกระทํา ไดแก เรื่องของศีล การไมเบียดเบียน มีความอายชั่วกลัวบาป
ความเชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม มีความกตัญูรูคุณโดยเฉพาะพระคุณของมารดาบิดา เชื่อในพระรัตนตรัย
เชื่อในเรื่องชาติภพ และเชื่อวาผูบรรลุคุณวิเศษมีจริง เหลานี้เปนเครื่องยืนยันวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ถึงแมวาปญญา
ที่เกิดขึ้นจากการอบรมหรือฝกตนนี้ ยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท แตเปนปญญานํามาใชให
เกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการสิ่งใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมีแตความสงบสุข หมั่นพากเพียร
ฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนนั้น ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ โลกุตตระปญญาไดนั่นเอง
คําสําคัญ: ปญญา พระพุทธศาสนาเถรวาท
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Abstract
The analysis of the Wisdom Development in Theravada Buddhism is of both extrinsic and intrinsic
nurturing the Right View/Right Understanding of Sila, Samadhi, and Panna concepts. Such development
brings about the mind that is not negative as to harming oneself or others according to the abovementioned Tri-Sikha and the Noble Eightfold Path leading to daily living. One must continually selfanalyze the effects of one’s act in reference to Sila, non-exploitation, being ashamed of sin, belief in
Kamma, cause and effect, gratitude to parents, belief in the Triple Gem, reincarnation, and the
realization that there are those who acquired personal actualization of the highest virtue of insight
wisdom. The wisdom hence developed is still not the way to reach ultimate truth of Wisdom
Development, but the stepping stone to healthy, daily living that does not distress one’s living, to live
harmoniously and happily with others, to not be a burden to society and environment. Every action
with wisdom will bring about peace. One should cultivate practice to achieve wisdom that will finally
enable one to reach the highest spiritual level of Theravada Buddhism: the Absolute Wisdom.
Keywords: wisdom, Theravada Buddhism
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1. บทนํา
ปญ ญาจั ดเป นธรรมะที่ สู งสุ ด ในทางพระพุท ธศาสนา คื อ ป ญ ญารูแ จ งในพระนิพ พาน (เปนโลกุ ต ตรป ญญา)”
(พุทธทาสภิกขุ, 2434 : 48–49) นอกจากนี้ ปญญา เปนความรูทั่วถึงเหตุและผล รูเหตุถึงผล รูผลถึงเหตุ ตามสัจจะความจริง
เมื่อมีความรูในสิ่งใดแลว ก็ชื่อวามีปญญาในสิ่งนั้น แตถาเปนความรูหลง รูผิด คือไมใชเปนความรูจริง ก็ไมเรียกวาปญญา และ
มีคําเรียกความรูที่ถูกตองวา สัมมัปปญญา ปญญาชอบ สวนรูผิด รูหลง เรียกวา มิจฉาปญญา หรือ มิจฉัปปญญา ปญญาผิด
เพราะวา ปญญาเปนคํากลาง ๆ แตตองเปนความรูถูกตองจึงเปนปญญาหรือสัมมัปปญญานั้นเอง ถาไมใชสัมมัปปญญา เปน
มิจฉัปปญญา ปญญาผิด ก็ไมเรียกวา ปญญา แตเปนความรูหลง รูผิด ฉะนั้น เมื่อเรียกวาปญญาโดยทั่วไป จึงมุงในทางดี อัน
หมายถึงว ารูถูกตอง ดังที่อธิบายไว ขางตนว า รูทั่วถึ งเหตุผลตามสัจจะ คือ ตามที่เปนจริง (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็ จ
พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2220 : 1) ดังที่พระพุทธองคไดแสดงไวในพระไตรปฏกทั้งสิ้น โดยคุณสมบัติของ โลกุตตร
ปญญาเปนไปเพื่อกําจัดกิเลสตัณหา ขจัดอวิชชา เพื่อความรูแจงและคุณสมบัติของโลกิยปญญาเปนไปเพื่อความไมประมาท
ความมีศรัทธา การดํารงอยูในศีลและเลี้ยงชีพดวยการไมเบียดเบียน สิ่งที่ทําใหคุณลักษณะของปญญาในพระพุทธศาสนาจึงมี
ความโดดเดนอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาปญญาของพระพุทธองค ทรงเปนผูที่ฝกฝนพากเพียรดวยความอดทนอดกลั้น มี
พระทัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงและแนวแนจนสามารถตรัสรูไดดวยพระองคเอง เมื่อตรัสรูแลวไดโปรดสั่งสอนบอกทางแกผูที่กําลัง
เดินทางอยูซึ่งเปนคุณลักษณะที่ไมคับแคบของพระพุทธศาสนาจึงไมหวงแหนมีความปรารถนาดีตอมนุษยทั่ว ไป ไมมีการแบง
ชนชั้นวรรณะ และไมเจาะจงวาจะตองเปนชนชาติใด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยการรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ ขอเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตาง ๆ โดยนําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหตีความ เพื่อหาขอสรุป
และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป
4. ผลการวิจัย
การพั ฒนาป ญญาไดนั้นตองอาศัย ปจจั ย 2 ประเภท คือ 1) ปจจั ยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึ ง
กัลยาณมิตร ซึ่งเปนผูชี้แนะสรางเสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) ปจจัยจากภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ ตองมีความแยบ
คายทางดานความคิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกตองและความสมควร จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลนั้นใหคิด พูดและ
กระทําในสิ่งที่ถูกที่ควร เริ่มจากพื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบของศีล สมาธิ และปญญา ตามลําดับ
โดยเฉพาะเรื่องของศีล แม ศีล จะไมใ ชตั วป ญญา แตเ ปนสิ่ง ที่ป ระกอบกั นเมื่อใดมี ศีล ปญ ญาก็เ กิด ขึ้นเมื่ อนั้ น หากมีค วาม
ระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทานั้น และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวย
คุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอื่น จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เมื่อจิตมี
กําลังตั้งมั่นดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผองใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการสิ่งตาง ๆ ได ตามหลักของ
ไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการจัดเรียงลําดับใน
องคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผลนั้นจะมีความเอื้อกันทั้งระบบ
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เมื่อเปนมรรคเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาทิฏฐิ เนื่องจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเนื้อหา แจกแจงใหเห็น
องคประกอบที่เปนขอยอยวามีอะไรบาง การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติ
ธรรม คือ ถาขาดสัมมาทิฏฐิเสียแลวองคประกอบอื่นจะเกิดขึ้นไมได เมื่อเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติ
อยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางนั้น คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางนั้น เปนความคิดดี พูด
ดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาทั้งหมด เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการ
เกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตาง ๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดาน
ภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาว
ขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหา
สวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไปหาจิตใจ และปญญา ที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท เปน
ปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการสิ่งใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมี
แตความสงบสุข หมั่นพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนนั้น ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ
โลกุตตระปญญานั่นเอง
5. นิยามและความหมายของปญญา
คําวา “ปญญา” หมายถึง ความรู, รูทั่ว, เขาใจ, รูซึ้ง ความรูชัดแจงที่สามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยฝกฝนพัฒนาตนเอง
ตรงกับภาษาอังกฤษวา wisdom, knowledge, understanding. (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2243 : 119) ประกอบดวย
ปญญา 3 คือ 1) จินตามยปญญา ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล 2) สุตมยปญญา ปญญาเกิดแตการฟง การเลา
เรียน และ 3) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ ดังนั้น คําวา “ปญญา” ยังหมายถึง ความรูทั่ว กิริยาที่
รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ความรูอยางแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญา
เครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏักปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือน
ปราสาทความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกวความไมหลงงมงาย ความ
เลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้ชื่อวา ปญญา (ขุ.ม. (ไทย) 29/21/92)
6. บอเกิดปญญา
พระพุทธศาสนา ถือวา มีแหลงที่มาแหงความรูหรือปญญาอยู 3 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/43/271) คือ
1) สุ ต มยป ญ ญา (ป ญ ญาที่เ กิ ด จากการฟ ง) กล าวคื อ ป ญญารู ชั ดธรรมที่ ได ส ดั บ มานั้ น ชื่ อว า สุ ตมยป ญ ญา
(ขุ.ป. (ไทย) 31/20/28) คือ ความรูที่สําเร็จจากการฟง เชน การศึกษาเลาเรียน ฟงเขาใจใหแจมแจงตามวิชาการที่นํามาอบรม
สั่งสอนนั้นจนจําได โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเอาปญญาที่เกิดจากการฟงธรรม รวมไปถึงปญญาที่เกิดจากการศึกษาหาความรู
ในทางโลก ความรูที่เกิดจากการไดยินไดฟงนี้เอง ทําใหมนุษยสรางองคความรูใหม ๆ ขึ้นมากมาย วิวัฒนาการจากความรูเดิม
เพื่อฝกฝนตนเองเริ่มตั้งแตการศึกษาเลาเรียนในวัยเด็ก จนเติบโตนําความรูเหลานั้นมาประกอบอาชีพที่สุจริต เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวใหไดอยูอยางสะดวกสบาย อันนี้นับเปนปญญาในทางโลกที่มนุษยสวนใหญดําเนินอยูเปนโลกิยปญญา หากไดมี
โอกาสฟงธรรมจนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท ก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองได และรูจักพินิจพิจารณา ตั้งใจฟงดวยดี ยอม
ไดปญญานั้นเอง (ขุ.สุ.(ไทย) 25/188/544)
2) จินตามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการคิด) กลาวคือ ความรูที่สําเร็จจากการใชความคิดหรือการคิดอยางเปน
กระบวนการ หรือเปนการคิดแบบมีเหตุมีผล 10 ประการ (สํ.ม. (ไทย) 19/1081/596)ไดแก 1) คิดแบบสาวหาเหตุ หรือ คิด
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แบบอิทัปปจจยตา 2) คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือสมัยใหมเรียกวาคิดแบบวิเคราะห 3) คิดแบบสามัญลักษณะ หรือ
คิดแบบรูเ ทาทั นธรรมดา 4) คิ ดแบบอริย สัจหรือคิด แบบแกปญ หา 5) คิด แบบอรรถสัม พันธ เปนการพิ จารณาให เข าใจ
ความสัมพันธระหวาง หลักการกับความมุงหมาย 6) คิดแบบคุณโทษและทางออก 7) คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม 8) คิด
แบบปลุกเราคุณธรรม 9) คิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน และ 10) คิดแบบวิภัชชวาท เพราะเหตุนี้ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เป นป ญ ญาที่ เ กิ ด จากกระบวนการความคิ ด ที่ ก อให เ กิ ด ป ญ ญา ในการดํ าเนิ นชี วิต นั้ นมาคิ ด พิ จารณา เล็ ง เห็ นถึ ง คุ ณค า
ประโยชนและโทษจากเรื่องราวนั้น ๆ จะทําใหเกิดปญญาที่สามารถไตรตรองถึงสภาวธรรมอันเหมาะสมจึงเปนผูที่มีความตรึก
ตรอง เพงพินิจเพราะผูมีปญญา เพงพินิจ แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูมีปญญาทราม ไมมีจิตตั้งมั่น ที่มีชีวิตอยูตั้ง
100 ป” (ขุ.ธ.(ไทย) 22/111/62) นี้จึงเปนคุณสมบัติของจินตามยปญญานั้นเอง
3) ภาวนามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการอบรม) กลาวคือ ความรอบรูที่สําเร็จจากการเจริญภาวนา เปนปญญาที่
เกิดจากการฝกฝนลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางแทจริง โดยมีตนเองเปนที่พึ่ง มนุษยสามารถพัฒนาปญญาใหเจริญขึ้นจากการ
ภาวนานี้เอง จากการฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนปญญาที่เกิดจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และภาวนามยปญญา
นี้สามารถพัฒนาไปสูโลกุตรปญญาได ดังที่กลาวแลววาปญญานั้นเปนแสงสวางโลก เพราะแสงสวางทํา ใหมนุษยมองเห็นสรรพ
สิ่งไดอยางชัดเจน แสงสวางที่เกิดจากปญญานั้นจึงเปรียบเสมือนแสงนําทางใหมนุษยไดเดินทางอยางถูกตอง ไดเรียนรูและ
จดจําจากประสบการณ เชน ความทุกข ไมวาจะเปนความทุกขทางกายหรือทางใจ มนุษยทั้งหลายตางเกลียดกลัวและไมอยาก
ใหเกิดขึ้นในชีวิตของตน และเนื่องจากมนุษยทั้งหลายขาดปญญานี้เองจึงทําใหมนุษยตองวนเวียนอยูกับความทุกขเดิม ๆ โดย
หาทางออกไมได ถาหากมนุษยเขาใจในเรื่องของความทุกขและขวนขวายพากเพียรในการฝกฝนตนเองเพื่อที่จะหลีกหนีใหพน
จากความทุกข ปญญาจะเปนเครื่องนําทางสรรพสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขได
7. หลักการสรางปญญา
หลักการสรางปญญาตามหลักธรรมที่เปนเครื่องเจริญ และเปนหลักธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแกปญญา
หรือเรียกวา “ปญญาวุฒิ” ที่เปนหลักธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการใชไดจริงในการดําเนินชีวิต จัดเปนโลกิยปญญา ไดแก
1) สัปปุริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษ คบหาทานผูทรงธรรมเปนกัลยาณมิตร 2) สัทธัมมัสสวนะ สดับสัทธรรม ใสใจเลาเรียนฟง
อานหาความรูใหไดธรรมที่แท 3) โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี และ 4) ธัมมา
นุธัมมปฏิบัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงค
ของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรม คําวา “ปญญาวุฒิ” เปนปญญาที่เกิดจากการศึกษา สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวาง เพราะการที่ไดเสวนากับผูทรงความดี ก็จะสงผลใหประพฤติชอบดวย กาย วาจา
ใจ ตั้งใจฟงคําสอนของทาน เอาใจใสเลาเรียน (สุตมยปญญา) การรูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่งที่เลาเรียนสดับ
ฟงนั้น จับสาระที่จะนําไปใชประโยชนได (จินตามยปญญา) จากนั้นก็นําสิ่งที่ไดเลาเรียนตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของเรื่องนั้น ๆ (ภาวนามยปญญา)
ปญญาวุฒินี้ ถือไดวา เปนการนําสุตมยปญญาและจินตมยปญญา มาบูรณาการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะเปน
ปญญาที่ควรแกการงานสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อในศักยภาพของมนุษยทุกคนวา สามารถพัฒนา
จิตใจไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณไดดวยความเพียรของตน ดวยผลแหงการกระทําของตน มิไดมาจากการออนวอนขอจาก
พระเปนเจาและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์นอกกาย คือ มีต นเปนที่พึ่ง (ที.ม. (ไทย) 10/165/111) เพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข มี
จุดมุงหมายคือการสอนใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงในโลกดวยวิธีการสราง “ปญญา” ซึ่งความทุกขของมนุษยในยุค
ปจจุบันนี้เกิดจากความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และทุกดานที่กลาวมานั้นมุงเนนไปที่
ความเจริญทางดานวัตถุมากกวาการพัฒนาทางดานจิตใจ ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นในสังคม ทั้งนี้เพราะคนในสังคมมีความ
เจริญทางดานจิตใจนอยไป หรือตามไมทันความเจริญทางดานวัตถุนั่นเอง ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตอยูทามกลางกระแสแหง
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วัตถุนิยม แขงขันและเอาเปรียบกันเพื่อความมั่งคั่งทางวัตถุหรือที่เรียกวาตามทันแตรูไมเทาทัน (พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต),
2546 : 10)
8. ระดับของปญญา
ในพระพุทธศาสนามีการพัฒนาปญญาที่มีความแตกตางกันไป โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) โลกิยปญญา กลาวคือ โลกิยปญญา เปนปญญาในทางโลก เปนวิสัยของโลก เปนสภาวะเนื่องในโลกอันมีวิบาก
ภูมิ 3 คือ มนุษย (ขันธ 5) สวรรค (รูปภูมิ) พรหม (อรูปภูม)ิ เปนปญญาที่ประกอบดวยกิเลสเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมีผลที่ทําใหได
อภิญญา (ม.มู.อ. (ไทย) 2/310/139., ที.ปา.อ. (ไทย) 3/74/25) หมายถึง ปญญาความรูที่สูงเหนือกวาปกติ เปนความรูพิเศษที่
เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปญญาหรือในการเจริญกรรมฐาน ดังที่พระพุทธองคไมทรงสรรเสริญผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้
เพราะไมใชหนทางที่จะนําไปสูความดับทุกขอยางแทจริงทรงอุปมาไววา “ลาภสักการะเหมือนกิ่งไมและใบไม ปาริสุทธิศีล 4
เหมือนสะเก็ดไมฌานและสมาบัติเหมือนเปลือกไม อภิญญาที่เปนโลกิยะเหมือนกระพี้ไม มรรคผลเหมือนแกนไม” (ที.ปา.อ.
(ไทย) 3/74/25) ที่สงผลมาจากอภิญญาที่มีความเกี่ยวของตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปนอยมากและไมสอดคลองตอการ
พัฒนาปญญาแตอยางใด เปนเรื่องที่ฝกฝนกันเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความสนใจ หากนําไปใชในทางที่ผิด ยิ่งจะเปนการทําใหการ
พัฒนาปญญาลาชาเปนตน
2) โลกุตตรปญญา กลาวคือ โลกุตตรปญญาเปนปญญาที่ไมนับเนื่องในวัฏฏทุกข อันไมใชวิสัยของโลก สภาวพนโลก
ไมเกี่ยวเนื่องกับวิบากภูมิอีกตอไป ไดแก มรรค ผล นิพพาน (อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1463 – 1464/359) อันประกอบดวยอภิญญา
(ที.สี.(แปล) 9/234-248/77-84) เปนปญญาที่ผานการฝกฝนอบรม จนสามารถขัดเกลากิเลสตัณหาความเห็นผิดไปโดยลําดับ
คือ “อริยบุคคล” สวนปญญาในขั้นสุดทาย คือ อรหัตตผล เปนปญญาที่ทําลายกิเลสลงสิ้น มีความเห็นแจงรูในสรรพสิ่งตาม
ความเปนจริงของพระพุทธองคและพระอรหันตสาวกในระดับโลกุตตรปญญา ที่เปนพื้นฐานในการฝกฝน เพื่อใหมีความเจริญ
มากขึ้น เพราะการเรียนรูที่จะอยูในโลกอยางปลอดภัยจากความทุกข ไมใชสิ่งที่กระทําโดยงาย หากมนุษยยังไมสามารถพัฒนา
ปญญาจนถึงระดั บโลกุตตระไดใ นชวงอายุหนึ่งได จึงตองเริ่มตนจากการพัฒนาปญญาในระดับโลกียะเสีย กอน เพื่อเป น
เครื่องชวยใหมนุษยมีความเขาใจเรื่องทางโลก ผอนคลายจากความยึดมั่นในขันธ 5 ที่กอใหเกิดกิเลสตัณหา จึงเปนเหตุให
มนุษยยังคงวนเวียนอยูในวิบากภูมนิ ั้นเอง
9. วิธีการพัฒนาของปญญาตามแนวสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิเปนความเห็นถูกตองตามสภาวะธรรมชาติตามชีวิตของมนุษยนี้เปนสิ่งไมเที่ยง ทุกคนถูกครอบงําดวยกฎ
ของไตรลักษณ มีสภาพเปนอนิจนัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งพระพุทธองคทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาตน
หรือพัฒนาปญญาไดนั้น จึงตองเริ่มจากกระบวนการแหงความคิดเห็นที่ถูกตองเสียกอน เชน เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐิ (ความ
เห็นชอบ) นี้ เมื่อเปนสัมมาทิฏฐิ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 : 251) ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจัดเปนปญญาในขั้นแรกที่จะตองพัฒนาความเห็นถูกตองตามความ
เปนจริงนั้น ยอมทําใหเกิดผลในแงบวก โดยไมมีอวิชชาครอบงํา มีการรูและเขาใจตามสภาพความจริงตามธรรมชาติลวน ๆ
โดยไมมีการปรุงแตงตามความยึดมั่นถือมันของตนอยางนี้ วิชชาความรูก็เกิดขึ้น เห็นแจง หมดสิ้นจากกิเลส และรูนิพพานได
ดวยความเปนจริง ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน อนิจจสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรควา “ภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง สิ่งใดไม
เที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอนัตตาของเรา
เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้จิตยอมคลายกําหนัด หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือ
มั่น (สํ. ข. (ไทย) 17/54/62) ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของอริยมรรคในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของการ
1022 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development
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ปฏิบัติธรรม เพื่อใหถึงความสิ้นกิเลสและเขาถึงเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ (ม. อุ. (ไทย) 14/136/175–176) 1) ทิฏฐิที่
เห็นวา ทานที่ใหแลวมีผลของการทํากรรมดีและกรรมชั่วมีผลคือวิบากทั้งในโลกนี้และโลกหนา บิดามารดามีคุณอันประเสริฐ
เปนผูใหกําเนิด เทวดาและสมณพรามหณผูปฏิบัติดีมีอยูจริง ปฏิบัติธรรมใหรูแจงถึงความบริสุทธิ์ดวยปญญาของตน แลวสอน
ใหผูอื่นปฏิบัติตามทั้งในภพนี้และภพหนาดวยสิง่ ที่ไดเห็นมาแลว เขาใจแลว เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ และ 2) ปญญาอันประเสริฐ มี
ปรีชาหยั่งรู ความเห็นที่ถูกตองตามสภาวะเปนองคแหงทางปฏิบัติธรรมที่เกิดผลคือ จิตปราศจากมลทิน สิ้นกิเลส มุงสูปญญา มี
เหลาพระอริยบุคคลเทานั้นที่เห็นตามสภาวะธรรมชาติอยางถองแท จัดเปนโลกุตตรสัมมาทิฏฐ
10. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวมรรคมีองค 8
วิธีการพัฒนาไปสูโลกุตรปญญา ตองอาศัยการทํางานอยางเปนระบบ ดังที่กลาวแลววาความสําคัญของอริยมรรคมี
องค 8 นั้น เปนขอวัตรหรือขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ซึ่งเริ่มจากทัศนคติหรือความเห็น ความเห็นที่วานี้เปนความเห็นถูกที่มี
ตอโลกตอการดําเนินชีวิตทั้งของตนและของผูอื่น ดวยความสมบูร ณแหงทิฏฐินั้นจึงเปนจุ ดเริ่มตนแหงกระบวนการพัฒนา
ปญญา เพราะอาศัยปจจั ยภายนอก คือกัลยาณมิ ตร และอาศัยปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการรวมกันกอใหเกิดโลกิ ย
สัมมาทิฏฐิและโลกิยปญญาแลว ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงอริยมรรคมีองค 8 ในฐานะที่เปนแนวทางเพื่อการพัฒนาไปสูโลกุตตร
ปญญา ไดแก 1) สัมมาทิฏฐิ 2) สัมมาสังกัปปะ 3) สัมมาวาจา 4) สัมมากัมมันตะ 5) สัมมาอาชีวะ (ที.ม. (ไทย) 10/402/335 –
336) 6) สัมมาวายามะ 7) สัมมาสติ 8) สัมมาสมาธิ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/275/172–173) เพราะวา วิธีการพัฒนาปญญาตามหลัก
อริยมรรคมีองค 8 ที่เปนกระบวนการฝกตนเพื่อพัฒนาปญญา ซึ่งเปนคุณสมบัติติดตัวผูนั้นมา ไดแก 1) ยอมมีโภคทรัพยเปนอัน
มาก 2) กิตติศัพทยอมขจรไป 3) จะเขาไปสูบริษัทใด ยอมแกลวกลาไมเกอเขิน 4) ไมหลงสติตาย 5) หลังจากตายแลวยอมไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/316/305)
คุณสมบัติดังกลาวในการพัฒนาจึงกาวหนาตอไปในองคแหงมรรค ไดแก การสรางความเพียรเพื่อใหเกิดสติและสมาธิ
โดยผูที่ปรารภความเพียรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้คือ 1) เปนผูมีศรัทธาเชื่อพระปญญาของพระพุทธเจา 2) เปนผูมีอาพาธนอย โรค
เบาบาง 3) เปนผูไมโออวด ไมมีมายา 4) เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกุศลธรรมเกิด 5) เปนผูมีปญญา
(ที.ปา. (ไทย) 11/317/306) คุณสมบัติดังกลาวจึงทําใหคุณสมบัติของสัมมาสติและสัมมาสมาธิ และพัฒนาไปจนถึงสัมมาวิมุติ
อันเปน โลกุตตรปญญาในที่สุด ดวยองคแหงมรรค ที่เรียกวา การฝกฝนเฉพาะตนนั้นเอง
11. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวไตรสิกขา 3
วิ ธีการพั ฒ นาตามแนวไตรสิ ก ขาหมายถึ ง การศึ กษาสิ กขา 3 คื อ ศี ล สมาธิ และป ญ ญา (องฺ .อฏ ฐ ก.อ. (ไทย)
3/19/244) เมื่อบุคคลเกิดศรัทธาและความคิดที่แยบคายขึ้นในตนสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) จึงเปนสิ่งที่เหนี่ยวรั้งไวจากความชั่ว
ยึดมั่ นในความสุ จริต ดั งนั้นในการดําเนินชีวิต มนุ ษยทุ กคนพึง ทําหนาที่ของตน (ขุ.ธ.(ไทย) 25/217/100) หน าที่ ของตนนี้
หมายถึง การบําเพ็ญสิกขา 3 ใหบริบูรณ (ขุ.ธ.อ.(ไทย) 6/142) ไดแก
1) อธิศีลสิกขา กลาวคือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระ และโคจร เห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบท มีศีลเปนที่พึ่ง เปนเบื้องตน เปนความประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง
เปนหัวหนา เปนประธานเพื่อความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนกุศล
2) อธิจิตตสิกขา กลาวคือ เปนผูมีจิต สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและ
สุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารระงับไปแลว บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสภายใน มีภาวะที่จิตเปนหนึ่งผุดขึ้น ไมมี
วิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัส
ดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู นี้ชื่อวาอธิจิตตสิกขา
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3) อธิปญญา กลาวคือ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอน
กิเลส ใหบรรลุถึงความสิ้นทุกข โดยชอบตามความเปนจริงวา นี้ทุกข เธอรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)
ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) เธอรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข) เธอ
รูตามความเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ เธอรูตามความเปนจริงวา นี้อาสวสมุทัย เธอรูตามความเปนจริงวา นี้อาสวนิโรธ เธอรู
ตามความเปนจริงวา นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/48 - 49)
นอกจากนี้ ศีลในพระพุทธศาสนายังมีอีก 3 ประเภท ไดแก 1) จูฬศีล ศีลอยางหยาบ ไดแก เวนจากการฆาสัตว ลัก
ทรัพย ประพฤติผิดในกาม ไมฉันอาหารยามวิกาล เปนตน 2) มัชฌิมศีล ศีลอยางกลาง ขอหามที่เพิ่มเขามาไดแก เวนจากการ
สะสมอาหาร เวนจากเดรัจฉานกถา คือ พูดเพอเจอ เรื่องไรสาระ เปนตน 3) มหาศีล ศีลอยางละเอียด ไดแก เวนจากการเลี้ยง
ชีพดวยเดรัจฉานกถา คือ การทํานายทายทักนิมิต ตาง ๆ เปนตน (ที.สี. (ไทย) 9/194 – 204/65 – 69) สําหรับศีลของ
ประชาชน พระพุทธองคหมายเอาศีลของคฤหัสถผูครองเรือนที่เปนพื้นฐานสําคัญ บุคคลหรือคฤหัสถพึงปฏิบัติ ในเบื้องตน คือ
ศีล 5 ที่จะตองรักษาประจํา ศีล 8 ที่พึงรักษาในวันอุโบสถ 8 ค่ํา 14 ค่ํา 15 ค่ํา และศีล 10 (ถาสามารถ) และเจริญสมาธิ
ปญญาตามความเหมาะสมแกศีลที่ รักษานั้น ๆ (ขุ .อุ.อ. (ไทย) 46/331) แตการฝกฝนเพื่ อมุงสู โลกุ ตตรป ญญาไมใชเ รื่องที่
คฤหัสถจะกระทําไดงาย ดังที่พระพุทธองคตรัสวาการอยูครองเรือนเปนเรื่องอึดอัด เปนทางมาแหงธุลี การบวชเปนทางปลอด
โปรง การที่ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวด
นุงหมกาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด (ม.อุ. (ไทย) 14/13/19) ดังนั้น ศีลที่มุงหมายสูโลกุตตรปญญาจึงตอง
เปนศีลในพระวินัย หรือเรียกวาศีลระดับวินัยเปนขอบังคับหรือเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม เพราะวา ศีลของคฤหัสถมีนอย
ขอกวาของพระภิกษุอาจทําใหการรักษาศีลทําไดงายกวา หรือกลาวไดวาทําใหบริสุทธิ์ไดงายกวาศีลที่มีมากขอ ดังนั้นคฤหัสถที่
มุงมั่นพากเพียรก็มีโอกาสประสพความสําเร็จไดเชนกัน
12. วิธีการพัฒนาปญญาในการเจริญกัมมัฏฐาน
บอเกิดของปญญาขอสุดทายที่จะทําใหปญญาที่เกิดขึ้นแลวนั้นดํารงอยูได ก็คือ ภาวนามยปญญา เพราะปญญาที่เกิด
จากสัมมาทิฏฐิแรกโดยอาศัยปจจัยจากภายนอกและปจจัยภายในนั้นยังเปนปญญาที่อยูในฝายโลกีย ะ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วไปซึ่งยังตองเกี่ยวของกับโลก ที่ยังตองหลงใหลอยูในกามคุณทั้งความนาพอใจและไมนาพอใจ จึง
เปนเรื่องยากอยางยิ่งที่ระมัดระวังทวารทั้ง 6 ดังนั้น การฝกฝนตนเองยังตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง กระบวนการฝกตน เพื่อ
การพัฒนาปญญาที่มุงหวังเพื่อการขัดเกลากิเลส จึงตองอาศัยวิธีการที่เปนรูปแบบ เพื่อใหปญญาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการฝกภาคปฏิบัติ หรือการภาวนา ไดแก สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรค
มีองค 8 (วิ.มหา.(ไทย) 1/199/185) เปนการฝกเจริญสติโดยใชหลักการเจริญสติปฏฐานเปนทางสายเดียว (ที.ม.อ. (ไทย)
2/373/359, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส
เพื่ อบรรลุ ญ ายธรรม (ที .ม.อ. (ไทย) 2/214/197, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อทํ าให แจ ง นิพ พาน (ที .ม.อ. (ไทย)
2/373/368, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/253, อภิ.วิ.(ไทย) 35/355-389/306-327) 4 ประการ (ม.มู. (ไทย) 12/106/101) ในการ
เจริญสติปฏฐานที่กาวสูปญญาขั้นสูงสุด คือ 1) พิจารณาเห็นกายในกายอยู ดวยการมีสติพิจารณาลมหายใจเขาออก มีสติรู
อิริยาบถใหญ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหว การกาวไปการถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา
การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตรจีวร การฉัน การเคี้ยว การดื่ม การลิ้ม การถายอุจจาระและปสสาวะ ทําความรูสึกตัว
ในการ เดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา
“เราเสวยสุขเวทนา” เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา“เรา เสวย
เสวยอทุกขมสุขเวทนา” 3) พิจารณาเห็นจิตในจิต จิตมีราคะ ก็รูชัดวา “จิตมีราคะ” จิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา“จิตปราศจาก
ราคะ ” จิตมีโทสะ ก็รูชัดวา “จิตมีโทสะ” จิตปราศจากโทสะ ก็รูขัดวา “จิตปราศจากโทสะ” จิตมีโมหะ ก็รูชัดวา “จิตมีโมหะ”
จิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา“จิต ปราศจากโมหะ” 4) พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายในธรรม คือ นิวรณ 5 อยู เมื่อกามฉันทะ
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(ความพอใจในกาม) เมื่อพยาบาท (ความคิดราย) เมื่อถีนมิทธะ (ความหดหูเซื่องซึม)เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุงซานและรอน
ใจ) เมื่อวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นิวรณ 5 นี้ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ภายในของเรามีอยู” เมื่อนิวรณ 5 ไมมีอยู ก็รู
ชัดวา “นิวรณ 5 ไมมีอยูเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ เห็นความเกิดและดับของอุปาทานขันธ 5 อยู เห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ อายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยู เห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู (ที.ม. (ไทย) 10/374-403 /302-338)
13. สรุปวิเคราะห
การพั ฒนาป ญญาไดนั้นตองอาศัย ปจจั ย 2 ประเภท คือ 1) ปจจั ยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึ ง
กัลยาณมิตร ซึ่งเปนผูชี้แนะสรางเสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) ปจจัยจากภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ ตองมีความแยบ
คายทางดานความคิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกตองและความสมควร จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลนั้นใหคิด พูดและ
กระทําในสิ่งที่ถูกที่ควร เริ่มจากพื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบของศีล สมาธิและปญญาตามลําดับ
โดยเฉพาะเรื่องของศีล แม ศีล จะไมใ ชตั วป ญญา แตเ ปนสิ่ง ที่ป ระกอบกั นเมื่อใดมี ศีล ปญ ญาก็เ กิด ขึ้นเมื่ อนั้ น หากมีค วาม
ระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทานั้น และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวย
คุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอื่น จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เมื่อจิตมี
กําลังตั้งมั่นดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผองใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการสิ่งตาง ๆ ได นอกจากนี้ ยังมี
หลักของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการจัด
เรียงลําดับในองคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผลนั้นจะมีความเอื้อกันทั้งระบบ เมื่อเปนมรรคเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไป
ตอทายสัมมาทิฏฐิ เนื่องจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเนื้อหา แจกแจงใหเห็นองคประกอบที่เปนขอยอยวามีอะไรบาง
การจัด ลําดับ ความสั มพั นธ ของมรรคเป นการจัดตามหน าที่ ของมันที่อยูใ นตั วผูป ฏิบั ติธรรม คือถาขาดสั มมาทิฏ ฐิเ สีย แล ว
องคประกอบอื่นจะเกิดขึ้นไมได เมื่อเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางนั้น คิด
คืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางนั้น เปนความคิดดี พูดดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมา
ทั้งหมด
เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธ
ขององคธรรมตาง ๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดานภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก
ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาวขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวาง
องคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหาสวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไป
หาจิตใจ และปญญา สวนสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแลวนั้นจะเปนเหมือนหัวขบวนที่มีกําลังในการชักลากองคธรรมที่เหลือทั้งหมด
เมื่อสัม มาทิฏฐิ เจริญขึ้ นก็ทําใหองคธรรมทั้ง หมดเจริญตามกันไปอยางนี้ต ลอดระยะเวลาแหงการพัฒนาปญญา โดยบุคคล
จะตองตรวจทานตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนนนั้นยังเปนสัมมาทิฏฐิอยูหรือไม ดวยการตรวจสอบผลของการกระทํา ไดแก
เรื่องของศีล การไมเบียดเบียน มีความอายชั่วกลัวบาป ความเชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม มีความกตัญูรูคุณ
โดยเฉพาะพระคุณของบิดามารดา เชื่อในพระรัตนตรัย เชื่อในเรื่องชาติภพ และเชื่อวาผูบรรลุคุณวิเศษมีจริง เหลานี้เปนเครื่อง
ยืนยันวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ถึงแมวาปญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมหรือฝกตนนี้ ยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุด
ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท เปนปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความ
เดือดรอนแกตนเอง อยูร วมกับ ผูอื่นไดอยางมีค วามสุ ข ไมเบีย ดเบีย นสัง คมและโลกที่เราอาศั ยอยู จะกระทําการสิ่ งใดก็
ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมีแตความสงบสุข หมั่นพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนนั้น ไปสูเปาหมาย
สูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ โลกุตตระปญญานั่นเอง
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ศีล 5 กับการแกปญ
 หาภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย
5 Precepts and the Solution to the Problem of “Immoral Condition”
in Thai Society
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บทความนี้ มีวัต ถุประสงค เพื่อนําเสนอใหผู อานเขาใจและตระหนั กถึงภาวะ “ไร ศีล” ในสั งคมไทย และเพื่อสราง
ความรูความเขาใจถึง ความสําคัญ ของศีล 5 อันจะเปนส วนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการนําหลักศีล 5 ไปใชในทางปฏิบัติ ที่
แพรหลายเพื่อปองกันปญ หาอาชญากรรมของสังคมไทยในอนาคต และความสําคัญของศีล 5 ตลอดจนบทบาทของศีล 5
ในการปองกันภาวะ “ไรศีล” หรือปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย ซึ่งสรุปไดวาภายใตสภาพสังคมปจจุบันที่กดดัน เปาหมาย
ทางสังคมที่ใ หความสําคั ญกับ “เงิน” และ “ชื่อเสียง” สงผลใหมนุษยผูเต็ มไปดวยกิเ ลสตัณหากระทําความผิ ดไดโดยงาย
ศีล จึงเปนขอพึงปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับความวุนวาย และความไรระเบียบของสังคม โดยศีลเบื้องตนที่พึงปฏิบัติ
โดยทั่วไป คือ หลักของศีล 5 ซึ่งเปนขอหามที่พึงยึดเปนเครื่องเตือนสติ ยับยั้งจิตใจกอนจะนําความเสียหายมาสูตนและคนใน
สังคม และดวยแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการแก ไขปญหาอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคม และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงเนนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมที่ ระดับของ
จิตใจ โดยศีล 5 อันเปนธรรมะขอหนึ่งที่เปนกฎ ขอหาม ที่สามารถยึดเปนหลักเตือนใจและหามปรามพฤติกรรมอาชญากรได
เปนอยางดี ปจจุบันจึงมีการนําหลักศีล 5 มาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม และควรสงเสริมศีลให 5 เปนแนวปฏิบัติ
ที่ขยายวงกวางครอบคลุมสังคมไทยอันเปนสังคมพุทธเพื่อลดและปองกันปญหาอาชญากรรม หรือสภาวะ “ไรศีล” ในสังคม
อยางตอเนื่องในอนาคต
คําสําคัญ: ศีล 5 ไรศีล สังคมไทย การกระทําความผิด
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Abstract
The objectives of this academic article were to provide the reader understanding and realization
of “Immoral Condition” in Thailand and to create a better understanding of the importance of 5 precepts
which will be part in driving for the introduction of the 5 precepts to be practiced widespread in order to
prevent crime in Thai society in the future, and the importance of the 5 precepts in preventing "Immoral
Condition" or crimes in Thai society. It could be thus concluded that under the current social pressure,
social goals that focus on “money " and " fame ", human beings are full of passions and easily commit
wrongdoing. The precepts thus are a set of rules to deal with turmoil and the disobedience of society;
the basic precepts that are generally practiced is the 5-precept principles, which are prohibition to be
a reminder and obstacle to commit wrongdoing before damaging self and society. Additionally, the
alternative justice is the important concept that requires the cooperation of all parties to solve the
criminal problems in the society. Buddhist criminology is the approach that focuses on determining the
causes and the solutions to criminal problems at mental level. The 5 precepts are one of the religious
restrictions that can hold essentially recognizable and discourage criminal behavior, as well. The 5
precepts currently have also been applied to solve the crime. Additionally, the 5 precepts should be
promoted to be practiced widespread in Thai Buddhist society to further reduce and prevent crime or
“Immoral Condition”.
Keywords: 5 precepts, immoral, Thai society, committing crime
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1. บทนํา
ในคัมภีรพระพุทธศาสนา “ศีล” หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม สะอาด ทั้งกาย และวาจา อันมาจากใจที่สูงเปน
กุศล ศีล จึงเปนวินัยในสังคม ใหรูจักยับยั้งชั่งใจในการที่จะควบคุม กาย วาจา ใจ ของตนไมใหเบียดเบียนกัน และ รูจักละอาย
ตอความชั่วที่นําความเดือดรอนมาใหกับตนเองและผูอื่น ทําใหเกิดชีวิตที่สงบเรียบรอยอยูในสังคมดวยดี และเกิดสันติสุขขึ้นใน
สังคม โดย “ศีล 5” ถือไดวาเปนกฎระเบียบอยูคูกับสังคมชาวพุทธของไทยมายาวนาน กอนที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นมา
บังคับใชเสียอีก ศีล 5 ไดจัดระเบียบชีวิตความเปนอยูในสังคมของมนุษยใหอยูอ ยางปกติสุข ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) 1
ไดกลาววา
“...การรักษากาย วาจา อยางดี ไมเบียดเบียนกัน จะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมเพื่อใหสังคมโดยรวม
เกิดความสงบรมเย็นขึ้นได โดยหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงปฏิบัติเปนเบื้องตนนั้นคือ หลักศีล 5...2
ดวยผลแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป สงผลใหหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกตื่นตาตื่นใจกับความแปลกใหมของ
วิทยาการอันทันสมัย อีกทั้งเริ่มแขงขันกั นพัฒนาประเทศ แย งชิงความเปนหนึ่งทางเศรษฐกิจและสังคม “เงิน” กลายเป น
ปจจัยสําคัญในการแลกเปลี่ยนและสรางสัมพันธของผูคน ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สง ผลใหเกิด
การเปลี่ยนผานสังคมสูความเปนสมัยใหม (modern society) สังคมที่แมจะทําใหชีวิตของผูคนไดรับความสะดวกสบายใน
การดํ ารงชี วิต ด วยสิ่ ง ประดิ ษฐแ ละเทคโนโลยี อันทั นสมั ย แต อีกดานหนึ่ง กลั บดึ ง ชี วิต และจิ ต ใจของผูค นใหห างหายจาก
คุณธรรม ความดี ทุกสังคมตกอยู ในเงื้อมมือของระบบทุ นนิยม ประกอบกั บความตองการที่เ พิ่มมากขึ้นจากความตองการ
ปจจัยสี่ เปนความตองการปจจัยที่หา หก หรือเจ็ ดอยางไมมีที่ สิ้นสุดดังที่อับ ราฮัม มาสโลว3 เจ าของทฤษฎีลํ าดับขั้นความ
ตองการกลาวถึงความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุดของมนุษย ดังนั้นเมื่อมนุษยไมรูจักพอในความตองการของตนเอง จึงนําไปสู
สภาวะตึงเครียดและแรงกดดันทางสังคมจากเปาหมายของชีวิตที่อยูภายใตกรอบแหงโลกทุนนิยมมุงแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ
ความมั่งคั่ ง เงินทอง ก อเกิ ดอาชญากร หรือผูกระทํ าผิด ที่เพิ่ มมากขึ้นในสัง คม จาก “สยามเมื องยิ้ ม” คําที่ผู มาเยือนมักจะ
กลาวถึงเอกลักษณอันโดดเดนของคนไทยในอดีตที่ผูคนมีความยิ้มแยมแจมใส เมตตากรุณา มีการขอบคุณ ขอโทษ ใหอภัย ยึด
มั่นในหลั กธรรมของพระพุ ทธศาสนาอันเปนศาสนาประจํ าชาติข องไทย ดังที่ พระอาจารย มิตซู โอะ คเวสโก กลาวถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในหนังสือยิ้มนอย ๆ ในใจของทานวา
" ...เมื่ อครั้ง ที่อาจารย เดิ นทางมาเมืองไทยใหม ๆ ประมาณ 36 ปกอน อาจารย รูสึ กว าบรรยากาศบานเมืองใน
ชวงเวลานั้นดูรมเย็นเปนสุข โดยเฉพาะในสังคมชนบท เมื่อพบหนากันไมวาจะเปนใครก็ตามเขาก็จะยินดีตอนรับดวยใบหนายิ้ม
แยมแจมใสสมกับไดชื่อวาเปนสยามเมืองยิ้ม ผูคนมีความเปนมิตรตอกันไมทํารายกันรุนแรงเหมือนอยางในปจจุบันมีการกอ
วินาศกรรม เผาบาน เผาเมืองฆากัน ทํารายกันถึงขนาดมีการพูดกันวา สังคมไทยมีความแตกแยก เกลียดชังกัน...”4
เมื่อสภาพสังคมมีความแปรเปลี่ยน รังสรรคสิ่งยั่วยุทางวัตถุใหผูคนหลงใหลมัวเมากับทรัพยสินเงินทอง สภาพสังคมที่
เต็มไปดวยกิเลสตัณหา ความอยากไดอยากมี จึงเปนการยากที่คนในสังคมจะรักษากาย วาจา ใจ ใหสงบ สะอาด หรือเปนปกติ
สุขได ปญหาอาชญากรรมจึงปรากฏอยางดาษดื่นทั่วทุกสังคม จากอาชญากรรมพื้นฐานอยาง การลัก จี้ ชิง ปลน ไดพัฒนาสู
รูปแบบอาชญากรรมที่ ทวี ความรุนแรง และมี รูป แบบที่ ซับ ซอนมากขึ้ นตามการพั ฒนาของสัง คม ตลอดจนตั วอาชญากรที่
1

สมณศักดิ์ในขณะนั้น ปจจุบันคือ ศาสตราจารยพิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
2
พระเทพเวที (ประยุทธปยุตโต). (2532). พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
3
คนึง นันทะนะ. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีลําดับขัน้ ความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเจาพระยา.
4
พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก. (2553). ทุกขเพราะไมมีเมตตาแกตนเอง. ยิ้มนอยๆ ในใจ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ (1987). น. 1-4.
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แพรกระจายอยูทุกกลุมชน ไมวาจะยากดีมีจน เด็กหรือผูใหญ ชายหรือหญิงตางมีการกระทําผิดไดทั้งสิ้น โดยพระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์ขณะนั้น)จึงกลาววา “…ปจจุบันประเทศไทยมีการลวงละเมิดศีล 5 มากแทบจะเรียกไดวาไรศีล
...”5
ดังนั้นผูเขียนจึงรอยเรียงบทความนี้ขึ้นเพื่อใหผูอานเขาใจและตระหนักถึงภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย และเพื่อสราง
ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของศีล 5 อันจะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการนําหลักศีล 5 ไปใชในทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันปญหาอาชญากรรมอีกแนวทางหนึ่งใหกับสังคมไทยไดในอนาคต
2. อยางไรจึงเรียกวาภาวะ “ไรศีล”
ภาวะ “ไรศีล” อาจไมไดมีการบัญญัติความหมายไวอยางชัดเจนแตหากยอนมองสภาพสังคมไทยปจจุบันจะสามารถ
เขาใจถึงภาวะ “ไรศีล” ไดโดยงาย ดังที่จะสังเกตไดจากขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในสังคมไทยปจจุบันเปนคําตอบที่ดีในการ
ชี้ใหเห็นถึงภาวะ “ไรศีล” อยางชัดเจนโดยเฉพาะการไรศีล 5 เนื่องจากอาชญากรรมที่พบมีความสอดคลองตอศีล ทั้ง 5 ขอ ดัง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 อธิบายถึงความสอดคลองของศีล 5 กับอาชญากรรมในสังคมไทย
ศีล 5
กรณีศึกษา
ศีลขอที่ 1
เว น จากการฆ า สั ต ว ตั ด
ชีวิตและ เบียดเบียนชีวิต
ของกันและกัน

ผลจากการกระทําผิด
ทําใหขาดอิสรภาพในเรือนจํา และไดรับ
ความทุกขทั้งกายและใจ

25 พฤษภาคม 2560 "เปรี้ยว" หรือ น.ส.ปรียานุช โนน
วัง ชั ย ที่กลายเป นอาชญากรสาวชื่ อดัง ในคดีฆ าหั่ นศพ
“แอม” เพียงเพราะแอม เปนสายใหตํารวจเรื่องยาเสพ
ติดจนทําใหแฟนเปรี้ยวถูกจับ6
ศีล\
กรณีศึกษา

ผลจากการกระทําผิด

5

5

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5.วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5. น.3.
คมชั ด ลึ ก . (2560). ทําไม "เปรี้ยว" กลาหัน่ ศพ !? ซึ่งทําใหเธอกลายเปนผูต อ งหาหญิงรายแรกของไทยที่กอเหตุฆาตกรรมแลว
ชําแหละศพ ทําความรูจักเธอผานพี่สาว "ทองเดียวกัน" สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จาก www.komchadluek.net/news/scoop/281918.
6
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ศีล 5
ศีลขอที่ 2
เว นจากการ ลั กท รั พ ย
ขโมยของผูอื่น

กรณีศึกษา

ผลจากการกระทําผิด
ทําให เ กิด ความอับ อาย และเสี ย ทรั พ ย
มากยิ่งขึ้น

8 พฤศจิกายน 60 สาวมหาภัยฉกเงินหญิงชราใน รพ.
ราษฎรบูรณะ โดย สารภาพเพิ่งทําครั้งแรก สามีตายตอง
สูชีวิตลําพัง นําเงินมาเปนทุนรักษาตัว และจายคาจายคา
หวยใตดินที่คางชําระเจามือ7
ศีลขอที่ 3

ทําใหไดรับความอับอาย ถูกคนในสังคม
เกลียดชัง ถึงกับใหลงโทษประหารชีวิต

คื อ ใ ห เ ว น จ า ก ก า ร
ประพฤติ ผิ ด ในกาม หรื อ
เว นจากการประพฤติ ผิ ด
ประเวณี
5 กรกฎาคม 2557 นายวันชัย หรือเกม แสงขาว อายุ
21 ป พนักงานปูเตียง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
กอคดีขมขืนฆา “นองแกม” เด็กหญิงวัย 13 ป บนตูนอน
รถไฟและโยนร า งเหยื่ อ ทิ้ ง ทางหน าต า งรถไฟในเขต
จ. ประจวบคีรีขันธ8

7

ไทยรัฐออนไลน. ( 2560). จับแลวสาวมหาภัยฉกเงินหญิงชราใน รพ.ราษฎรบรู ณะ เอาไปจายคาหวยใตดิน. สืบคน 9 ธันวาคม
2560. จาก https://www.thairath.co.th/content/1129263
8
ไทยรัฐออนไลน. ( 2557). ตัดสินคดีนอ งแกมประหารไอเกมหื่นขมขืนฆา. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จาก
https://www.thairath.co.th/content/453881
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ศีล 5

กรณีศึกษา

ศีลขอที่ 4

ผลจากการกระทําผิด
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและความดีที่เคย
กระทํามา ไมมีคนเชื่อถือในสิ่งที่พูดอีก
ตอไป

คือ ใหเวนจากการพูดเท็จ
พูดไมเปนความจริง

21 เมษายน 2560 รศ.ดร.สวั สดิ์ แสงบางปลา อดี ต
ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย จํากัด ถู กอนุมั ติห มายจั บใน
ขอหาฉ อโกงประชาชน เนื่องจากหลอกเพื่ อนอาจารย
เพื่ อนร วมมหาวิ ท ยาลั ย ลงทุ นซื้ อโควตาสลากกิ นแบ ง
รั ฐ บาล หรื อ ลอตเตอรี่ โดยมี ผู ต กเป นเหยื่ อมากกว า
160 คน รวมมูลคาความเสียหาย 1,400 ลานบาท9
ศีลขอที่ 5
เว นจากการดื่ ม สุ ร า และ
เมรั ย รวมถึ ง เครื่ อ งดอง
ของเมา ยาเสพติดใหโทษ

เสื่ อมเสี ย ชื่ อเสี ย ง ตํ าแหน ง หน า ที่ การ
งาน เสียทรัพยสิน

10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทยยอรน จิระ
นคร รองผู ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและเป น
สาธารณสุขนิเทศก เขต 12 เมาสุราขับรถยนตเกง พุ ง
ชนประตูขณะ นายสมชาย ยามดี อายุ 22 ป รปภ.ของ
กระทรวงกําลังปดประตู ไดรับบาดเจ็บสาหัส10

9

คมชั ด ลึ ก . (2560). ด ว น! ออกหมายจั บ "ดร.สวั ส ดิ์ " โกงเงิ น สหกรณ จุ ฬ าฯ.สื บ ค น 5 พฤศจิ ก ายน 2560.
จากhttp://www.komchadluek.net/news/breaking-news/273001
10
ไทยรัฐออนไลน. (2560). พยานยันชัด หมอยอรน คลายคนเมาขับทับรปภ. เพื่อนเศรามารับเคราะหแทน. สื บ ค น 5
พฤศจิ ก ายน 2560. จากhttps://www.thairath.co.th/content/1125197.
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จากตารางเปรียบเทียบอาชญากรรมในสังคมไทยกับหลักศีล 5 ขางตน แสดงใหเห็นถึงการกระทําผิดที่เกิดขึ้นไมเพียง
เปนความผิดในทางกฎหมายเทานั้น แตยังมีลักษณะที่ละเมิดตอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีล 5 อยางเห็นไดชัด
ทําใหปจจุบันประเทศไทยกลายเปนอันดับตน ๆ ของประเทศที่มีอันตรายตอนักทองเที่ยวมากที่สุดในโลก โดยจากการรายงาน
ของกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 วาเว็บไซต บิสสิเนสอินไซเดอร ออสเตรเลีย เปดเผยโดยอางรายงานการแขงขัน
ดานการทองเที่ยวจัดทําโดยเวิลด อีโคโนมิค ฟอรัมวา ไทยติดอันดับที่ 19 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสําหรับนักทองเที่ยวมาก
ที่สุดในโลก โดยในชวง 13 ปที่ผานมา มีผูเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงจํานวนกวา 6,500 ราย11 นอกจากนี้ขอมูลจากการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในป 2557 มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32.3 โดยผูชายมีอัตรา
การดื่มสุรา สู งกวาผูหญิงประมาณ 4 เทา กลุมวัยทํางานมีอัตราการดื่มสุรา สูงกวากลุมเยาวชนและกลุมผู สูงวัย (รอยละ
38.2, 25.2 และ 18.4 ตามลําดับ) 12 และ อัตราหยารางที่นับวันก็จะสูงขึ้น อันมีสาเหตุจากปญหาการประพฤตินอกใจกัน ที่
นาเศราสลดใจที่สุดคือ สถิติคดี “ขมขืน” ในประเทศไทยติดอันดับโลก13 และยังพบวาเปนประเทศที่มีปญหาคอรรัปชั่นอันดับ
ที่ 2 ของเอเชีย14
จากข าวอาชญากรร มและ ราย งานส ถิ ติ ดั งกล า วชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ค วามไม ป กติ ข อง สั ง ค มไทย อย า งเห็ น
ไดชัด ซึ่งความไมปกติถามองในมุมของพระพุทธศาสนา ตามความหมายของ “ศีล” ก็อาจกลาวไดวาสังคมไทยมีความเสื่อม
ของศีลมากขึ้นทุกทีซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 15 พบวา มีเพียงรอยละ 5.4 เทานั้นของจํานวน ผูเขาวัดที่
รักษาศีล 5 เปนประจําทุกวัน จึงเปนที่มาของภาวะที่ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) กลาววา “…
ปจจุบันประเทศไทยมีการลวงละเมิด ศีล 5 มากแทบจะเรียกไดวาไรศีล...”16 ก็วาได
3. “ศีล 5” สําคัญไฉน
“ ศีลเปนเบื้องตนเปนที่ตั้งเปนบอเกิดแหงคุณความดีทั้งหลายและเปนประธานแหงธรรมทั้งปวง บุคคลใดชําระศีลให
บริสุทธิ์แลว จะเปนเหตุใหเวนจากความทุจริต จิตจะราเริงแจมใส และเปนทาหยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพาน”17
จากคํากลาวกอนอาราธนาศีลขางตนแสดงใหเห็นวาศีล ในฐานะที่เปนพื้นฐานแหงการประพฤติที่ดีงาม และยังความ
ผาสุกมาสูผูนอมนําไปปฏิบัติ โดยศีลไดถูกนํามาเปนเครื่องกําหนดกฎเกณฑการอยูรวมกันในสังคมกอนที่จะมีการตรากฎหมาย
ขึ้นใชอยางเชนทุกวันนี้ เพื่อใหสังคมนั้นเกิดความสงบเรียบรอย18 ในคัมภีรพระพุทธศาสนา สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ
ศีล ซึ่งมีจุดหมายเพื่อมุงเนนขัดเกลากิเลสในใจตน เพื่อเปนฐานใหเกิดสมาธิที่มั่นคงและมีปญญาเห็นความจริงในอริยสัจ 4 ใน
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ที่ สุ ด ศี ล จึ ง เป น ข อปฏิ บั ติ เ พื่ อการประพฤติ พ รหมจรรย ทั้ ง ของหมู ส งฆ ส าวก และคฤหั ส ถ ผู ที่ เ ป นอุ บ าสก อุ บ าสิ กา ใน
พระพุ ทธศาสนา19 ศีลไม เพียงการฝ กหัดความประพฤติปฏิบั ติในทางที่ ดีงามและทํ าใหผู ที่พบเห็นเกิ ดความเลื่อมใสศรัทธา
เทานั้น แตศีลในยังเปนเครื่องมือตรวจสอบตนเองวาเปนผูที่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย และเปนผูประกอบดวยศีลอยาง
เครงครัด ไมถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงําเปนไปเพื่อสมาธิเปนทางใหพนจากอบายภูมิ20 โดยหลักธรรมสําหรับประชาชนชาว
พุทธนั้น หมายความถึง ศีล 5 หรือศีลอุโบสถที่คฤหัสถพึงปฏิบัติ ซึ่งมีจุดมุงหมายใหเกิดความเห็นถูกนําพามาซึ่งความสุขหลุด
พนอํ านาจกิเลสตั ณหา ความต องการอันไม เหมาะไม ควรทั้ งปวง ดัง นั้นการรักษาศีลไมใ ชเ ปนการกระทํ าตามกฎข อบั งคั บ
เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นยิ่งบังคับยิ่งเกิดการตอตาน หาทางหลบเลี่ยงไมใหผิดกฎขอบังคับ ไมไดเห็นความสําคัญที่แทจริง
ในการปฏิบัติตามกฎ หรือ ศีล นั้น แตในทางตรงขาม ศีล ที่เกิดจากสมาธิและปญญาพิจารณาเห็นถึงคุณประโยชนของศีลในแต
ละขอ รูถึงจุดมุงหมายที่แทจริงแลวจะนําไปสูการปฏิบัติดวยความตั้งใจ สํารวมระวัง เพื่อกาวไปสูจุดมุงหมายแหงศีลนั้น
ศีล 5 เปนคุณธรรมพื้นฐาน เปนเครื่องชวยควบคุมกายวาจาของมนุษยใหเรียบรอย เพื่อ ใหมนุษยอยูรวมกันในสังคม
อยางสงบสุขพอสมควร หากมีผูใดทําผิดศีลขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอแลวก็จะแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําที่ผิดปกติของ
มนุ ษย ออกมา ซึ่ ง จะก อให เ กิ ด ความสั บ สนวุ น วาย ความเดื อดร อนทั้ ง ต อตนเอง หมู ค ณะ และสั ง คมส วนรวม 21 ศี ล 5
ประกอบดวยของดเวนจากบาปทั้ง 5 ประการ22 โดยมีรายละเอียดที่สาธุชนชาวพุทธพึงไดเรียนรูและเปนแนวทางในการยับยั้ง
ชั่งใจกอนตัดสินใจกระทําสิ่งที่พึงงดเวน และพึงทราบถึงผลของการรักษาศีล และการไมรักษาศีล เพื่อเปนแรงผลักดันใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง ดังนี้
ศี ล ข อที่ 1 เว น จากการฆ าสั ต ว ตั ด ชี วิต คื อ เว นจากการเบี ย ดเบี ย นชี วิต ของกั นและกั น สิ่ ง ที่ ห ามของศี ล ข อ 1
ประกอบดวย การฆา คือทําใหชีวิตมนุษยหรือสัตวถึงแกความตายรวมถึงตนเองดวย การทํารายรางกาย คือการเบียดเบียนทํา
ใหเจ็บปวด พิการ แมจะไมถึงแกชีวิตก็ตาม การทารุณกรรม ไมวาจะเปนการใชงาน กักขัง การกระทําอันโหดราย ไรความ
เมตตาตอมนุษยและสัตว การใชงานเกินกําลัง ไมบํารุงรักษา มีการทําราย ทุบตี อยางไมปรานี การกักขัง คือ การปลอยใหอด
อยาก การผูกมัด เคลื่อนยายเชน ไก หรือ หมูที่มีการจับผูกขาและหิ้วไป เปนการทรมาน การผจญสัตว คือการทรมานสัตว
เพื่อความสนุก รวมไปถึงการพนันขันตอ
ผลของการรักษาศีลขอที่ 1 ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อวาเมื่อละจากโลกแลวจะเกิดเปนเทวดา หรื อ
มนุษยอีกครั้งที่มีรูปลักษณงดงาม สมบูรณแข็งแรง อายุยืน เปนที่รักของชนทั้งหลาย
ผลของการขาดศีลขอที่ 1 จะเปนผูที่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเสมอ ทุพพลภาพ และมีอายุสั้น
ศีลขอที่ 2 คือใหเวนจากการลั กทรัพย ขโมยของผูอื่น หรือเรี ยกวา “โจรกรรม” คือกระทําอยางโจรลักษณะของ
โจรกรรม ประกอบดวย การลัก คือ เอาทรั พยของผูอื่นที่เ จาของไมเห็น ชิงหรื อวิ่งราว คือการชิงเอาทรัพย ที่เขาถื อหรือใช
ประดับอยู ลักตอน คือ คือการขโมยตอนสัตวเลี้ยงไป แยง คือ แยงเอาของที่ผูอื่นทําตกไว ลักสับ คือ การสับเปลี่ยนชื่อหรือ
สิ่งของของผูอื่น ตู คือ การกลาวตูของผูอื่นเปนของตน ฉอ คือ การรับฝากของจากผูอื่น และยึดของนั้นไวเปนของตน ยักยอก
คือ ผูทําหนาที่รักษาของ และยักยอกของนั้นไว ตระบัด คือไมยอมเสียภาษี การปลน การหลอกลวง การกดขี่หรือกรรโชก คือ
การใชอํานาจขมเหงเอาทรัพยของผูอื่น ลักซอน คือ นําสิ่งของไปเก็บซอนไวหวังนําไปเปนของตนในภายหลัง
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ผลของการรักษาศีลขอที่ 2 ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อวาจะเปนผูที่มีทรัพยมาก หาทรัพยไดงาย คิดสิ่ง
ใดมักสมปรารถนาโดยงาย
ผลของการขาดศีลขอที่ 2 เปนคนยากจน อดอยาก ทรัพยถูกทําลายไดงายและรวดเร็ว
ศีลขอที่ 3 คือ ใหเวนจากการประพฤติผิดในกาม หรือเวนจากการประพฤติผิดประเวณี ลักษณะที่ผิดประเวณีของ
ฝายชาย คือ การสมสูกับหญิงที่มีสามีแลว การลักลอบสมสู หรือฉุดคราลักพาหญิงที่มีญาติปกครอง การสมสูกับหญิงที่มีกฎ
หามสมสู เชน ภิกษุณี หญิงที่รักษาอุโบสถศีล ลักษณะที่ผิดประเวณีของฝายหญิง คือ หญิงที่มีสามีเปนของตนอยูแลว หรือยัง
ไมมีสามีแตแตมีผูปกครองดูแลอยูกระทําการสมสูกบั ฝายชาย
ผลของการรักษาศีลขอที่ 3 เปนที่รักของชนทั่วไป สงางาม ไมมีผูเบียดเบียนทําราย
ผลของการขาดศีลขอที่ 3 มีผูเกลียดชังมาก เกิดในตระกูลต่ํา เปนกะเทย รางกายไมสมประกอบ ไดรับความอับอาย
อยูเสมอ
ศีลขอที่ 4 คือ ใหเวนจากการพูดเท็จ พูดไมเปนความจริง ซึ่งการพูดเท็จมี 7 วิธี ไดแก พูดปด คือ การโกหก สาบาน
คือการยืนยันความบริสุทธิ์ดว ยการพูดเท็จ เพื่อใหผูอื่นเชื่อถือ ทําเลหกระเทห คือ การแสดงพฤติกรรมเพื่อหวังหลอกลวงผูอื่น
มายา คือ การแสดงอาการหลอกลวง ทําเลศนัย คือ หลบเลี่ยงใหคนฟงเขาใจผิด เพิ่มความ คือ การทําใหเรื่องเล็ก แตเพิ่มเติม
จนดูเปนเรื่องใหญ อําพราง คือ เรื่องที่มีมูลมากแตปกปดความบกพรองใหดูเปนเรื่องเล็ก
ผลของการรักษาศีลขอที่ 4 จะทําใหมีวาจาไพเราะ เปนที่เชื่อถือของคนทั้งหลาย มีฟนขาวสะอาด
สวยงาม ไมมีกลิ่นปาก มีจิตใจที่มนั่ คง ไมฟุงซาน
ผลของการขาดศีลขอที่ 4 จะทําใหพูดไมชัด มีปญหาชองปาก ทาทางไมสงาผาเผย จิตใจไมมั่นคง
ศีลขอที่ 5 ใหเวนจากการดื่มสุรา และเมรัยรวมถึงเครื่องดองของเมา ยาเสพติดใหโทษ
ผลของการรักษาศีลขอที่ 5 จะทําใหมีสติปญญาดี มีคนนับถือยําเกรง มีการคิด พูด และทําในสิ่งที่ดี
ผลของการขาดศีลขอที่ 5 ทรัพยถูกทําลาย เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมาง เปนบอเกิดแหงโรค เสื่อม
เสียชื่อเสียง สติปญญาเสื่อมถอย23
การรักษาศีล ทั้ง 5 ข อ อยางสม่ําเสมอจึง เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ จํานํ าความสงบสุ ขมาสูตนเองและสั งคมได ดัง ที่
พระเทพเวทีประยุทธปยุตโต ไดกวาวา “การรักษากาย วาจา อยางดี ไมเบียดเบียนกัน จะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของผูคน
ในสังคมเพื่อใหสังคมโดยรวมเกิดความสงบรมเย็นขึ้นได โดยหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงปฏิบัติเปนเบื้องตนนั้นคือ หลัก
ศีล 524
4. ศีล 5 กับการปองกันภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย
การลงโทษทางกฎหมายในลักษณะขมขูยับยั้ง ใหเทากับความผิดที่ทําไปตามแนวคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม มิอาจ
แกไขปญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไดดีเทาที่ควร แตกลับยิ่งเปนการเสริมความรูสึกเปนศัตรู ระหวางคูกรณี และละเลยการ
ฟนฟูสภาพจิตใจ หรือความเสียหาย ในระดับบุคคลทั้งตอผูกระทําและผูถูกกระทํา นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักไดผลักผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาที่รัฐ นับวาเปนการจัดการปญหาที่ปลายเหตุ ไม
สามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดในระยะยาว แตกลับเกิดปญหาอื่นตามมา ไม วาจะเปนนักโทษลนคุก การจับแพะ การ

23
24

สรรคชัย พรหมาษี. (2545). ความรูเรื่องศีล 5 รักษาศีล 5 แลวไดอะไร. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ. น.13-55
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กระทําผิ ดซ้ํา เนื่ องจากผูพนโทษมักจะถู กตีต ราและผลักออกจากสังคม การไรจุดยืนในสั งคมสงผลใหผูเ คยพลาดพลั้ง ตอง
เหลียวหลังกลับไปสูเสนทางอาชญากรอีกครั้ง
ปจจุบั นนั กอาชญาวิท ยาจึง ขยายขอบเขตความสนใจการศึ กษาอาชญาวิท ยาไปสูอาชญาวิท ยาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก หรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน25 เพื่อแกไขปญหาที่ตนเหตุโดยอาศัยความรวมมือจากทุกสวนของสังคม
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสรางความสุขสงบกลับสูสังคมไดอยางยั่งยืนซึ่ง โดยศีล 5 เปนหลักธรรมที่เริ่มมีการนํามาศึกษาเพื่อ
การปรั บใชใ นการลดป ญหาอาชญากรรมในสั งคมปจจุบั น โดยเป ดโอกาสใหทุ กภาคสวนในสัง คม ทั้ งภาครัฐ เอกชน และ
ประชนรวมกันในการลดปญหาอาชญากรรม ใหคนที่กระทําผิดในฐานความผิดที่ไมรายแรง เลี่ยงจากการเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก เปลี่ยนมาสูการชวยเหลือจากคนในสังคมใหโอกาสทางสังคมตอผูกระทําผิดอยางยอมรับและเขาใจ จะ
สามารถเปลี่ยนผูกระทําผิดใหกลายเปนคนดี คืนทรัพยากรมนุษยที่ดีสูสังคม
และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธ ซึ่งอัณณพ ชูบํารุง26 ไดกลาววาพระพุทธศาสนาจะเนนปจจัยทางจิต โดยมอง
วาผูท ี่ประกอบอาชญากรรม คือผูที่ไมสามารถยับยั้งจิตใจของตนเองได ทําใหเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลง หรือก็
คือกิเลสอันเปนภาวะที่ทําใหจิตใจเศราหมอง ทําใหคิดผิด พูดผิด และทําผิด เมื่อมีการกระทําสิ่งใดที่เปนการละเมิดกฎหมาย
อาญา การกระทํานั้นก็จะกลายเปนอาชญากรรม ซึ่งมูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา27 ไดกลาวถึงการตัดกิเลส โดย
กลาววาศีลเปนการตัดกิเลสในระดับที่ 1 ดังพระบาลีวา “สีเลนะ วีติกกะมะกิเลเส วิโสธะนัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ”การรักษาศีล
5 ศีล 8 อยางเครงครัดของฆราวาสก็ดี การปฏิบัติตามพระวินัย ๒๒๗ ขอ และการปฏิบัติธุตงควัตร 13 ขอ อยางเครงครัดของ
พระสงฆก็ดี เปนการชําระกิเลสที่เกิดทางกายและทางวาจา อาชญาวิทยาเชิงพุทธจึงอาจจะสามารถเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่มี
ความนาสนใจในการนํามาประยุกตใชในการมองสาเหตุ และหาแนวทางการแกไขปญหาอาชญากรรมในยุคปจจุบันได
ดังนั้นดวยสภาพสังคมปจจุบันที่มีการละเมิดตอศีล จนเรียกไดวามีสภาพ “ไรศีล” และจากการรวบรวมผลงานวิจัย
สามารถสรุปสาเหตุที่คนสวนใหญไมสามารถรักษาศีล 5 ไดนั้นเปนเพราะ มองวาศีล 5 เปนเรื่องอุดมคติ ยากที่จะใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน ไมสามารถเอาชนะใจตอสิ่งยั่วยุได28 การตกอยูใตอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม ที่ใหความสําคัญกับความสุขทาง
กายมากกวาความสุขทางใจ29 และยังมีทัศนคติวา หากรักษาศีลแลวเสีย ประโยชนก็ไมอยากทํา30 การตั้งอยูบนความประมาท
ทําใหขาดสติ และ ขาดความละอายเกรงกลัวตอการทําชั่ว31ดวยทัศนคติดังกลาวนี้ จึงทําให แรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ของคน
ไทยน อยลง แมวาจะมีการเข าวั ด ปฏิ บัติ ศาสนกิจมากขึ้น 32 ดั งนั้ นจึ งต องมี การสรางแรงจู งใจใหค นในสั ง คมรักษาศีล อย าง
แพรหลายมากขึ้น โดยการศึกษาของขันทอง วัฒนะประดิษฐ เรื่อง “พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5” พบวา พุทธวิธี
สรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 มีทั้งปจจัยภายนอกดวย การ ทําใหเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสพระองค สรางแรงจูงใจให
ผูฟง สนใจ ใครรู เกิดการรับฟงคําสอนของพระองค เกิดศรัทธาในคําสอนเปนแรงจูงใจภายในที่ทําใหเกิดการนอมนําไปปฏิบัติ
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ดวยความตั้งใจ ทําใหผูฟง ความหวัง เปาหมาย เพราะการที่มนุษยมีเปาหมายจึงทําใหเกิดพลังการ ทุมเทตนทั้งกายและใจให
เปาหมายนั้นสําเร็จผล และแรงจูงใจภายนอกอัน เกิดจากบุคคลที่เรียกวากัลยาณมิตร เปนแบบอยางในการรักษาศีล 5 ซึ่ง
สะทอนใหเห็นจากคุณสมบัติ ภายนอก ที่มีความสะอาดกาย วาจา ชวนใหผูอื่นอยากรูจัก เขาใกล และคุณสมบัติภายใน ทั้ง
ดานปญญา ดานความบริสุทธิ์ ดานเมตตากรุณา33 ดังคํากลาวที่วา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
ปจจุบันจึงมีการสงเสริมใหนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในสังคมอยางแพรหลาย โดย
โครงการหนึ่งที่สะทอนถึงการนําศีล 5 มาใชเพื่อลดปญหาอาชญากรรมในสังคมอยางเห็นไดชัด คือ “โครงการหมูบานรักษา
ศีล 5 ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆมหาเถรสมาคม ปจจุบันนําโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ในการสงเสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิด
ความสงบ สั นติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคลองกั บเจตนารมณของการสร างความปรองดองสมานฉันท โดยให
พุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยโครงการไดมอบหมายใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกับคณะสงฆ หนวยงานราชการ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน
กํานัน ผู ใหญบาน องค กรเครือขายชาวพุทธ ไดขับเคลื่อนโครงการ โดยกําหนดเป าหมายทุกตําบล ทุกหมู บานทั่ วประเทศ
พรอมทั้งตั้งเปาตัวชี้วัด ใหเกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป (ป 2557 - 2560)
โดยจากการศึกษาโครงการศีล 5 ของ แพรภัทร ยอดแกว เรื่อง “ศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบาน
ศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม” พบวา ชุมชนมีแบบอยางที่ดีของผูนําทั้งฝายสงฆและผูน ําทองถิ่น มีการประชาสัมพันธที่ดี โดยใช
การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมที่ดี ซึ่งอาศัยทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ใน
ทองถิ่นที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน34
และการศึ กษาของวิ ษณุ สุ มิ ต สวรรค ในการศึ กษาการนํ าศี ล 5 มารั กษาในชี วิต ประจํ าวั น ให เ กิ ด สั นติ สุ ข ใน
สังคมไทยและเสนอแนวทางและสงเสริมการสรางสันติสุขในสังคมใหยั่งยืนจากแนวคิด หมูบานการรักษาศีล ๕ ประชาเปนสุข
ในจังหวัดขอนแกน เปนหมูบานตนแบบเนื่องจากชุมชนแหงนี้ มีการสรางขอบังคับรวมกัน จึงทําใหประชาชนในหมูบานแหงนี้
ปฏิบัติตามกฎของหมูบาน ทําใหเกิดความสงบสุขในชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาหนวยงานหรือองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมุงการสงเสริมพัฒนาและปลูกฝงใหเกิดครอบครัวตัวอยางและชุมชนหมูบานตนแบบ โดยใหเนนให
สมาชิกขององคกรปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล 5 ตามแนวการใชชีวิตประจําวันใหมีความเปนผูที่ตั้งอยูในการเขาวัดและรักษา
ศีล 5 เป นนิ จ เนื่ องจากการเข าวั ด รั กษาศี ล เพื่ อเป นหลั กในการรักษาคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมให แ ก ส มาชิกในชุ ม ชนหรื อ
ประชาชนอยางยั่งยืนตอไป35
ทั้ ง นี้ ใ นช ว งระยะเวลาตามกํ าหนดเป าหมายทุ กตํ าบล ทุ กหมู บ า นทั่ วประเทศ พร อ มทั้ ง ตั้ ง เป าตั วชี้ วั ด ให เ กิ ด
สัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป คือ ป 2557 – 2560 เมื่อสังเกตเปรียบเทียบกับสถิตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปรียบเทียบกับสถิติการยื่นคําขอรับ คาตอบแทนผูเสียหาย ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยใน
คดีอาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)36 ดังแผนภูมิดังตอไปนี้

33

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 Buddhist Method for Creating Motivation To
Observe the Five Precepts .วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2558).
34
แพรภัทร ยอดแกว. (2558). การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบ านศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมความรู และดิจิตอล. มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงแรมแคนทารี่ฮิลส จังหวัดเชียงใหม.
35
วิษณุ สุมิตสวรรค. (ม.ป.ป.). การรักษาศีล ๕ กับการสรางสันติสขุ ในสังคมไทยใหยั่งยืน กรณีศึกษาหมูบา นรักษาศีล ๕
ในจังหวัดขอนแกน. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ. (2560). สถิตขิองสํานักงานตํารวจแหงชาติเปรียบเทียบกับสถิตกิารยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย
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แผนภูมิ แสดงสถิตของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปรียบเทียบกับสถิตกิ ารยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย
ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560

จากแผนภูมิดังกลาว แสดงใหเห็นถึงปริมาณของอาชญากรรมที่มีจํานวนลดลงโดยเฉพาะในป 2560 แตแมจะไมเปน
ที่แนชัดวาการลดลงของอาชญากรรมเกิดจากการปฏิบัติศีล 5 ที่เพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม แตมีความเปนไปไดวาการสงเสริมให
คนในสังคมมีการรักษาศีล 5 อยางกวางขวางจะทําใหการเกิดอาชญากรรมลดลงได เพราะการรักษาศีล 5 ไดสรางพื้นฐานหรือ
ภูมิคุมกันทางจิตใจที่ดใี นการประพฤติปฏิบัติใหกับคนในสังคม
นอกจากโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อันเปนโครงการตัวอยางที่มีการนําหลักธรรมเรื่อง ศีล 5 ไปสู การประยุกตใช
ในทางปฏิบัติของชุมชนและสังคมแลว ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันอีก
จํานวนไมนอย ดังเชน ทรงเกียรติ์ เมนสุวรรณ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และพระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ ไดทําการศึกษาเรื่อง
“แนวทางการเสริมสรางสันติภาพตามหลักศีล 5 ของ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ”
พบวา ศีล 5 เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตเปนกรอบแหงความประพฤติในการอยูรวมกันอยางสันติสุขการสงเสริมการรักษาศีล
5 การสรางแรงจูงใจดานบวก ดวยการใหเห็นจุดหมายของการรักษาศีล การสรางแรงจูงใจดานลบ ดวยการสรางความกลัวตอ
การละเมิ ดศีล และการสร างแรงจู งใจดวย การปฏิ บัติเ ปนแบบอยางเพื่อสรางศรั ทธาในการรั กษาศีลระดับ พฤติ กรรมและ
แรงจู งใจในการรักษาศีล 5 ของนิสิ ตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิท ยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค โดยภาพรวม ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวทางการเสริมสรางสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก37 วิไลพร อุนเจาบาน ไดทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมการ
นําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของผูบริหารและ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” พบวา
ปญหา แนวทางการแกไข และ แนวทางสงเสริมการนําศีล 5 ไปใชในชี วิตประจําวัน จากผู บริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรไดแก สงเสริมใหกินเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพมากขึ้น ครอบครัวตองดูแล
เอาใจใส และสงเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแตยังเด็กๆ ปลูกจิตสํานึกใหนึกถึงปญหาที่จะตามมา และรณรงคเรื่องการแตงกายสุภาพ
จาก: http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_5/2560/CHART_2Police- Ocipa_Overview/01-59-12_PoliceOcipa_Overview.pdf.
37
ทรงเกียรติ์ เมนสุวรรณ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และพระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ. (2560). “แนวทางการเสริมสรางสันติภาพตาม
หลักศีล 5 ของ นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร Journal of MCU
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แบบไทย รักนวลสงวนตัวเขมงวดเรื่องวัฒนธรรมภาษา และตองปลูกฝงใหเปนคนซื่อสัตย รณรงคใหความรูเรื่องพิษภัยของการ
ดื่มสุรายาเสพติด38
พระประพั นธศั กดิ์ ธี รธมฺโม ไดทํ าการศึ กษาเรื่อง การนําศี ล 5 ไปใชใ นชี วิต ประจําวันเพื่ อสง เสริม จริย ธรรมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี พบวาปญหาและอุปสรรคในการนําศีล 5 ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน พบวา กลุมตั วอย างสวน ใหญไมเ ขาใจเรื่องศีล 5 ที่ถู กตอง เห็นวาศีล 5 ไมเหมาะกั บการประยุ คใชใ นชีวิต
ปจจุบัน ไมสอดคลองกับการดํารงชีวิตที่มีการกระตุนความอยากความตองการสูง ทั้งนี้พระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม ไดเสนอแนว
ทางการสงเสริมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับศีล 5 คือ องคการทางพระพุทธศาสนา รัฐ และองคการทั่ว ๆ ไป ควรมุงสรางความ
เขาใจ และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของศีล 5 ในฐานะที่ เปนคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญแหงความเปนมนุษยอันจะ
นําไปสูป ฏิสัม พันธ ระหวางกันอย างมี ศักดิ์ ศรีแ หงความเปนมนุ ษย ส รางพื้นฐานแหงวิ นัย เกื้ อหนุ นตอความกาวหน าในการ
ปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมและจิตสํานึกที่สูงขึ้นไป39
จากความสําคัญ และการศึกษาการประยุกตใชหลักศีล 5 ในชีวิตประจําวันนั้น ชี้ใหเห็นวาการนําหลักศีล 5 มาสูการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันสามารถเปนอีกแนวทางหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่จะชวยลดปญหาอาชญากรรมได เพราะเมื่อมี
การขยายให เ กิ ด การนํ าหลั ก ธรรมดั ง กล า วมาปฏิ บั ติ อ ย า งแพร ห ลายแล ว ทุ กคนจะงดเว นจากการกระทํ าที่ จะนํ า ไปสู 
อาชญากรรมทั้งหลาย คนดี หรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพจะหวนกลับสูสังคมอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคม และประเทศที่
ยั่งยืนตอไป
5. บทสรุป
ภายใตสภาพสังคมปจจุบันที่กดดัน เปาหมายทางสังคมที่ใหความสําคัญกับตัวเงิน และชื่อเสียงเกียรติยศ สงผลให
มนุษยผเู ต็มไปดวยกิเลสตัณหาความทะยานยาก กระโจนเขาสูการกระทําความผิดไดโดยงาย ศีล จึงกลายเปนขอพึงปฏิบัติที่
กําหนดขึน้ เพื่อจัดการกับความวุน วาย และความไรระเบียบของสังคม โดยศีล เบื้องตนที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป คือ หลักของศีล 5
ซึ่งเปนขอหามที่พึงยึดเปนเครื่องเตือนสติ ยับยั้งจิตใจกอนจะนําความเสียหายมาสูตนและคนในสังคม และดวยกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักที่เปนการแกไขป ญหาที่ปลายเหตุ บางครั้งเกิดการจับแพะ บางรายพนโทษออกมาพรอมปริญญาวิช า
อาชญากร หรือบางรายหวังจะเปนคนดีแตถูกสังคมตีตราจนขาดที่ยืนในสังคม ยากตอการดํารงชีวิต หมดทางเลือกอื่นในสังคม
จึงเกิดการกระทําผิดซ้ําแลวซ้ําอีก ไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดอยางเด็ดขาด ยั่งยืน ศีลจึงนับวาเปนเรื่อง ที่เริ่มมี
การศึกษาเพื่อการประยุ กต ใช ในกระบวนการยุ ติธรรมในลักษณะของแนวคิดกระบวนการยุ ติธรรมทางเลือกที่อาศั ยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อรวมกันเยียวยา แกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะทุกคนตางเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการลดและเพิ่มขึ้นของปญหาอาชญากรในสังคมได และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงเนนหาสาเหตุ
และแนวทางแกไขป ญหาอาชญากรรมที่ร ะดับของจิ ตใจ เพราะรากฐานพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากจิตใจเปนสําคัญดังคํ า
กลาวที่วา “จิตเป นนาย กายเปนบาว” ไมวาเราจะทําสิ่งใดยอมเกิดจากจิตใจเปนตัวกํ าหนด ดัง นั้นจึงตองขัดเกลาจิตใจให
สะอาด และมีหลักยึดเหนียวที่เขมแข็งโดย ศีล 5 นับเปนธรรมขอหนึ่งที่เปนกฎ ขอหาม ที่สามารถยึดเปนหลักเตือนใจและหาม
ปรามพฤติกรรมอาชญากรไดเปนอยางดี ปจจุบันจึงมีการนําหลักศีล 5 มาประยุกตใ ชเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม ดังเช น
โครงการหมูบ านรั กษาศี ล 5 ที่ ดูจะมี กระแสตอบรั บที่ ดี ดวยผลอาชญากรรมที่ เริ่ ม ลดลงตั้ง แต ป ที่เ ริ่ม มีโ ครงการ และยั ง มี
38

พระประพันธศักดิ์ธีรธมฺโม. (2560). การนําศีล 5 ไปใชในชีวติ ประจําวันเพือ่ สงเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดบชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียน หนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 2 ฉบบที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
39
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การศึ กษาการนําหลักศี ล 5 ไปใชใ นชีวิตประจําวันเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม ศีล 5 ใหเป นแนวปฏิ บัติที่ ขยายวงกวาง
ครอบคลุมสังคมไทยอันเปนสังคมพุทธเพื่อลดและปองกันปญหาอาชญากรรมอยางตอเนื่องในอนาคต
6. ขอเสนอแนะ
เมื่ออาชญากรรมทวี ความรุนแรงมากขึ้นตามการพัฒ นาของสั งคม การจะให ใครคนใดคนหนึ่ ง หรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งเปนผูจัดการกับปญหานั้นอยางในอดีตที่ผานมา ไมสัมฤทธิ์ผลยั่งยืนอีกตอไป ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงตอง
พัฒนา มองหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปญหาใหเทาทันกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น แนวคิดอาชญาวิทยา
ทางเลือก หรืออาชญาวิทยาเชิงสมานฉันทอันเปนหลักคิดใหมเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเปนหลัก
คิดที่นาสนใจในการลดทอนปญหาอาชญากรรม ประกอบกับแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงแกปญหาที่ระดับจิตใต สํานึก
มองการแกปญหาโดยนําหลักคิดวิธีการทางพระพุทธศาสนามาจับกับปญหาอาชญากรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาชญากร
ใหเปนทรัพยากรที่ดีของสังคม
การนํ า แนวคิ ด ทางพระพุ ท ธศาสนาและหลั ก คิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะเรื่ อ งของ
ศี ล 5 อั นเป นหลั กธรรมในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเบื้ องต น เพื่ อสร างกฎ ระเบี ย บให เ กิ ด ขึ้ นตั้ ง แต จิ ต ใต สํ านึ ก มาสู การ
ประยุกตใชภายใตสังคมที่มีการเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจนั้น ไมใชเรื่องแปลกหรือลาสมัย แตตองสรางความรูความเขาใจใหคน
ในสังคม เห็นความสําคัญในการรักษาศีล โดยมีการผลักดันใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และใชประโยชนจาก
การพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยี เชน การเผยแพรหลักธรรมโดยอาศัยสื่อทางสังคม โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เพื่อใหคนใน
สังคมเขาถึงธรรมะไดงายและทั่วถึง ไดพบธรรมะทุกวันเพื่อขัดเกลาใหเกิดความคุนชินกับธรรมะและพรอมที่จะนําหลักธรรมไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันที่มีความสับสนวุนวายไดอยางมีสติ ทั้งนี้การชี้ใหเห็นถึงโทษแหงการละเมิดตอศี ลก็นับวาเปนกลยุทธ
หนึ่ งในการสร างแรงจู งใจใหเ กิด การรักษาศีล 5 ได ซึ่ง จะเห็ นว าบทลงโทษทางกฎหมายบานเมืองและผลแห งกรรมทาง
พระพุทธศาสนานั้นมีความสอดคลองกันดังตารางที่ 1 แสดงความสอดคลองของศีล 5 กับอาชญากรรมในสังคมไทย และโดย
ปกติมนุษยผูมีการคิดและเลือกอยางมีเหตุผล (rational choice) หรือมี เจตจํานงอิสระ (Free Will) ตามแนวคิดของเบ็คคา
เรีย นักคิดคนสําคัญในอาชญาวิทยาสํานักคลาสสิก40 ที่เชื่อวามนุษยจะมีการไตรตรองกอนการกระทําโดยพิจารณาวาสิ่งที่ทํา
นั้นมีประโยชนมากกวาโทษที่จะไดรับก็จะกระทํา ดังนั้นการที่รูวาศีล 5 คืออะไรกระทําแลวไดอะไร และหากผิดตามหลักศีล 5
แลวจะเกิดผลอยางไร จะยิ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการรักษาศีล 5 ที่มากขึ้นได แมวาผลของศีล 5 จะมีลักษณะที่เปนนามธรรม
แตก็มักจะเกิดผลในเชิงรูปธรรมโดยที่เราไมรูตัว สงผลทําใหคนในสังคมที่ยอมจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดใหตนเองเสมอนั้นมีการ
ปฏิบัติที่ถูกที่ควรยิ่งขึ้น แมไมตองมีการลงโทษทางอาญา 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย แตผูกระทํา
จะไดรับผลทางใจ เมื่อเลือกทําในสิ่งที่สบายใจก็จะนําความสุขมาสูตนเอง จึงจะเปนอานิสงสอยางแทจริง และยังประโยชน
ในทางสังคมโดยรวมในการลดปญหาการกระทําผิดหรืออาชญากรรมได
และการปองกันปญหาอาชญากรรมโดยการใชหลักธรรมะเรื่อง ศีล 5 จะยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีการนําไป
ประยุกตใชในกลุมเด็กและเยาวชน ดังเชนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ หรือเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงในชุมชน ตลอดจน
เด็กและเยาวชนโดยทั่วไปทีย่ ังไมเคยกระทําผิดรายแรง ซึ่งจะตองไดรับการปองกัน ดีกวาปลอยให “วัวหายแลวลอมคอก” เปน
ปญหาแลวจึงแกไข เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะพัฒนาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต หากมี
การปลูกฝงสิ่งที่ดีงาม ก็เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี ที่มีแตจะขยายพันธุและกอเกิดสิ่งดีงามใหปรากฏขึ้นใน
สังคม ดังนั้นจึงตองเริ่มอบรมขัดเกลาตั้งแตยังเปนไมออนที่ดัดงายดีกวาปลอยใหพฤติกรรมการกระทําผิดติดตัวจนเติบใหญเปน
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ไมแกที่ยากแกการแก ไข ทั้งนี้อาจอาศัยหลักการตามทฤษฎีพันธะทางสังคม (social bond theory) ของ Hirschi41 โดย
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดปฏิบัติตามหลักศีล 5 ตั้งแตระดับครอบครั ว สถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคนในชุมชน เพื่ อ
สงเสริ มความผู กพั นกั บคนในสั งคม (attachment) ที่เ ขม แข็ งใหกับเด็กและเยาวชน เช น การทํ ากิ จกรรมร วมกันภายใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การรณรงคใหความรูในชุมชน สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองหรื อ
กิจกรรมเพื่อสังคม (commitment) เปนการไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมหมกมุนหรือเขาไปยุงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเหนี่ยว
นําไปสูการกระทําผิด เชน การทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การทําจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเปนการสรางความ
รักในทองถิ่นของตนและเกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตอไปได มีการใหรางวัล หรือการชื่นชม เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
กระทําความดีอยางตอเนื่องจนเกิดความคุนชิน ไมกลากระทําสิ่งผิดที่จะทําใหตนเสื่อมเสียชื่อเสียงและคุณงามความดีที่ไดทํามา
(involvement) และสงเสริมศีล 5 ใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจะเปนการสรางความเชื่อในคุณงามความดี อัน
เปนความเชื่อที่ถูกตองเหมาะสม (belief) ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมที่ดีงามตอไป
ทั้งนี้ การนํ าหลั กธรรมเรื่ องศีล 5 มาประยุกตใ ชกับสัง คมไทยยัง ตองมี การศึกษาตอยอดอย างต อเนื่องเพื่ อพั ฒนา
รูปแบบ วิ ธีการ เพื่อหาแนวทาง และสรางแรงจูงใจใหเ กิด การปฏิบั ติที่ แพร หลาย ซึ่ งผู เขี ยนมองวาจะเป นแนวทางหนึ่ง ที่
นอกจากจะชวยลดและปองกันการเกิดอาชญากรรมในสังคมไดแลว ยังชวยสงเสริมการพัฒนาสังคมในดานอื่นใหยั่งยืนไปพรอม
กันไดเปนอยางดีอีกดวย
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ศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตา:
ขอโตแยงการนําแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใชกับมนุษย
Analytical Study of the Naturalism Concepts of Taoist Philosophy:
Arguments of Applying the Taoist Naturalism Concepts to Human Beings
ณรงควรรษ บุญมา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nb@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตาประเด็นขอโตแยงการนําแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใชกับ
มนุษยพ บวา 1. แนวคิด หลั กของปรัช ญาเตาอันเป นหัวใจสําคัญคื อการมุงเนนและให ความสําคั ญกั บธรรมชาติ โดยเชื่ อว า
“ธรรมชาติคือสิ่งจริงแท” ซึ่งเรียกวา เตา เตาคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือเตา การเขาถึงธรรมชาติก็คือการเขาถึงเตา ธรรมชาติ
หรือเตาคือสัจจะ หากตองการโลกใหเขาถึงสัจจะ ก็ไมตองสราง ไมตองพัฒนา ไมตองปรุงแตงอะไร การไมทําอะไรก็คือการ
กระทําที่จะทําใหโลกเขาถึงสิ่งจริงแทคือสัจจะหรือเตา 2. การนําแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตามาใชกับธรรมชาติของ
มนุษยนั้นไมใชเรื่องงาย อันเนื่องมาจากแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตามีความสุดโตงอยูในตัวกลาวคือปฏิเ สธการสราง
การพัฒนาเชิงวัตถุทุกรูปแบบ ตลอดถึงการฝกอบรมศึกษาพัฒนาสติปญญาในรูปแบบของการเรียนรู ปฏิเสธการกระทําทุก
รูปแบบ การกระทําที่แทจริงคือการไมกระทําสิ่งใด ๆ นั่นเอง เพียงแตเขาถึงธรรมชาติกลับคืนสูธรรมชาติทุกอยางก็จะไม มี
ปญหา ซึ่งหลักปรัชญาดังกลาวนํามาใชกับมนุษยทุกคนไมไดหรืออาจจะทุกคนเลยก็ได โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา มนุษยตอง
ไดรับการศึกษา ฝกฝนอบรมและพัฒนา จึงจะเปนมนุษยที่สมบูรณขึ้นมาไดและเขาถึงสัจจะธรรมในที่สุด
คําสําคัญ: ธรรมชาตินิยม ปรัชญาเตา ธรรมชาติของมนุษย
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Abstract
The study of the naturalist concept of Taoism, the issue of arguments of applying the Taoist
naturalism concepts to human beings found: 1. The main idea of Taoist philosophy is focus on the nature,
it believes “the nature is real”, which is called Taoism. Tao means natural, nature is Tao. Access to
nature, It accesses to the Tao. Nature or Tao is truth. If the world needs access to truth. It does not need
to be developed. To do nothing, that is the action to make the world accessible, to get the real thing
which is truth or Taoism. 2. The naturalistic concept of Taoist philosophy applied to human nature is
not easy, because of the naturalist concept of the Taoist philosophy extremes in the body, ie, reject the
creation. All object-oriented developments must to get the training, studying, developing intellect in the
learning form. The real act is not doing anything but just back to nature. Such philosophy can not be
applied to all human beings or to all people. Especially about education, human beings must to get
education, training and development. Human beings will have access to the truth at the end.
Keywords: naturalism, Taoism, human nature
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1. บทนํา
สํานักปรัชญาเตาเปนอีกสํานักความคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลตอปรัชญาและวัฒนธรรมจีน ปรัชญาสํานักนี้กอกําเนิดขึ้นใน
ยุคคลาสสิกของจีนเชนเดียวกับปรัชญาสํานักขงจือ้ คือยุคชุนชิวและจั้นกั๋ว ผูกอตั้งลัทธิเตามีชื่อเดิมวา หลีโอว แตรูจักกันทั่วไป
วาเลาจื้อ เลาจื้อเปนนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากผูหนึ่ง ความคิดเห็นสวนใหญของเลาจื้อปรากฎอยูในหนังสือเตาเตอจิง ปรัชญา
ในหนังสือนี้มีอิทธิพลแกความคิดและศิลปวิทยาของจีนเปนอยางยิ่ง หนังสื อ เตา เตอ จิง นี้สวนใหญบรรจุขอเขียนเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในชีวิต เชน ผูที่รอบรูมักจะไมพูดมาก และผูที่พูดมากมักจะไมรู สํานักเตาเรียกอีกอยางหนึ่งวาปรัชญาเหลา-จวง
(Lao-Zhuang Philosophy ) เพราะอางอิงเนื้อหาปรัชญาจากคัมภีรหลักของสํานักนี้คือ เตา เตอ จิง มักเรียกอีกอยางวา
คัมภีรเลาจื้อ และ จวงจื่อ
สํานักเตา ไดรับการสนับสนุนจากคนสวนใหญผูถูกกดขี่ แตคนชนชั้นที่มีการศึกษาดีไมมีใครนิยมชมชอบนัก ผลก็คือ
เตาจึงคอย ๆ เสื่อมไป และตอมาคนสวนมากยังศรัทธาในลัทธิแบบเชื่อในโชคลางและไสยศาสตรยิ่งทําให พวกนับถือลัทธิของ
ขงจื้อพากั นเหยียดหยาม ด วยเหตุเ พราะลัท ธิเหยียดหยามลัท ธิเตานี่เอง คนเลยไมสนใจวิทยาศาสตร ดั งนั้นประเทศจีนจึ ง
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรนอยเกินไป เพราะไปหลงตําหนิลัทธิเตา ขณะที่ในความเปนจริงลัทธิเตานั้นกลั บเปนผูคนพบ
เรื่องทางวิทยาศาสตรมากอนชนชาติใด ๆ ดวยซ้ํา ตัวอยางเชน การประดิษฐดินปน และจากการที่ผูนิยมลัทธิเตามักมุงเนน
คนหาความจริงเกี่ยวกับชีวิต และมักหนีปญหาตาง ๆ ดวยการไปชีวิตใกลธรรมชาติ สงผลใหคนพบการบําบัดรักษาโลกดวย
สมุนไพร อันเปนตนกําเนิดแหงวิวัฒนาการดานความรูทางการแพทยอีกดวย
สํานักเตา หรือ เตาเจีย ไมไดมีที่มาจากการเรียกสํานักความคิดที่มีผูกอตั้งสํานักอยางชัดเจน เหมือนอยางสํานัก
เลาจื้อ (Laozi) แนวคิดและหลักคําสอน ลัทธิเตาเปนลัทธิที่จะทําความเขาใจไดยาก เพราะการเขาถึงลัทธินี้จะตองมีสัมผัส
พิเศษที่สามารถเขาถึงภาวะความจริงได ผูนิยมลัทธิเตาเองก็ไมเชื่อวาจะเปนไปไดที่จะเขาใจความจริงเกี่ยวกับชีวิตและโลกโดย
การคิดและการใชเหตุผล หรือโดยการกระทําแตความดี การแสวงหาเตาหรือทางนี้ อาจทําไดดวยการปฏิเสธที่จะรับวาตนเอง
เปนผูมีวิชาหรือผูรอบรู และใหอยูอยางสงบ ใชชีวิตงาย ๆ กับธรรมชาติ ความรูมิใชเปนของดี หากแตชวยเสริมสรางความชั่ว
ดังที่ปรากฎในหนังสือที่แสดงความคิดของเลาจื้อวา ผูที่มีความสามารถมักจะไมถกเถียงกันดวยเรื่องตาง ๆ การทะเลาะถกเถียง
กันแสดงถึงการไรสมรรถภาพ (สุวรรณา สถาอานันท. 2539).
อยางไรก็ตาม เหตุผลหลักของการเรียกแนวคิดนี้วา “สํานักเตา” เปนเพราะปรัชญาสํานักนี้ใหความสําคัญกับมโน
ทัศนเตา (วิถีหรือมรรควิธีที่แท) เปนหลักมากกวาสํานักอื่น แมวานักปรัชญาจีนยุคคลาสสิกตางมุงหาคําตอบวาอะไรคือ เตา
หรือมรรควิธีที่แท แตทั้งเลาจื้อและมั่วจื่อตางเนนใหคําอธิบายตอมโนทัศนเตาในเชิงเปนวิถีมนุษยเปนหลัก ในขณะที่สํานักเตา
มองมโนทัศนเตาเปน 3 ลักษณะคือ
1) เตาในฐานะเปนวิถีมนุษยหรือสังคม
2) เทียนเตา หรือวิถีธรรมชาติ และ
3) เตาอันยิ่งใหญ (Great Dao) หรือสรรพสิ่งที่กําเนิดขึ้นและดําเนินไปในจักรวาลทั้งหมด สํานักเตาเนนให
ความสําคัญกับเตาในแบบที่สองและสามซึ่งเปนความเปนจริงในเชิงอภิปรัชญา โดยมองวาการที่มนุษยจะดําเนินชีวิตไดอยาง
สอดคล องกลมกลืนกับ เต าอั นยิ่ งใหญ จะตองเขาใจความเป นจริง ของวิ ถีธรรมชาติ และความสั มพั นธ ระหว างมนุ ษย กับ โลก
ในขณะที่สํานักเลาจื้อเนนเตาที่เปนวิถีมนุษยหรือจริยธรรมเปนหลัก การที่สํานักเตาถกเถียงกับสํานักเลาจื้อในเรื่องความหมาย
ของ เตากับ เตอ (คุณธรรมหรือพลัง) นั้น มิไดถกเถียงกันในแงการใหความหมายเชิงภววิทยา แตถกเถียงกันในแงวามนุษยควร
จะตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธอยางไรกับมนุษย ปรากฏการณ และสิ่งอื่นใดในโลกที่เปนบริบทแวดลอมและสัมพันธกับเรา
สําหรับสํานักเตา เตาจึงมิใชเปนเพียงความจริงบางอยางที่ถูกคนพบ หากแตเปนทั้งทางที่เราเดินตามและทางที่เราถูกปลอยไป
ตาม ดังที่จวงจื่อกลาวไววา “อันวิถีทางจะเกิดขึ้นไดก็เพราะการเดินทาง” (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 36)
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การที่สํานักเตาเนนการหวนกลับคืนสูวิถีธรรมชาติและดูเหมือนมีทาทีปฏิเสธสังคม พวกอัตนิยม (egoism) และกลุม
ที่หลีกลี้สังคมจึงถูกจัดไวเปนพวกสํานักเตาดวย แตทั้งนี้ยังเปนพวกเตาแรกเริ่มซึ่งยังไมไดพัฒนาความคิดเกี่ยวกับมรรควิธีอยาง
ชัดเจน นักปรัชญาของสํานักเตาที่พิจารณาและใหคําตอบเชิงปรัชญาอยางลุมลึกตอปญหาการจัดระเบียบสังคม การปกครอง
และวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตซึ่งเปนปญหาหลักในปรัชญาจีนยุคคลาสสิก คือ เลาจื้อ และจวงจื่อ แมวา ทั้งคูจะสนใจความ
เปนจริงสูงสุดหรือ เตาเหมือนกัน แตมีขอแตกตางบางประการที่มีนัยสําคัญตอการศึกษาปรัชญาของทั้งสอง คือ ทั้งเลาจื้อและ
จวงจื่อมี “คูสนทนา” หรือเปาหมายในการถกเถียงโตแยงแตกตางกัน การพิจารณาปญหาเชิงปรัชญาบางประการจึงแตกตาง
กันไปดวย รวมทั้งวิธีการเขียนคัมภีรก็แตกตางกัน เลาจื้อเขียนเตาเตอจิงเปนบทกวีสั้น ๆ ในลักษณะรําพึงรําพันผูเดียว และมุง
วิพากษวิจารณหลักการปกครองของสํานักเลาจื้อที่ใหความสําคัญกับจารีต วัฒนธรรม และคุณธรรมตาง ๆ เปนหลัก ในขณะที่
จวงจื่อเสนอปรัชญาของตนผานเรื่องเลาที่ในบางบทมี การสนทนาถกเถียงกัน และมีการใชภาษาที่เต็มไปดวยวรรณศิลปทั้ ง
อุปมาอุปไมย ปฎิบท และเรื่องเลาในเชิงขบขัน ประชดประชัน อีกทั้งจวงจื่อมุงถกเถียงประเด็นเรื่องภาษา ความรู และความ
จริงกับนักปรัชญาสํานักแหงนาม (Mingjia หมิงเจีย) อยางโดดเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งฮุยจื่อ (Hui shi/Huizi)
สิ่งที่ ควรพึ งระวัง อีกประการหนึ่งเมื่อศึกษาปรัช ญาสํานั กเตาคือความคิ ดที่วาสํ านั กเล าจื้ อและสํ านั กเต ามี เนื้ อหา
ความคิ ดที่ต รงขามกันเหมือนขั้วหยิ น-หยาง ภาพของสํานักเตา หรื ออี กนั ยหนึ่ ง คนมักเขาใจกั นว าสํ านักเต าเปนแนวคิด ที่
วิพากษและเปนสวนเสริมปรัชญาสํานักเลาจื้อ สํานักเตาจึงมักถูกมองวาเปนแนวคิดที่เนนการไมตอบสนอง ใหความสําคัญกับ
เพศหญิง รักความสันโดษ เนนพัฒนาจิตวิญญาณ มีลักษณะเปนรหัสยลัทธิ และยึดถือวิถีชีวิตเฉกเชนศิลปน รวมทั้งมีทาทีเชิง
อนาธิปไตย วิมัตินิยม สัมพัทธนิยม และปฏิเสธสังคม ในทางตรงกันขาม สํานักเลาจื้อมักถูกมองวาเปนแนวคิดที่เนนการสั่งสอน
คุณธรรม ยึดถือขนบจารีต และใหความสําคัญกับการปกครองโดยอํานาจของกษัตริยและขุนนาง การมีกรอบความคิดวา สอง
สํานักนี้มีเนื้อหาความคิดที่ตรงขามกันเหมือนขั้วหยิน-หยาง เปนการทําลายความเขาใจที่ลึกซึ้ งและซับซอนตอปรัชญาทั้งสอง
สํานักนี้ อันที่จริงแลวทั้งสองตางมีพื้นฐานความคิดบางอยางที่มีรวมกันหรือใกลเคียงกัน อาทิเชน ทั้ งสองสํานักตางเนนเรื่อง
การขั ดเกลาการฝกฝนตน และมองการดําเนินชีวิต ในเชิ งสุ นทรี ย นอกจากนี้ ยัง ให ค วามสํ าคั ญ กับ การแสวงหามรรควิ ธีที่
เกี่ ย วข องกั บ ชี วิต ในโลกนี้ ม ากกว ามุ ง หาความเป นจริ ง ที่ เ ป นนามธรรมและอุ ด มคติ อี กทั้ ง ยั ง ยอมรั บ ลั กษณะเฉพาะและ
ความสําคัญพื้นฐานของบุคคลในการมีสวนรวมกําหนดโลก โดยเล็งเห็นความสัมพันธอยางแยกไมออกระหวางสิ่งแวดลอมและ
บริบทกับปจเจกบุคคล เดวิด ฮอลล และโรเจอร เอมส (David Hall and Roger Ames, 1998) เสนอวาทั้งสองสํานักตางเนน
แนวคิดเรื่อง “ความออนนอม” (deference) กลาวคือ สําหรับสํานักเลาจื้อ แนวคิดนี้สะทอนผานคุณธรรม ซู หรือการเอาใจ
เขามาใสใจเรา ในขณะที่สํานักเตาแนวคิดเรื่องการออนนอมจะสะทอนผาน อูเหวยหรือการกระทําโดยไมกระทํา
สํานักเตาและสํานักเลาจื้อมีความแตกตางบางประการที่มีนัยสําคัญเชนกัน พวกเตามองวา สํานักเลาจื้อเขาใจมรรค
วิธีวาเปนวิถีแหงมนุษย ซึ่งเปนการมองโลกโดยแบงแยกมนุษยกับธรรมชาติออกจากกันอยางชัดเจน สํานักเต าจึงโตแยงสํานัก
เลาจื้อวาไมไดใหความสําคัญกับโลกธรรมชาติเทาที่ควร เนนการขัดเกลาและฝกฝนตนในบริบทของวัฒนธรรมหรือโลกมนุษย
เปนหลัก แตสําหรับสํานักเตา การขัดเกลาฝกฝนตนมิใชกําหนดอยางงายดายภายในบริบทของโลกมนุษย การดํารงอยูของ
มนุษยในกระบวนการทั้งหมดมิใชจะถูกกําหนดโดยลดทอนเปนเพียงคุณคาและเปาหมายของมนุษยเทานั้น หากแตจะตองถอด
ถอนมนุ ษย จากการเปนศู นย กลางในการกําหนดคุ ณคา ความหมาย และหลั กปฏิ บั ติต าง ๆ แล วมีชี วิต อย างกลมกลื นกั บ
กระบวนการของโลกธรรมชาติ
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2. ธรรมชาตินิยมในปรัชญาเตา
แนวคิ ด ธรรมชาติ นิย มของปรั ช ญาเต า นั้ น มี ม โนทั ศ น สํ าคั ญ ของปรั ช ญาสํ า นั กเต าอยู และมโนทั ศ น สํ าคั ญ นั้ น
ประกอบดวย เตา เตอ อูเหวย ซึ่งแตละมโนทัศนนั้น มีลักษณะเฉพาะและมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เตา
คําวา “เตา” จะเปนคําที่ใชทั่วไปในยุคคลาสสิกเพื่อสื่อถึง “วิถี” “หนทาง” และ “การนําทาง” แตสํานักเตาใชคํานี้
เพื่อสื่อถึงความเปนจริงสูงสุดที่เปนกระบวนการอันเปนพลวัตของโลกทั้งหมด และสื่อถึง “วิถีแหงธรรมชาติ” แมวา เตาจะ
เปนคําที่ใชทั่วไปในยุคคลาสสิกเพื่อสื่อถึง “วิถี” “หนทาง” และ “การนําทาง” แตสํานักเต าใชคํานี้เพื่อสื่อถึงความเปนจริ ง
สูงสุดที่เปนกระบวนการอันเปนพลวัตของโลกทั้งหมด และสื่อถึง “วิถี” ธรรมชาติ สํานักเตามองโลกวาไรระเบียบและเปนที่
รวมความเป นไปได ข องแบบแผนต า ง ๆ การเข า ใจโลกจึ ง มิ ใ ช ก ารเข า ใจผ า นกฎวิ ท ยาศาสตร ที่ ส ามารถนํ า ไปอธิ บ าย
ปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนตามโลกทัศนที่วาเบื้องหลังปรากฏการณอันหลากหลาย มีความจริงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น
(the One behind the many) (Hall, David and Roger T. 1998) การเขาใจ เตาจะตองเขาใจผานกรอบความคิดเฉพาะ
บางกรอบ (เตอ) เสมอ ทั้งนี้เ ปนเพราะสํานักเตารวมทั้ งปรัชญาจีนยุคคลาสสิกทั้ งหมด ไมไดมองจักรวาลในลักษณะที่มีต น
กําเนิดมาจากความวางเปลาดวยอํานาจของพระผูสราง (creation ex nihilo) และไมไดมองวาทุกสิ่งทุกอยางดํารงอยูและ
ดําเนินภายในกฎเดียว (single-ordered world) หากแตมองวาโลกธรรมชาติคือที่รวมทุกสรรพสิ่ง (วั่นอู) ซึ่งไมอาจแยกออก
จากกั น ได และมี ก ระบวนการเคลื่ อ นไหวที่ เ ป น ไปเอง (จื้ อ หราน) โดยไม ต อ งมี ก ฎสากลหรื อ ผู ก ระทํ า ภายนอกเป น
ตัวกําหนด ดวยเหตุนี้ความตอเนื่องที่ไมอาจแยกออกจากกันไดของสรรพสิ่งจึงทําให เตาเปน “หนึ่ง” เดียว สวนความแตกตาง
ของสรรพสิ่งในโลกทําให เตามีความหลากหลาย และความเปลี่ยนแปลงในโลกทําให เตาเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง
การที่สํานักเตาเสนอใหเราหวนกลับสู เตาหรือตนกําเนิดของสรรพสิ่งจึงมิใชการทําตัวใหอยูเหนือกาลเวลา หากแต
คือการหลอมรวมกับพลังและที่มาของความเปลี่ยนแปลงในโลก การที่ทั้งเหลาจื่อและจวงจื่อมองวา เตาเปนความเปนจริง
สูงสุดที่ยากจะหยั่งถึงและไมสามารถใหนามได มิใชหมายความวามนุษยไมอาจเขาใจความเปนจริงนี้ไดเลย หากแตเหลาจื่อ
และจวงจื่อตองการย้ําเตือนวาการเขาใจ เตาไมอาจเขาใจผานภาษาไดทั้งหมด แมวาทั้งคูจะเขาใจขอจํากัดของภาษาในการสื่อ
ความหมายของ เตาก็จริง แตในเมื่อจําเปนตองใชภาษาสื่อความ ทั้งสองจึงใชกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อใหผูคนเขาใจความเปน
จริงนี้ไดมากที่สุด สําหรับเหลาจื่อ เตาจะปรากฏผานกระบวนการกลายสภาพ (process of becoming) ของการมีสภาวะ
(being) และไรสภาวะ (non-being) กลาวคือ ทุกสรรพสิ่งจะตองดําเนินไปสูภาวะตรงขามเสมอ เชน จากมืดไปสวาง จากฤดู
รอนไปสูฤดูหนาว เปนตน ภาวะตรงขามนี้ไมใชขั้วขัดแยงหากแตเปนภาวะที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ดังเชนในเตาเตอจิงบทที่ 2
กลาวถึงความนาเกลียดวาอุบัติขึ้นเพราะมนุษยรูจักความสวย ความชั่วอุบัติขึ้นเพราะมนุษยรูจักความดี และบทที่ 11 กลาวถึง
ประโยชนของ “การไรสภาวะ” วาหากไมมีความวาง หมอยอมไมอาจนําไปใสน้ําได ลอที่ไมมีชองรูของดุมลอ ยอมไมอาจใช
งานได เปนตน การที่เหลาจื่อใชปฎิบทในเตาเตอจิง เชน รูปที่ไรรูป สดับฟงแตมิอาจไดยิน เปนตน ก็เพื่อสื่อใหเห็นวาไมมีสิ่งใด
คงอยูในสภาวะใด ๆ นั้นโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีรูปยอมมีความเปนไปไดที่จะไรรูปและที่มีรูปไดก็เพราะมีความไรร ูป
เกิดขึ้นดวย การที่สรรพสิ่งดําเนินไปตามกระบวนการกลายของภาวะหยิน-หยางดังกลาวอยางตอเนื่อง เหลาจื่อจึงกลาวถึง เตา
ในทํานองวาเปนตนกําเนิดของสรรพสิ่ง (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 44) ดังที่ในเตาเตอจิง บทที่ 42 บันทึกไววา
ธรรมวิถี (เตา) กอกําเนิดหนึ่ง หนึ่งกอกําเนิดสอง สองกอกําเนิดสาม
สามกอกําเนิดสกลสิ่ง
สกลสิ่งลวนแบกไวซึ่ง ‘อิน’ (หยิน) และกอดไวซึ่ง ‘หยัง’ (หยาง)
ประกอบดวย ‘ปราณ’ (ชี่) จนเกิด ‘ดุลยภาพ’
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คํากลาวของจวงจื่อดังกลาวตองการย้ําเตือนวาภาษามีขอจํากัด และภาษาทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไดวา เตามีตัวตน
หรือมีสภาวะอยางแทจริง ทั้งนี้เพราะการใหนาม เตาดูเปนการกําหนดความมีสภาวะใหเกิดขึ้นไปดวย ดังที่จวงจื่อกลาวไววา
“สรรพสิ่งมีขึ้นไดเพราะการขนานเรียก” (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 36) การเขาใจ เตาอยางถองแทจึงมิอาจเกิดขึ้นได
ผานการใชภาษาเทานั้น
2.2 เตอ
เตอ มักแปลวา “คุณธรรม” ทําใหเขาใจวามีความหมายเชนเดียวกับ “คุณธรรม” (virtue) ในปรัชญากรีก แต เตอมี
นัยเชิงจักรวาลวิทยาที่สัมพันธกับ เตาอยางแนบแนน เตอยังแปลวา “พลัง” ที่ทําใหกิจตาง ๆ ประสบความสําเร็จ เตอจึงเปน
ความสามารถที่ จ ะแสดงหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามมรรควิ ธีอย างถู กต องและงดงาม ความสามารถนี้ ร วมทั้ ง ความสามารถที่ ผ า น
กระบวนการขั ด เกลาตนและที่ไ มต องผานการเรีย นรู เตอจึง อาจเป นไดทั้ งสิ่ งที่ ติ ดตั วมาแตกําเนิ ดหรือเพิ่ ม พูนได ภายหลั ง
นอกจากนี้ เตอเปนมโนทัศนที่จะตองเขาใจควบคูกับ เตาเพราะหากมองในภาพใหญแลว เตาคือกระบวนการที่เปนพลวัตของ
โลกทั้งหมดและเปนที่รวมของสิ่งเฉพาะทั้งหลาย ซึ่งแตละสิ่งเหลานี้ตางมีเตอของตน แตหากมองในภาพยอยผานมุมมองของ
ปจเจกบุคคลแลว เตอของคน ๆ นั้นจะตองพัฒนาหรือเพิ่มพูนภายในบริบทหรือสิ่งแวดลอมที่บุคคลนั้นสัมพันธดวยเสมอ หาก
มองในกรอบของปรัชญาสํานักขงจื่อแลว เตอของปจเจกบุคคลจะพัฒนาและเพิ่มพูนไดภายในสิ่งแวดลอมที่เปนชุมชนมนุษยที่
งดงามเทานั้น ในขณะที่สํานักเตามองวา เตอของมนุษยจะเพิ่มพูนหากพัฒนาในบริบทของโลกธรรมชาติซึ่งยิ่งใหญกวา ภาพ
ความสัมพันธของ เตาและ เตอจึงเปนในลักษณะที่ เตาเปน “สนาม” หรือ “พื้นที่” (field) สวน เตอเปนองคประกอบหรื อ
“มุมมองที่เฉพาะเจาะจง” (focus) ในสนามนั้น
จวงจื่อไมไดตองการใชความกํากวมของภาษาเพื่อโตแยงฮุยจื่อ หากแตตองการแสดงใหเห็นขอจํากัดของวิธีการทาง
ตรรกะที่ฮุยจื่อใช รวมทั้งตองการปฏิ เสธความเปนภววิ สัยของความรูที่แ ยกโลกที่ถูกรู (เต า) ออกจากตัวผูรู (เตอ) กลาวคื อ
ความรูที่จวงจื่อมีเปนความรูที่มาจากการสัมพันธกับสรรพสิ่งตามกรอบความคิดในแตละสถานการณ ทั้งจวงจื ่อ ปลา และฮุ
ยจื่อ ตางเปนสวนหนึ่งในสถานการณริมฝงแมน้ําหาว ความรู “จากที่น”ี่ เปนความรูที่จวงจื่อ “ลืม” การแบงแยกสิ่งที่ถูกรู (คือ
ปลาและฮุยจื่อ) กับผูรู(คือตัวจวงจื่อ) อันเปนการเชื่อมโยงโลกของปลาและฮุยจื่อเขากับโลกของจวงจื่อ ที่มีกรอบความคิดใน
การมองโลกตรงริมแมน้ําหาว ดวยกรอบความคิดนี้เอง จวงจื่อตีความหรือใชจินตนาการสรุปวาอาการแหวกวายของปลาแสดง
วาปลากําลั งมีความสุข อีกทั้งเชื่อมโยงกับโลกของฮุยจื่อดวยการใชวิธีทางตรรกะตอบโต จวงจื่อจึง หลอมรวมความสัมพันธ
ระหวางสิ่งที่กําลังถูกรูกับผูรูจนไมมีการแบงแยก ทําใหโลกของจวงจื่อกับโลกของปลาและฮุยจื่อสัมพั นธกันได จวงจื่อจึงได
รื่นรมยไปพรอมกับความสุขของปลา รวมทั้งรื่นรมยไปกับการปะทะคารมกับฮุยจื่อ การที่ฮุยจื่อถามจวงจื่อวารูไดอยางไรวา
ปลามีความสุข แลวจวงจื่อตอบวารูจากที่นี้ ที่ริมแมน้ําหาว จึงเปนการบอกวาความรูเชิงขอเท็จจริงบางอยาง(ความรูที่วาปลามี
ความสุขจริง ๆ หรือไม และความรูที่วาจวงจื่อรูหรือไมวาปลามีความสุข) อาจไมสําคัญเทากับความรูที่เราสัมพันธกับสรรพสิ่ง
ตามกรอบความคิดในแตละสถานการณ ความรูแบบนี้ตางหากที่สําคัญในการดําเนินชีวิตไดอยางรื่นรมยบทสนทนานี้จึงสะทอน
ขอเสนอของสํานักเตาเรื่อง “อูจื้อ” หรือการละทิ้งความรูฝายโลก (ความรูที่มุงจัดการและควบคุมโลก) และความรูที่แบงแยก
โลกอยางเปนภววิสัยดวย นี่เปนทาทีที่สํานักเตาเสนอใหมนุษยมีเมื่อสัมพันธกับโลก
2.3 อูเหวย
นอกจากจะเสนอใหละทิ้งความรูฝายโลก และความรูที่แบงแยกผูรูออกจากสิ่งที่ถูกรูอยางเปนภววิสัยแลว สํานักเตา
ยังมองวาการละทิ้งความรูดังกลาวในที่สุดแลวจะทําใหมนุษยปฏิบัติตอโลกดวยการกระทําที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติที่
เรียกวา อูเหวย เปนที่ถกเถียงกันมากวา อูเหวย หมายความวาอยางไร คําวา อู ในภาษาจีนหมายถึง “ไมมี” แตเมื่อพิจารณา
ควบคูทั้งสองคําแลวผูแปลสวนใหญมกั ตีความในเชิงเปนขอกําหนดในการปฏิบัติวาเปนการ “หลีกเลี่ยงการกระทํา” บางอยาง
ปญหาจึงอยูที่คําวา เหวย ซึ่งอาจหมายถึง ใหหลีกเลี่ ยงการกระทําที่มีการไตรตรองหรือมีจุด มุงหมายบางอยาง หรืออาจจะ
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หมายถึงหลีกเลี่ยงการกระทําที่ขัดแยงกับธรรมชาติ การตีความเชนนี้อาศัยพิจารณาจากทาทีของสํานักเตาที่ปฏิเสธสังคมและ
ใหความสําคัญกับโลกธรรมชาติ (Hansen, Chad. 2003)
ภาษาไทยมักแปล อูเหวย วา “การไมกระทํา” ซึ่งอาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไดวาอูเหวยคือการนิ่งเฉยไมกระทํา
อะไรเลย ที่จริงแลวอูเหวย คือการกระทําที่ จื้อหราน หรือ “เปนไปเอง” ซึ่งเปนการกระทําที่ออนนอม ไมแทรกแซงบังคับ ไม
ตองใชความพยายาม และไมใชการกระทําที่ยืนกรานอะไรบางอยาง (nonassertive) หากมนุษยปฏิบัติตอสรรพสิ่งดวยทาที อู
เหวย กิจตาง ๆ จะสามารถดําเนินไปไดเอง ดังที่ เตาเตอจิง บทที่ 37 บันทึกไววา
ธรรมวิถี (เตา) ยอมประกอบนิรกรรม (อูเหวย) เปนนิจ
โดยมิมีกิจใดที่ไมประกอบ
แมนราชะผูเปนเจาสามารถผดุงไวได
สกลสิ่งยอมผันแปรไปดวยตนเอง
(ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2547: หนา 74, คําในวงเล็บเปนของผูเรียบเรียง)
อูเหวยจึงเปนการกระทําที่ตระหนักถึงตัวตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งและตองสัมพันธกับสรรพสิ่ง เมื่อเราพัฒนาเตอ
ของเราและดําเนินตามเปาหมายที่วางไว ในขณะเดียวกันเราก็ตองสงเสริมเกื้อหนุนสิ่งตาง ๆ รอบตัวดวย
เตาเตอจิง จะกลาวถึง อูเหวย ในบริบทของการปกครองเปนหลัก โดยเสนอวา “การปกครองโดยไมปกครอง” ถือ
เปนศิลปะแหงการปกครองสูงสุด ดังในเตาเตอจิง บทที่ 57 บันทึกไววา
อริยมนุษยจึงกลาวไววา ‘ขามิกอปรกรรม ประชาธรรมก็บังเกิดเอง
ขารักนิ่งสงบ ประชาก็พบครรลองเอง
ขาปราศจากกิจ ประชาก็บริบูรณเอง
ขามิปรารถนา ประชาก็เรียบงายพอใจเอง’
(ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2547: หนา 114)
โดยทั่วไป “อํานาจ” การปกครองที่รัฐใช เปนอํานาจที่เกิดขึ้นโดยใชกฎหมายและกําลังบังคับเปนเครื่องมือควบคุม
ประชาชน แตสํานักเตาเสนอใหรัฐลดการใชอํานาจดังกลาว แลวหันมาใช “อํานาจ” ที่เปนพลังเชิงออนแทน กลาวคือ รัฐควร
หยุ ดการกระทํ าที่ เป น “อํ านาจ” ในเชิง ควบคุ ม คุกคาม ขูเ ข็ญ เช น ลดการออกคําสั่ง กฎหมาย และการทํ าสงคราม ลด
ขอกําหนดมาตรฐานคุณคา การยกยองเชิดชู การใหรางวัลและลงโทษ ลดการสงเสริมวิทยาการความรูที่ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน เปนตน สํานักเตามองวาหากรัฐทําเชนนี้ไดสังคมและประชาชนทั้งหมดจะคอย ๆ หวนคืนสูวิถีธรรมชาติดั้งเดิม
ของตนไดเ อง ดวยหลั กการปกครองโดยไม ปกครองนี่เ อง เหลาจื่ อจึ งจัด อันดั บใหผูป กครองที่ป ระชาชนเพี ยงรู ว ามีอยู เป น
ผูปกครองที่ดีที่สุด ดังเตาเตอจิง บทที่ 17 บันทึกไววา
เบื้องบนชั้นวิเศษสุด ผูอยูเบื้องลางเพียงรูวามีอยู
ระดับถัดมา เบื้องลางรูสึกสนิทใจ
ระดับถัดมา เบื้องลางแซซองสดุดี
ระดับถัดมา เบื้องลางหวาดหวั่นยําเกรง
ระดับถัดมา เบื้องลางปรามาสหมิ่นแคลน
(ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2547: หนา 34)
สิ่ ง ที่ น า สั ง เกตประการหนึ่ ง คื อ นอกจากสํ า นั ก เต า จะเสนอให ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ กั บ โลกโดยการให ล ะ
ทิ้ง “ความรู ” และ “การกระทํา” บางอยางแลว ยังให ลด “ความปรารถนา” (無欲) ดวย ประโยคที่วา “ขามิ ปรารถนา
ประชาก็เรีย บงายพอใจเอง” มิใชหมายความวาไมใหปรารถนาสิ่งใด หากแตเปนการใหลดความปรารถนาที่จะครอบครอง
ควบคุมนั่นเอง
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สวนในจวงจื่อกลุมบทในไมไดอธิบาย อูเหวย ในบริบทของการปกครองอยางโดดเดนเฉกเชน เตาเตอจิง แตจวงจื่อ
เนนใหความเขาใจ อูเหวย ในบริบทของปจเจกบุคคล โดยอธิบายลักษณะและทาทีของผูที่สามารถปฏิบัติ อูเหวย หรือสามารถ
สรางความกลมกลืนระหวางตัวตน การกระทํา และโลกที่สัมพันธไดอยางกลมกลืนเปนธรรมชาติ ผานทักษะและลีลาการแล
เนื้อของพอครัวติง (จวงจื่อ บทที่ 3) (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 60-64) เรื่องราวของพอครัวติงนี้ทําใหเขาใจมากขึ้นวา
จวงจื่อมองการกระทําที่กลมกลืนกับธรรมชาติวาคือการกระทําที่มาจากทักษะซึ่งสามารถ “ลืม” การแยกแยะจนกระทําไดโดย
ไมตองใชความพยายาม
3. การนําปรัชญาเตามาประยุกตใชกับมนุษย
การนําปรัชญาเตามาประยุกตใชกับมนุษย พบวา ปรัชญาสํานักเตามีขอใหโตแยงไดในหลายประเด็น แตเหตุที่จะ
นําไปสูการโตแยงหลัก ๆ จะเหมือนกันนั่นก็คือความรูสึกขัดแยงตอหลักการอธิบายแนวคิด เชน ความหมายของเตา ธรรมชาติ
ที่ทานเลาจื้อหมายถึง แนวคิดทางปรัชญา เปนตน แมเตาดูเหมือนจะมีหลักปรัชญาเปน “ธรรมชาตินิยม” แตหลักปรัชญาของ
เตาเมื่ออธิบาย ๆ ไป กลับสรางความรูสึกขัดแยงตอ “ธรรมชาติของมนุษย” และยิ่งไปกวานั้นก็คือในบางแหงก็สรางความรูสึก
วายอนแยงกับหลักคําสอนของสํานักเตาเอง เราจะศึกษาเปนประเด็น ๆ ไปตามลําดับ ดังนี้
3.1 ลักษณะของปรัชญา “เตา”
มาดูกันก อนวาปรั ชญาเต ามี ลักษณะเปนอย างไร ปรัช ญาของสํ านั กเต าจะใหค วามสํ าคั ญ กับ ธรรมชาติ เต าจึ ง มี
ลักษณะเปนปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม ที่เรียกวาเปนปรัชญาแบบธรรมชาตินิยมนี้ไมไดหมายความวาใหประชาชนไปอยูในปา
เขา หากเป นการดําเนินชี วิต ในวิ ถี ท างแบบธรรมชาติ คือ ไม เ อากฎเกณฑ จารี ต ธรรมเนี ยม หรื อประเพณี ไ ปเป นกรอบ
อยางเชนคําสอนของขงจือ้ ที่มักเกี่ยวของกับการปกครองการเมืองเปนหลัก
ปรัชญาแบบธรรมชาตินิยมนี้ปรากฏอยูทั่วไปในคัมภีรเ ตาเตอจิง ดังในบทที่ 16 วา “การกลับไปสูรากฐานเดิมที่ให
กําเนิด คือความสงบ เรียกวากลับไปสูธรรมชาติเดิมของตน กลับไปสู ธรรมชาติเดิมของตน ยอมคนพบกฎเกณฑอันไม
แปรเปลี่ยน เมื่อทราบกฎเกณฑอันไมแปรเปลี่ยน จึงเรียกไดวาเปนผูรูแจง หากไมรูกฎเกณฑอันไมแปรเปลี่ยนนี้ ยอมนํา
ความเสื่อมสลายมาสูตน”
การเนนธรรมชาติของเตานั้น ไมเพียงแตกลาวไวในหลักแหงปรัชญาเทานั้น หากแตมีการกลาวอยูทั่วไป เริ่มตนตั้งแต
การใหความหมายของคําวา “เตา” เลยที่เดียว
1) “เตา” คืออะไร
การใหความหมายของ “เตา” นั้น เปนปญหาถกเถียงกันมาตลอดยังไมมีที่สิ้นสุด เลาจื้อเองก็ไดกลาวไว
ตั้งแตแรกวา “เตาเปนธรรมชาติที่อยูเหนือการสมมุติ เตาที่นํามาเรียกขานกันนั้น ไมใชเตาแท ภาษาของมนุษยลวนแต
เปนเรื่องสมมุติกันทั้งนั้น แตครั้นจะไมเรียกเตา ก็ไมรูจะทําใหคนเขาใจไดอยางไร”
ผูเขียนเห็นวาการใหความหมาย เตา ของเลาจื้อนั้น ทําใหดูลึกลับเฉย ๆ เมื่อเตาเปนความจริงสูงสุดที่อยู
เหนือการสมมุติ ก็จะไปมีประโยชนอะไรกับการเรียกวา เตา เพราะถึงเรียกวาเตา ก็ไมไดสื่อถึงความจริงสูงสุดอันเปนภาพ
จริงแทของเตา แมจะบอกวาที่เรียกวา เตา นั้น พอที่จะทําใหคนเขาใจไดก็ตาม แตเลาจื้อจะทราบไดอยางไรวาความเขาใจที่
ผูฟงเขาใจนั้นตรงตามที่เลาจื้อตองการใหเขาใจหรือเปนภาพเดียวกันกับที่เลาจื้อตองการ
เลาจื้อ ยังไดอธิบายตอไปอีกวา เตาเปนธรรมชาติที่มิอาจเห็นไดดวยการดู จะเงี่ยหูฟงก็ไมอาจไดยิน
จะสัมผัสก็กระทบมิได เปนตน
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ประเด็นนี้ผูเขียนมองวาในเมื่ออะไร ๆ ก็ไมอาจจะเห็นหรือสัมผัส เตา ได เตาในความหมายของเลาจื้อ จึง
หนักไปในทางปรัชญาความคิด ดังนั้น การไมอธิบายความหมายของเตานั่นแหละ นาจะดีกวาการพยายามอธิบาย เพราะยิ่ง
อธิบายก็ยิ่งหากไกลไปจากความจริง แตดูเหมือนจะยอนแยงก็คือก็ เลาจื้อก็พยายามอธิบายอยูนั่นเอง ตกลง เตา เปนเพียง
วาทกรรมหรือเปลา
เลาจื้อ กลาวถึง เตา ในทํานองวาเปนตนกําเนิดของสรรพสิ่ง ดังที่ใน เตา เตอ จิง บทที่ 42 บันทึกไววา
ธรรมวิถี (เตา) กอกําเนิดหนึ่ง หนึ่งกอกําเนิดสอง สองกอกําเนิดสาม สามกอกําเนิดสกล สิ่งสกลสิ่งลวนแบกไวซึ่ง ‘อิน’ (หยิน)
และกอดไวซึ่ง ‘หยัง’ (หยาง) ประกอบดวย ‘ปราณ’ (ชี่) จนเกิด ‘ดุลยภาพ’
ประเด็นที่ชวนใหนาคิดก็คือวา ถาเตาเปนตนกําเนิดของสรรพสิ่งเตาก็ตองเปนตนกําเนิดของสิ่งสมมติดวย
เพราะหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นก็คือสิ่งสมมุติ ที่บอกวาเตาอยูเหนือสิ่งสมมุตินั้น ดูเหมือนจะเปนการพูดแยกเตาออกจากสิ่งสมมุติ
ความจริงตามขอความดังกลาวนั้น สิ่งสมมุติก็มาจากเตา ดังนั้น ภาษาแมจะเปนสิ่งสมมุติ ก็สามารถสื่อใหเขาใจเตากําเนินของ
ตัวเองคือเตาได หรือถาหากจะบอกอีกวาเตาอยูเหนือการสมมุติ ดังทานเลาจื้อไดกลาวไวในตอนตนวา “เตาเปน ธรรมชาติที่
อยูเ หนือ การสมมติ ” ถ าเปนเชนนั้ น คํานี้ ก็ทํ าให ยอนแย งต อคํากลาวที่ วา “เต าเป น ต น กําเนิด ของสรรพสิ่ง” เพราะว า
“สรรพสิ่ง” ไมนาจะมีขอยกเวนรวมไปถึงการยกเวนสิ่งสมมติดวย
อีกประเด็นหนึ่งที่ชัดก็คือ “เตาเปน ธรรมชาติ…” คําวา ธรรมชาติ ในประโยคนี้หมายถึง เตา คือ ธรรมชาติ หรือ
หมายถึง เตา มีธรรมดาอยูเหนือการสมมติโดยปริยาย ถึงอยางไรก็ตามคําวาธรรมชาติก็วนเวียนอยูกับเตาอยูดี
2) ทําไมแนวคิดของปรัชญาเลาจื้อจึงมีหัวใจอยูที่ธรรมชาติ ?
ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตแนวคิดของสํานักเตาวาใหความสําคัญกับธรรมชาติและก็มีความพยายามที่จะบอก
วาปญหาทุกอยางแกไดหากวาเขาถึงธรรมชาติ ดําเนินทุกอยางไปใหสอดคลองกับธรรมชาติ จริงอยูฟงแลวดูเหมือนจะงายตอ
การเขาใจ แตเมื่อนั่งใครครวญพิจารณาตาม กลับปรากฏวาไมงายที่จะเขาใจไดอยางที่คิด เพราะธรรมชาติที่สํานักนี้หมายถึง
นั้นก็คือเตา แลวเตาคืออะไร เตาแท ๆ ทานเลาจื้อบอกวาพูดไมได บอกไมได หรือสื่อใหรูไดดวยอาการใด ๆ ไมได แตเราพูด
กั นอยู วาเต า ๆ นี้ นั้น ไม ใ ช เ ต าแท เป นแต เ พี ย งสมมติ เ ท านั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อเราเข าใจเต าไม ไ ด เราก็ เ ข าใจธรรมชาติ ต าม
ความหมายของทานเลาจื้อไมไดเชนกัน แลวเราจะเขาถึงธรรมชาติไดอยางไรเลา เพราะธรรมชาติตามความหมายของทาน
เลาจื้อจะเป นธรรมชาติ อย างที่เราเขาใจหรื อเปล าก็ ไม รู แมเราจะบอกวาเราไดเ ขาถึง ธรรมชาติ แล วใช ชี วิต สอดคลองกั บ
ธรรมชาติแลว ยังไมเห็นจะแก ปญหาอะไรไดเลย สํานักเตาก็จะบอกอีกวาธรรมชาติที่ทานหมายถึงกับธรรมชาติ ที่สํานักเต า
หมายถึง เปนคนละอยางกันอีก ประเด็ นนี้รูสึกไดวาแนวคิดเรื่ องธรรมชาติหรื อเตานั้น ทําให เปนเรื่ องลึ กลับ ซับซอน ไมเป น
ธรรมชาติอยางทีไ่ ดชื่อวาธรรมชาติเลย
ประเด็นที่ชวนใหตั้งขอสังเกตก็คือวาเหตุใดสํานักเต าจึงไดยกเอาธรรมชาติขึ้ นมาเปนหัวใจสําคัญในการ
ตอบปญหาทางปรัชญาและฟงธงวาธรรมชาติแกปญหาไดทุกอยาง และอาจตีความหมายไดวาไมวาปญหานั้นจะเปนอยางไร
กลายเปนวาเหมือนแกวสารพัดนึกอยางไรอยางนั้น เมื่อกลับมานั่งทบทวนใครครวญเพื่อหาคําตอบที่สมเหตุสมผลก็ทําใหได
คําตอบแบบธรรมชาติ ๆ เลยก็คือวา หรือวาธรรมชาติแวดลอมที่ทานอยูมาตั้งแตเกิดหลอหลอมใหทานเชื่อวาธรรมชาติเทานั้น
ที่เปนสิ่งจริงแท ภูมิประเทศที่ทานเกิดมีแตธรรมชาติและอันเนื่องมาจากภูมิลําเนาของเลาจื้อเองที่อาศัยอยูในทางภาคใตที่ซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณมากกวาในทางภาคเหนือที่ขงจื้ออาศัยอยู ทําใหทรรศนะในการมองปญหาและแกไขปญหาของเลาจื้อดําเนิน
ไปในทิ ศ ทางเข าหาธรรมชาติ ม ากกว า เพราะธรรมชาติ ที่ เล าจื้ อได สั ม ผั ส นั้ นเปนมิ ต รกั บ มนุ ษย ม ากกว าธรรมชาติ ใ นทาง
ภาคเหนือที่ขงจื้อไดสัมผัส
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ปรัชญาแบบเตาเสนอใหคนกลับคืนสูธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงธรรมชาติของความ
เปนมนุษย และธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ดํารงอยูมากอนที่มนุษยจะไดวางกฎเกณฑตาง ๆ ในการประพฤติปฏิบัติระหวางกัน
หรือกระทั่งในทางความคิดดวย เตาจะมีกฎเกณฑในการโจมตีลัทธิปรัชญาอื่นอยู เมื่อโจมตีเสร็จเตาก็จะบอกแนวทางที่ดีที่สุด
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เสนอให นั่นก็คือ ธรรมชาตินั้นอง ลองไปดูวิธีการของเตาในการโจมตีสํานักอื่นดูโดยเฉพาะสํานักที่ถูกเตาโจมตีอยูเนื่องนิจนั่นก็
คือลัทธิปรัชญาขงจื้อ
3) ลักษณะการโจมตีของปรัชญา “เตา”
ปรัชญาเตานั้นเมื่อจะโจมตีสํานักปรัชญาอื่นก็มักจะโจมตีที่กฎเกณฑที่สรางขึ้น การโจมตีกฎเกณฑของ
เต าในที่ นี้วางอยู บนพื้นฐานความเชื่อในเรื่ องบอเกิ ดป ญหาของเล าจื้ อที่ วา ปญ หาตาง ๆ ที่เ กิด ขึ้นในสัง คมมนุ ษย นั้นลวน
แลวแตเกิดมาจากการปรุงแตงของมนุษยทั้งสิ้น กลาวคือที่สังคมมนุษยเกิดความวุนวายขึ้นก็เนื่องมาจากการปรุงแตงทางสังคม
ของมนุษย หากมนุษยละทิ้งอารยธรรมกฎเกณฑที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมขึ้นได มนุษยก็จะพบกับความสุข (ศริญญา อรุณ
ขจรศักดิ์. 2547)
ดัง ปรากฏในบทที่ 18 ความวา “เมื่ อสั จ ธรรมแห ง เต าเสื่อ มโทรมลง ความถูก ตอ งและความดี งามก็
เกิดขึ้น เมื่ อความรอบรูและความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้น ความหน าไหวหลังหลอกก็ติดตามมา เมื่อ ความสัมพั นธระหวา ง
เครือญาติทั้งหก ไมเปนไปโดยปรกติสุข ก็เกิด “บิดาใจดี” และ “บุตรกตัญู” เมื่อประเทศชาติอยูในภาวะยุงเหยิง คุณคา
ของขุนนางภักดีก็เกิดขึ้น”
การโจมตีแนวคิดหรือหลักปรัชญาของสํานักตาง ๆ ของเตามักจะเปนไปในลั กษณะเชนนี้ และสุดทายก็
เสนอทางออกที่เตาเชื่อวาดีที่สุดและถูกตองที่สุด สามารถแกไดทุกปญหา นั่นก็คือการกลับคืนสูธรรมชาติที่อาจเรียกวาเตาก็ได
หากใคร ๆ จะบอกวาสังคมตองมีระเบียบแบบแผนในการอยูรวมกัน พรอมกันนั้นก็ใหนําจารีต ประเพณีอันดีงามที่ดีอยูแลวมา
ปฏิบัติ เตาบอกวานั่นเปนการสรางความยุงเหยิงและวุนวาย สังคมเชนนั้นเปนสังคมอารยะไมได
4) สังคมอารยะแบบเตา
เตาใหการปฏิเสธสังคมอารยะอันประกอบไปดวยจารีต ประเพณี รวมถึงกฎเกณฑตาง ๆ หลักการที่จะ
สรางสังคมอารยะในแบบของเตานั้น เตาใหยึดหลักแหง “การไมกระทํา” การไมกระทําในที่นี้ไมไดหมายถึงไมตองทําอะไร
เลย หากแตเปนการไมกระทําสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติ ดังปรากฏในบทที่ 37 ความวา “เตาไมเคยกระทํา แมกระนั้นทุกสิ่งทุก
อยางก็สําเร็จลุลวง หากกษัตริยและเจานครสามารถรักษาเตาไวได โลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยความตอเนื่อง เมื่อโลก
เปลี่ยนแปลงไปและเกิดการกระทําตาง ๆ ขึ้ น จงปลอยให ความเรียบงา ยแตบรรพกาลเป นผูควบคุมการกระทํา ความ
เรียบงายแตบรรพกาลนี้ไรชื่อ มันชวยขจัดความอยากทั้งปวง ความสงบยอมเกิดขึ้น ดั้งนั้นโลกยอมถึงซึ่งสันติสุข”
ดังนั้น เตาจึงไดเสนอการปกครองแบบไมตองปกครอง หรือกระทําแบบไมกระทํา หากทําไดสังคมอารยะ
ที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นแนนอน
เสนอการปกครองโดยการไมกระทํา
สํานักเตาไดพูดถึงเรื่องการปกครองโดยการไมกระทํา เพื่อยังความสงบสุขใหกับราษฎรเอาไวในบทที่ 57
ไวอยางชัดเจนวา “ปกครองอาณาจักรดวยธรรม ทําศึกดวยเพทุบาย มีชัยตอโลกโดยการไมกระทํา เหตุใดขาพเจาจึงทราบ
ดังนี้ จากสิ่งเหลานี้คอื ขอหามยิ่งมาก ประชาราษฎรยิ่งยากจน อาวุธยิ่งแหลมคม ประเทศยิ่งวุนวายสับสน วิทยาการยิ่งมี
มาก สิ่งประดิษฐยิ่งแปลกประหลาด กฎหมายยิ่งมีมาก โจรผูรายยิ่งชุกชุม ดังนั้น ปราชญจึงกลาวไววา “ขาพเจามิได
กระทํา ราษฎรก็ปรับปรุงตนเอง ขาพเจาตั้งตนในความสงบ ราษฎรก็ประพฤติตนถูกตอง ขาพเจาไมเขายุงเกี่ยว ราษฎรก็
ร่ํารวย ขาพเจาไรความทะยานอยาก ราษฎรก็มีความสามัญและซื่อสัตย”
จากที่ไดนําเสนอมาจะเห็นไดวา สํานักเตานั้นกอนจะเสนอหลักปรัชญาของตัวเองวาดีที่สุดและถูกที่สุดนั้น
ก็มักจะโจมตีกอน และการโจมตีนั้นก็เปนหลักอันหนึ่งที่จะทําใหผูที่ถูกโจมตีหมดหวังกับหลักการเกาแลวก็พรอมที่จะเชื่อฟง
และปฏิบัติตามไดทันทีในการหลักการใหมที่เตาจะเสนอ นั่นก็เปนเหตุผลหนึ่งของเตา
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เหตุผลในการโจมตีกฎเกณฑของเลาจื้อ
เหตุผลในการโจมตีกฎเกณฑของเลาจื้อยังไมไดมีอยูเพียงแคกฎเกณฑเหลานั้นไมไดยังสรางความสงบสุข
ใหกับสังคม หากแตกฎเกณฑเหลานี้ยังเปนสิ่งที่สรางปญหาใหกับสังคมหรือสรางความยากลําบากใหกับราษฎรอีกดวย ดังใน
บทที่ 75 กล าวไววา “เมื่อราษฎรอดอยากยากแคน เพราะผู ปกครองเก็บ ภาษี มากเกินไป ราษฎรที่หิวโหยย อมไม อาจ
ปกครองได นี่เกิดจากผูปกครองเขาไปยุงเกี่ยวมากเกินไป ทําใหปกครองพลเมืองไมได”
ทั้ ง นี้ เหตุ แ ห ง การโจมตี ก ฎเกณฑ ข องเต า อี ก ประการหนึ่ ง นั่ น คื อ ความเชื่ อ ในมโนทั ศ น คู อั น
ไดแก “ความกาวหนา กับการกลับสูกําเนิดเดิม รูปกับความวาง วัฒนธรรมกับธรรมชาติ การกระทํากับการไมกระทํา และ
ความรูกับความไมรู”
เตามีแนวคิดวาใคร ๆ ก็อยากใหสังคมสงบสุข อาจเรียกไดวา “สังคมในอุดมคติ” ก็วาได แตการที่จะนํา
สังคมไปสูสังคมแหงอุดมคติใหไดจริง ๆ นั้น อาจไมใชเรื่องงาย สังคมอุดมคตินั้นเตาก็มีเชนกัน
5) สังคมอุดมคติของเตา
สังคมอุดมคติของเตาไดอธิบายไวอยางชัดเจนที่สุดในบทที่ 80 ของคัมภีรเตาเตอจิง ซึ่งไดกลาวไวตอนหนึ่ง
วา “เปนเมืองที่มีความเปนอยูที่พอเพียง ผูปกครองสามารถสรางความสุขสงบใหเกิดขึ้นในสังคมได จนทําใหประชาชนไมนึก
อยากจะไปไหน ทัง้ นี้สังคมอุดมคตินี้จะเกิดขึ้นไดก็เนื่องมาจากผูปกครองจําตองยึดเตาเปนหลักในการปกครอง โดยใชหลักการ
ปกครองโดยไมปกครอง คือ ปกครองราษฎรแตไมไดเขาไปบงการชีวิตของราษฎร ดํารงตนเหมือนน้ําในที่ต่ํา มีความออนนอม
ถอมตน เปนที่พึ่งใหกับประชาชน พรอมกันนั้นก็ยังตองไมยึดติดตอสิ่งที่ไดกระทํา คือเมื่อกิจการใดเสร็จสิ้นลงก็ใหปลอยวางลง
เสีย หากผูปกครองสามารถยึดหลักแหงเตาและปฏิบัติไดแลว ราษฎรก็จะดําเนินตามและสามารถรวมกันรังสรรคสังคมที่สงบ
สุขโดยปราศจากกฎเกณฑมาควบคุมพฤติกรรมระหวางกันได”
จากการที่ ได ยกมากลาวแลวขางต นนั้ น ก็สามารถที่จะทํ าใหเห็ นว าสํ านั กเตานั้นใหค วามสํ าคั ญในเรื่อง
ธรรมชาติ ทุกสิ่งอยางสามารถแกปญหาไดดวยธรรมชาติ ไมวาปญหานั้นจะนอยใหญอยางไร ก็จะไมเปนปญหาอีกตอไป หาก
วาไดเขาไปเปนอันหนึ่ งอันเดียวกั นกับเตาหรื อธรรมชาติ แลว ถึงอย างไรก็ ตามก็ทําใหโตแ ยงไดในหลายประเด็นดวยกัน ขอ
โตแยงที่บทความนี้จะนําเสนอก็คือการโตแยงหลักปรัชญาของเตาที่เปนธรรมชาตินิยมแบบสุดโตงจนทําใหเกิ ดความรูสึกวา
ขัดแยงกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย ซึ่งมีขอโตแยง ดังนี้
6) ขอโตแยงธรรมชาตินิยมของเตา
ปรัชญาของเลาจื้อ มีคุณคาตอสังคมมาก เปนไปเพื่อความสุขสงบรมเย็นตอสังคม หลักคําสอนใดที่เลาจื้อ
วาไมดี เมื่อนํามาพิจารณาและปฏิบัติแลวก็เห็นจริงตามนั้น แตก็มีหลักปรัชญาบางขอที่ดูเหมือนไมสมเหตุสมเหตุ ตัวอยาง
เชน ถาเขาถึงธรรมชาติแลว ปฏิบัติตัวสอดคลองกับธรรมชาติแลว ทุกอยางก็จะดีเอง สังคมไมตองมีหลักเกณฑอะไร เพราะยิ่ง
สังคมมีหลักเกณฑมากก็ยิ่งจะทําใหยิ่งเหยิงมาก ดังนั้น การปกครองที่ดีก็คือการไมปกครอง เปนตน
แนวคิดของเตาดังกลาวนั้น ถามวาเปน ไปไดไหมที่ทุกคนจะเขาถึงเตาหรือธรรมชาติตามที่ เตาตองการ
นั้นไดทุกคน ถามันงายอยางนั้น ปญหาที่มีอยูในโลกใบนี้ก็คงไมเกิดขึ้น แตที่มันเกิดปญหาขึ้นมากมายดวยเหตุวาธรรมชาติของ
มนุษยมีความไมเทากันอยู ไมวาจะเปนเรื่องความรู ความสามารถ สติ ปญญา หรืออี่น ๆ อีกมากมายอันเปนเหตุปจจัยที่ทําให
คนไมเทากัน เมื่อเปนเชนนั้นกฏเกณฑระเบียบ แบบแผนตาง ๆ ก็ยังมีความจําเปนอยูที่จะตองมี เพราะมนุษยมีธรรมชาติที่
แตกตางกัน และไมอาจที่จะเขาถึงธรรมชาติหรือเตาไดทุกคน มนุษยไมอาจที่จะรูดีรูชั่วไดพรอม ๆ กัน หรือเทา ๆ กัน หาก
มองใหใกลตัวเขามาแมกระทั่งปรัชญาของเตาเองก็ตาม ทานเลาจื้อไดเขาถึงเตาแลวและแมจะพยายามอธิบายใหคนอี่นเขาใจ
แคความหมายของเตาก็ยังยากเลย จะปวยกลาวไปใยถึงการใหทุกคนเขาไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับเตาไดโดยไมตองอาศัย
สิ่งอื่ นเลย และการสื่อความหมายก็ เปนกฎเกณฑเช นเดียวกัน หากไม มีกฎเกณฑเ ลยตามที่ ทานเล าจื้อตองการแล วการสื่ อ
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ความหมายปรัชญาของเตาจะทําไดอยางไร แมแตตัวทานเองก็ตั้งอยูในกฏเกณฑเชนเดียวกัน เชน การที่ทานอยูในหองสมุด
ทานก็อยูภายใตกฎเกณฑ หากวากฏเกณฑเปนเรื่องที่ไรสาระจริง ๆ ทําไมทานไมละทิ้งตั้งแตแรก หนังสือที่ทานไดอานและทํา
ใหทานไดรับความรูมากมายนั้นก็เปนผลมาการกฎเกณฑที่ทานมักนําขึ้นมาโจมตีเชนเดียวกัน เปนกฏเกณฑทางภาษา
ยิ่งใครครวญก็ทําใหเห็นวา กฎเกณฑ ระเบียบ แบบแผน จารีต ประเพณีตาง ๆ ก็ยังมีความจําเปนอยู ที่จะ
ทําใหการอยูดว ยกันในสังคมมีความสงบสุขได เพราะดวยเหตุวาเปนไปไมไดเลยที่มนุษยทุกคนจะมีความเทาเทียมกันในทุก ๆ
ดาน อันจะเปนเหตุที่ทุกคนเขาถึงธรรมชาติหรือเตาไดโดยพรอมเพรียงกัน คือรูดีรูชั่วเอง มนุษยเปนสัตวที่ตองฝกฝนและเรียนรู
จึงจะดีได แมกระทั่งทานเลาจื้อเองก็อาศัยกระบวนการนี้เชนเดียวกัน
และดวยเหตุวาโลกใบนี้ยังเปนโลกแหงการสมมติอยู หาไดเปนโลกที่สมบูรณแบบไม เรื่องสมมติมีระเบียบกฎเกณฑเปนตนก็คง
ตองมีอยู
นอกเหนื อ จากนั้ นก็ มี ห ลั กปรั ช ญาที่ วา ถ า ปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาเต า การศึ ก ษาเล าเรี ยนก็ ไ ม จํ าเป น
สถานศึกษาตาง ๆ มากมายที่มีอยูในปจจุบันก็ไมตองมี เพราะยิ่งเรียนไปก็ยิ่งหากไกลออกไปจากความจริง และที่สําคัญคือ ยิ่ง
เรียนไปก็ยิ่งจะมีแตการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน ความจริงก็ไมเปนอยางนั้นทุกคน เพราะธรรมชาติของคนก็จะมีทั้งดี
และไมดี ถาเรียนแลวไมดีทุกคน ก็แสดงวาเตาเลือกขาง ไมใชทุกอยาง
ประเด็นการศึกษาเลาเรียนไมจําเปนนั้น ยิ่งเปนประเด็นยอนแยงและขัดแยงตอธรรมชาติของความเปน
มนุษยอยางมากเลย เพราะถาไมมีการศึกษาเลาเรียนเลา การถายทอดอารยธรรมโลกก็เกิดขึ้นไมได อารยธรรมโลกก็เลื่อน
หายไป และการเจริญในดานตาง ๆ จะเกิดขึ้นไดอยางไร เพราะไมมีการศึกษาเลาเรียนสืบตอกันไป การที่โลกไดเจริญทาง
วิท ยาการดานตาง ๆ อยางปจจุบั น ตลอดถึ งเจริญ กาวหน าทางเทคโนโลยี ต าง ๆ เช น มี รถยนต รถไฟ เรือบิน วิ ท ยุ
โทรศัพท โทรทัศน คอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เปนตน ก็เพราะเปนผลมาจากการสมสมทางสติปญญาของมนุษยที่
รับชวงกันมา แลวก็พัฒนาขึ้นไปตามลําดับ ก็ดวยกระบวนการทางการศึกษาทั้งนั้น ถาสมมุติวาทุกคนอยูตามธรรมชาติ ไมมี
การศึกษาเลาเรียนเลยตามที่เลาจื้อกลาวไว จะมีหลักประกันอันใดวาทุกคนจะเขาถึงเตา เพราะเตาเปนนามธรรม สัมผัส
ไมได และจะใหทุกคนเขาใจตรงกันไดอยางไร เพราะคนเรามีอุปนิสัยพื้นฐานตางกันโดยธรรมชาติอยูแลว บางคนรักสนุก
บางคนชอบอยูเงียบ ๆ คนเดียว แตละคนก็ชอบรูป รส กลิ่น เสียง ไมเหมือนกันเปนตน การที่จะเกณฑใหคนเหลานั้นหัน
หนาเขาหาเตาอยางเดียวเทานั้น จะไดผลหรือจะมิเปนการฝนธรรมชาติของเขาไปใชไหม
ตามประวั ติ เล า จื้ อ เริ่ ม แรกทํ า งานในห อ งสมุ ด แคว น โจ พู ด ตามภาษาสมมุ ติ ป จ จุ บั น ก็ คื อ เป น
“บรรณารักษ” นั่นเอง ทานเปนบรรณารักษมายาวนาน เมื่ออยูกับหนังสือก็ธรรมชาติอยูเองที่จะมีโอกาสมากกวาใครที่จะได
อานหนังสือดี ๆ การอานหนังสือก็คือการศึกษาอยางหนึ่ง การปฏิเสธการศึกษาของเลาจื้อ ก็เปนขอสังเกตอยางหนึ่งวา เลาจื้อ
ไดปฏิเสธสิ่งที่เลาจื้อเองก็ไดทํามาตลอดชีวิต แลวถาไมดี ตลอดระยะเวลาที่เลาจื้อไดทําแลวนั้น มันหมายความวาอยางไร
คําถามก็คือวา ถาการศึกษาไมดีจริง ๆ การมีหองสมุดก็ขัดขวางการเขาถึงเตา แลวคนที่ขัดขวางเตามาตลอดก็คือเลาจื้อเอง
เพราะทานอยูในหองสมุดก็เทากับทานสงเสริมการศึกษา
การศึกษาเลาเรียนเปนกระบวนการขัดเกลา ฝกหัดดัดตน ที่จะทําใหมนุษยมีความดีใกลเคียงกัน เพราะ
เมื่อรูเหมือนกันก็จะทําใหมนุษยเขาใจและทําดีในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมนุษยในระยะแรกของชีวิตจะเปนสัตวที่ออนแอ
ที่สุด เพราะกวาจะโตกวาจะรูเรื่องตองเปนวันเปนเดือนเปนป ถาการศึกษาไมดีจริงและไมมีความสําคัญจริง โลกใบนี้ก็ไมอาจที่
จะพัฒนาเทคโนโลยีมาถึงขนาดนี้ เพราะการพัฒนาตองอาศัยการศึกษาเปนพื้นฐาน เปนไปไดไหมที่มนุษยทุกคนเกิ ดมาก็จะรู
เองในทุกเรื่องที่เพื่อนมนุษยดวยกันรูโดยธรรมชาติ คิดอยางไรก็คิดไมออก ก็เหมือน ๆ กันกับที่มนุษยทุกคนไมอาจจะรูไดอยาง
ที่ทานเลาจื้อรูนั่นแหละ หลักปรัชญาของเตาในเรื่องนี้ก็ทําใหไมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะไมสมเหตุสมเหตุ อันเนื่องดวยธรรมชาติ
ของมนุษยไมเทาเทียมกัน การศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะเต็มเติมใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเฉพาะการศึกษา
เพื่อใหมนุษยรูดีรูชั่ว
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4. สรุปศึกษาวิเคราะห
เลาจื้อ สอนใหคนกลับเขาหาเตา เพราะเตาทําใหมนุษยมีความสงบสุขอยางดื่มดํามาแลว แตตอมามนุษยถูกความ
อยากเขาครอบงําทําใหตกอยูในอํานาจกิเลสตัณหาของตนจึงหันหลังใหเตา มุงหนาแสวงหาสิ่งตาง ๆ มาสนองความอยากของ
ตัว ผลก็คือมนุษยตองมีความทุกข เดือนรอนมากขึ้นทุกที มีวิธีเดียวเทานั้นที่จะกําจัดความเลวรายได ก็โดยการหันไปหาเตา
นั่นก็คือ ดําเนินชีวิตใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ ดํารงชีวิตอยางเรียบงาย ตัดความฟุงเพอ เลิกละการศึกษาเลาเรียน
หยุดสรางวัฒนธรรมและอารยธรรมตาง ๆ ใหหมดสิ้น หากทําไดอยางนี้มนุษยก็จะกลับเชาหาเตา มีความสงบสุขอยางดื่มด่ํา
ตามเดิม
แตเมื่อยอนกลับมาดูในโลกแหงความเปนจริงแลว ธรรมชาติหรือเตา ที่สํานักเตาพูดถึงนั้น มนุษยไมอาจที่จะทําอยาง
นั้นไดทุกคน ธรรมชาติของมนุษยไมไดดีลวน หรือเลวลวน อาจมีทั้งดี ชั่ว หรือไมดีไมชั่วก็ได ดังนั้น ปรัชญาของเตาทีเนนเรื่อง
ของธรรมชาติเพื่อการพัฒนามนุษยซึ่งมีลักษณะเปนแบบธรรมชาตินิยมแบบสุดโตงนั้นก็ไมอาจนํามาใชไดในโลกแหงความเปน
จริงเพราะขัดแยงกับความเปนธรรมของมนุษยที่มคี วามไมเทาเทียมกันในทุกมิติอยางสิ้นเชิง
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การเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน: กรณีศกึ ษาวัดธรรมปญญารามบางมวง
Mahayana Buddhist Propagation: A case study
Thampanyaram Bang Muang Temple
พระมหาสุริยา คั้นพาบ (แสงอินตา)
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานเจาคณะใหญอนัมนิกายแหงประเทศไทย
Suriya5179@hotmail.com
บทคัดยอ
ความเปนมาวัดธรรมปญญารามบางมวง ซึ่งเปนวัดที่อยูในสังกัดคณะสงฆอนัมนิกาย พระสงฆอนัมนิกายไดเขามาใน
สมัยกรุงธนบุรี วัดธรรมปญญารามบางมวง ไดนําหลักการเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน รูปแบบเผยแผเปนแบบรวมสมัย
ของพระพุทธศาสนามหายานนั้น ไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบระหวางแบบดั้งเดิมและรวมสมัย และไดผลออกมาวาวัดธรรม
ปญญารามบางมวง ไดนําปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม แบบดั้งเดิม และรวมสมัยเขามาประยุกตใชทําใหเกิดวิธีการ
เผยแผแบบใหมการเผยแผพระพุทธศาสนามหายานของวัดธรรมปญญารามบางมวง จังหวัดนครปฐม มีหลักธรรมในการเผยแผ
คือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามหายานใชเปนหลักยึดมั่นคือ อัปปมัญญา 4 อยาง 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา
ทําใหเกิดการเผยแผ คือ การตั้งมูลนิธิฯ การอุปสมบทการบรรพชา การจัดสวดมนต และการเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ
การเผยแผของวัดธรรมปญญารามบางมวง จังหวัดนครปฐม นี้เปนหลักที่ปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลา 11 ป ของการตั้งวัด และ
การเผยแผหลักธรรม
คําสําคัญ: การเผยแผ พระพุทศาสนามหายาน
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Abstract
The history of Thampanyaram Bang Muang Temple, belonging in The Anam Nikaya, Sangha
branch of Buddhism, came into the country in the reign of Thonburi era. Thampanyaram Bang Muang
Temple has brought the principles of the Mayahana Buddhist propagation. After comparative study
between the traditional and contemporary Mahayana Buddhism, the result shows that Thampanyaram
Bang Muang temple combined both, the traditional core belief and the contemporary teaching principles to
the application, resulting in a new way of propagation. Buddhist propagation of Thampanyaram Bang
Muang Temple, Nakhon Pathom Province, has the principles of Mahayana Buddhism as the main core of
teaching which consists of adhering to the principle of Metta compassionate Mantra 4; 1) loving-kindness
2) Compassion 3) Sympathetic Joy 4) Equanimity. Using this as a core concept, the teaching has led to
the birth of a foundation, the Initiation of monks, the arrangements of prayer activities and the propagation
of Buddhism in foreign countries. This principle of Thampanyaram Bang Muang Temple, Nakhon Pathom
Province has been the core belief and practice of the temple for 11 years since its establishment and
used as the temple’s main teaching of Buddhist principles.
Keywords: the propagation, Mahayana Buddhism
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บทนํา
วัดธรรมปญญารามบางมวง (อนุสรณ คณะสงฆฯ , 2560: 143) ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปนมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแหงนี้แตเดิมมานั้นเปนโรงเจหลังเกา ชื่อวา เฮงเส็งตั๊ว หรือที่ชาวบาน
รูจักกันในนามโรงเจบางมวง เปน โรงเจที่เกาแกคูกับแมนํ้าทาจีนมาไมนอยกวา 150 ป เจาของโรงเจแหงนี้ ไดถวายที่ดิ น
ใหกับพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปญญาธิวัตร เจาคณะใหญอนัมนิกายแหงประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเปนวัดของคณะ
สงฆอนัมนิกาย และทางการไดอนุมัติใหเปนวัดอยางถูกตอง ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เจาคณะใหญอนัมนิกายจึงไดให
องวินัยธรพิสิษฐ เถี่ยนบาว ปจจุบันคือ องสรภาณอนัมพจน มาดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดแหงนี้ ใน วันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 เพื่อเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน องสรภาณอนัมพจนทานไดแลเห็นความทุกขของผูคนที่เกิดจากความเจ็บปวย
ขาดที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว ทานจึงไดมีปณิธานในการหลอพอยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจาขึ้น ซึ่งเปนพระยูไลที่หลอดวยเนื้อเงินองคใหญ
ที่สุดในประเทศไทย สรางขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกพุทธศาสนิกชนใหชาวพุทธไดมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผูคนจํานวนมากทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมากราบไหวขอพรตลอดมา วัดแหงนี้ไดถวายที่ใหสรางโดยคุณสามารถ สุธรรมพิท ักษ
เจาของโรงเจเฮงเส็งตั๊ว ตอมาพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปญญาธิวัตร เจาคณะใหญอนัมนิกาย ไดซื้อที่ดินขยาย
เพิ่มตรงที่ประดิษฐานองคหลวงพอยูไลฯ ภายหลังจากนั้นคุณสมบูรณ ลิ้มประเสริฐ มีจิตศรัทธาไดถวายที่ดินใหเพิ่มเติม บริเวณ
สถานที่สรางวิหารพระแมกวนอิมและฝงเสาสถานีวิทยุ ตอมาไมนาน คุณปริญดา ฉันทวานิช มีจิตศรัทธาไดซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณ
ขางโรงเจหลังเกา วัดแหงนี้จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไรกวา วัดแหงนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ทําใหผูคนตางพากันมากราบไหว
คือ พระยูไลไภษัชฯ พระพุทธเจา 3 พระองค ไดหลอขึ้นตามตําราพระพุทธศาสนามหายาน ไหวหลวงพอทันใจ ไหวขอพรพระ
โพธิสัตวทั้งสองยาม คือ สุริยันโพธิสัตว จันทราโพธิสัตว พระแมกวนอิมปางนอน (ปางไสยาสน) หมดทุกขหมดโศก ขอพรเทพ
เจาประจําราศีปเกิด เทพเจาขุนพลทั้ง 12 องค อธิษฐานจิตตอแมนดาลาทราย มณฑลศักดิ์สิทธิ์ที่สรางขึ้นตามแบบพระสงฆลา
มะ ขอพรหมอเทวดาฮั่วทอเชียงซือ เทพเจาโชคลาภทั้ง 5 องค โหงวโหวไฉซิ่ง เทพเจาโชคลาภไชฉิ่งเอี๊ยะ มีที่เคารพกราบไหว
ของชาวบานคือ ศาลเจาที่กํ้าเทียนไตตีและศาลพญามังกรเขียว เจาแหงมหาสมุทร วัดธรรมปญญารามบางมวงนํา พระบารมี
พระพุทธเจาหมอชวยปดเปาโรคกายและจิต
ในบรรดาพระพุทธเจากับพระโพธิสัตวทั้งหลายที่มีอยูเปนจํานวนมากในพระพุทธศาสนามหายาน มีพระพุทธเจา 3
องคเปนประธาน ไดแก พระศากยมุนี พระพุทธเจาในปจจุบันกาล พระอมิตาภะ เจาแหงดินแดนสุขาวดี พุทธเกษตรในทิศ
ตะวันตก และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจาหมอ” หรือ “หมอของกายและวิญญาณ” ดวยเหตุที่
พระไภษัชยคุรุทรงเปน “ผูรักษา” ที่ทรงดูแลเหลาผูที่ยังมีชีวิตอยู และพระอมิตาภะทรงเปน “ผูปลอบประโลมใจ” ที่ทรงดูแล
ผูที่เสียชีวิตไปแลว ทั้ง 2 องคจึงเปนตัวแทนของคําสอนที่มีเหมือนกันหมดในทุก ๆ สายของพระพุทธศาสนา พระไภษัชยคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต -พระพุทธเจาหมอในวัดตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก พระไภษัชยคุรุจะประทับเปนหนึ่งในพระประธาน 3
องค ซึ่งมีพระศากยมุนีอยูตรงกลาง และพระไภษัชยคุรุอยูทางขวาของพระศากยมุนี โดยพระหัตถขวาของพระไภษัช ยคุรุทรง
ยกขึ้น และทรงทําพระหัตถอยูในรูปของการใหและความกรุณา พระหัตถซายทรงถือโถยาวางไวบนพระเพลา (บางครั้งในโถก็มี
ผลไมที่ใชเปนยาหรือพระสถูป) โถยานี้มักมีสีนํ้าเงินเขม อันเปนสีของแกวไพฑูรย และเปนลักษณะเฉพาะของพระองค แมวา
บางครั้งรูปของพระองคบางรูปไมมีโถนี้ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เปนพระพุทธเจาที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน
พระนามของทานหมายถึงพระตถาคตเจาผูเปนบรมครูแหงยารักษาโรค ผูมีรัศมีสีนํ้าเงินดังไพฑูรย พระนามอื่น ๆ ของทานคือ
พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทยราชาพุทธเจา หรือพระมหาไภษัชยราชพุทธเจาเปนที่นิยมนับถือในหมูชาวจีน ในความ
เชื่อของชาวจีน รูปของพระองคอยูในทานั่งสมาธิ มีรัตนเจดียวางบนพระหัตถ สวนในความเชื่อของชาวทิเบต พระองคมีกาย
สีนํ้าเงินเขม นั่งขัดสมาธิ พระหัตถขวาถือยาสมุนไพร (นิยมเปนเห็ดหลินจือ) พระหัตถซายถือบาตรวางบนพระเพลาถือกันวา
ทรงเปนพระพุทธเจาที่สามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตวโลก กรรมทั้งหมด ไมวาจะดีหรือชั่ว ตางก็เกิดจาก
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จิตทั้งสิ้น หากการสรางนิมิตภาพของพระไภษัชยคุรุ หรือการทองพระนามของพระองค ทําใหจิตของผูนั้นเปลี่ ยนจากโลภะ
โทสะ โมหะ มาเปนความไมมีตัวตน ความกรุณา และปญญา การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น อกุศลกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนไป
ในทางที่เปนกุศล การละทิ้งโลภะ โทสะ โมหะ โรคภัยไขเจ็บทั้งหลาย ไมวาจะเกี่ยวของกับรางกายเพียงใด ก็จะหายไปในที่สุด
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตทรงมีปณิธาน 12 ขอ เพื่อชวยสรรพสัตว คือชวยใหสรรพสัตวบรรลุโพธิญาณ
โดยเร็ ว ชวยใหสรรพสัตว ตื่นจากความโงเขลา ชวยใหส รรพสัต วถึงพรอมดวยของใชทั้งปวง ช วยใหส รรพสั ตวหันมานับถื อ
มหายานธรรม ชวยใหสรรพสัตวมีศีล ชวยใหสรรพสัตวมีกายสมบูรณ ชวยใหสรรพสัตวพนจากความยากจน ชวยใหสตรีไดเปน
บุรุษตามปรารถนา ชวยใหสรรพสัตวพนจากอุบายของมาร ชวยใหสรรพสัตวพนจากโทษทัณฑทางอาญา ชวยใหสรรพสัต วพน
จากการทําชั่วเพื่อเลี้ยงชีพ ชวยใหสรรพสัตวพบกับความสมบูรณดวยมหากรุณาอันยิ่งใหญของพระไภษัชยคุรุไ วฑูรยประภา
ตถาคต หรือพระพุทธเจา วัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเส็งยี่) ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะ
สงฆอนัมนิกายฯ นําโดยองวินัยธรพิสิษฐ เถี่ยนบาว เจาอาวาสฯ จึงมีโครงการจัดสรางพระประธานพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจา
หลอดวยเนื้อเงินยวง องคใหญที่สุดในประเทศไทย เพื่อเปนที่พึ่งใหแกพุทธศาสนิ กชนในยามเจ็บปวย ทั้งทางกายและทางใจ
ตามพุทธคติของพระพุทธศาสนามหายาน
ความเป นมาของพระสงฆมหายานในประเทศไทย (สมศักดิ์ สายหยุด , 2557: 12) ชาวจีนมีพื้นฐานความเชื่อที่
เหมือนกันซึ่ง ไดฝงลึกลงในจิตใจสืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษนับ ตั้งแตสมัยที่ ยังคงอาศัยอยูที่เมืองจีนแผนดินใหญ จงถึงสมัย ที่
อพยพกระจายไปตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก คติ ความเชื่ อของชาวจีนเหล านี้ล วนมีพื้นฐานทางดานความคิด รวมกันแมจะ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเทศใหมที่อพยพไปอยูแตชาวจีนก็ยังปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ ตามแบบที่สืบทอดจากบรรพบุรุษความ
เชื่อของเทพเจาความเชื่อเรื่องดวงวิญ ญาณของธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องสวรรคต ลอดจนถึ งความเชื่อในศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ดังที่ ปญญาเทพสิงห ไดกลาวถึงพื้นฐานความเชื่อของชาวจีน สรุปไดวา ชาวจีนจะมีความเชื่อเรื่องเคารพบรรพบุรุษ
เรื่องอํานาจดวงวิญญาณของธรรมชาติและเรื่องสวรรค ซึ่งจัดเปนความเชื่อแบบดั้งเดิมและเกาแกที่สุด โดยการบูชาบรรพบุรุษ
นั้นชาวจีนจะไหความเคารพตอเทพเจาตาง ๆ เชน เทพเจาชางตี่ ซึ่งเปนเทพเจาผูคุมครองความเปนอยูของมนุษย เทพเจ า
ประจําดวง เทพเจาประจําภูเขา แมน้ํา เปนตน การเคารพบูชาเทพเจาเหลานี้เกิดจากความเชื่อที่วาเมื่อบรรพบุรุษเสียชีวิตไป
แลวจะสถิตอยูบนสวรรค มีหนาที่คุมครองลูกหลาน และ ตวน ลี่ เซิง และบุญยิ่งไรสุขสิริ ไดกลาวถึงความเชื่อที่สําคัญตอวิถี
ชีวิตของชาวจีน สรุปไดวาชาวจีนมีความเชื่อใน 3 สิ่ง ไดแก บรรพบุรุษ วิญญาณและสวรรค ความเชื่อเหล านี้ทําใหเกิดการ
บวงสรวงเพื่อที่จะใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลความสุข และคุมครอง การละเลยเพิกเฉยและการบูชาเซนสรวงที่ไมเหมาะสม
ชาวจีนเชื่อวาจะมีแตเคราะหกรรมและความทุกขยากเดือดรอน ภายหลังเมื่อชาวจีนไดรับแนวคิดใหมทั้งจากนักปราชญของจีน
เองและอิทธิพล แนวคิดเกี่ยวกับศาสนา คือพุทธศาสนานิกายมหายานดังที่ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงการเขามา
ของพุท ธศาสนามหายานในประเทศจี น สรุ ปไดวา มหายานเปนนิกายหนึ่ งของศาสนาพุ ทธ มีกําเนิด จากอิ นเดีย และเขา สู
ประเทศจีนครั้งแรกประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 1 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศฮั่นแตในระยะแรกยังอยูในวงแคบ เพราะลัทธิเตา
และขงจื๊ อซึ่ ง เป นที่ นั บ ถื อมาก อนยั ง ได รั บ ความนิ ย มกั น อย างแพร ห ลาย จนถึ ง สมั ย ราชวงศ เ ว ใ นยุ ค สามก ก ประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 4 ศาสนาพุทธก็ไดกลายเปนศาสนาประจําชาติของจีน พุทธศาสนามหายานในประเทศจีนรุง เรืองอยางมาก
ดังที่ ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ไดกลาวถึงการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานของชาวจีน สรุปไดวา ศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ของชาวจีน เจริญรุงเรืองมากขึ้นเนื่องจากมีการแปลคัมภีรจากภาษาสันสกฤตมาเปนภาษาจีน จึงทําใหชาวจีนสามารถอานและ
เขาใจไดงายเปนทีน่ าสนใจของคนทั่วไป อยางไรก็ตามชาวจีนก็ไดดัดแปลงใหสอดคลองกับสังคมและแนวคิดของชาวจีนที่มีมา
แตเดิม แตก็ยังคงยึดการเขาสูนิพานเปนจุดหมายสูงสุดดังที่เปนมาในเรื่องนี้ ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน ไดกลาวถึงแนวคิดของ
พระพุทธศาสนามหายาน สรุปไดวา จุดมุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนามหายาน คือการเขาสู นิพพานเชนเดียวกับหินยาน แต
จะแตกตางกันตรงที่แบบหินยานนั้น การหลุดพนแหงนิพพานเปนเรื่องเฉพาะตัว สวนมหายานเปรียบเสมือนยานอันยิ่งใหญที่
สามารถนํามนุษยไปสูนิพพานไดครั้งละมาก ๆ
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คณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทย คือคณะสงฆฝายอาจาริยวาท หรือพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
ซึ่งไดสืบทอดพระพุทธศาสนามาแบบญวนหรือเวียดนาม ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยสมัยพระเจ า
กรุงธนบุรี บทความพระสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย มีผูเขียนบทความไวมานานและยังมีผูทําการศึกษานอย ทําใหการนํา
ขอมูลไปเผยแพรยังไมสมบูรณมากเทาไร ทําใหผูสืบคนขอมูลเกี่ยวกับคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ขอมูลที่เกี่ยวกับคณะ
สงฆอนัมนิกาย ยังขาดการจัดรวบรวมขอมูลเปนองคความรูใหเปนปจจุบันทั้งทางดานประวัติความเปนมาบทบาทหนาที่การ
บริหารคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ตําแหนงสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆอนัมนิกาย ยังไมไดเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน
รูป แบบเผยแผ แบบร วมสมัย ของพระพุท ธศาสนามหายานคณะสงฆ อนั มนิ กายในสั งคมไทย (สมศั กดิ์ สายหยุ ด ,
2558: 89) นั้นผูวิจัยไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบระหวางแบบดั้งเดิมและรวมสมัย และไดผลออกมาวาทางคณะสงฆอนัมนิกาย
ไดนําหลักการสอนแบบดั้งเดิม และรวมสมัยเขามาประยุกตใชทําใหเกิดวิธีการเผยแผแบบใหม ดังนี้
การตั้งมูลนิธิฯ เพื่อสงเสริมสังคม เชน มอบเครื่องมือแพทยแกโรงพยาบาลทั่วประเทศ การสงเสริมทางดานการเรียน
ตอตางเทศไทยของพระสงฆอนัมนิกาย การออกสื่อตาง ๆ ทําใหสังคมรูจักคณะสงฆอนัมนิกายมาขึ้นการสนับสนุนการเผยแผ
การเทศน ธรรมะในหมู เ ยาวชน ของคณะสงฆ อนั ม นิ กายได มี พ ระสงฆ เ ข าไปสอนในความรู กับ เยาวชน ที่ โ รงเรี ย นทั่ ว ไป
เหมือนกับเปนครูสอนศีลธรรมของคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทยมีการสนับสนุนสงเสริมพระสงฆไปศึกษาหลักธรรมเพื่อ
ไปเผยแผ การอุปสมบทและบรรพชา สามเณรภาคฤดูรอนทุกป มีการสนับสนุนจากทางคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทย
และมีเยาวชนเขารวมเปนจํานวนมากทําใหการเผยแผเปนแบบเชิงรุก เพื่อใหสังคมรูจักหลักธรรมและคณะสงฆอนัมนิกายจึงได
มีการ จัดสวดมนต ประจําทุกวันศุกร เปนการเผยแผวิธีการสอนและรวมกิจกรรมของคณะสงฆอนัมนิกายโดยอดีตถึงปจจุบันมี
ประชาชนเขารวมสวดมนต ทุกวันศุกรเปนจํานวนมาก
การเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ ทางคณะสงฆอนัมนิกายไดสงพระสงฆที่ศึกษาจบจากโรงเรียนสังกัดคณะ
สงฆฯ แลวสงไปเรียนตอที่ประเทศไตหวัน เปนเวลา 5 ป และจะมีพระสงฆที่ไปศึกษาจากตางประเทศนั้น ศึกษาจบแลวกลับมา
ประเทศและมาสอนใหประชาชนเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาอีกดวย
ปรัช ญา ศาสนา และศิล ปวัฒ นธรรม การเผยแผของคณะสงฆอนัมนิ กายตอสั งคมไทย (พระมหาสุริ ยา คั้นพ าบ,
2560: 23) นั้นมีการวิเคราะหบทบาท และความสัมพันธทางวัฒนธรรม เกิดเปนองคความรู ดังนี้ ดานหลักธรรม ดานสังคม
ดานวัฒนธรรม ดานการเรียนรู ดังนี้ คณะสงฆอนัมนิกายไดใชหลักธรรม คือ อัปปมัญญา 4 และพิธีกรรมที่สืบตอกันมาจน
เปนวั ฒธรรม พิธีกรรมต าง ๆ ยั งมีหลั กธรรมที่ คณะสงฆอนัมนิ กายใชเป นหลั กยึด มั่นคื อ อัป ปมัญ ญา 4 ดั งนี้ 1) เมตตา 2)
กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา ดานวัฒนธรรมที่ทําสืบตอกันมียาวนาน คือพิธีตาง ๆ เชน พิธีทิ้งกระจาด คือการแจกทานสิ่งของ
ใหกับคนยากไร เปนการชวยสังคม เขากับหลักธรรมมหายาน อัปปมัญญา 4 ดังนี้
1. เมตตา ผูเปนพระโพธิสัตวตองใหความสุขแกสรรพสัตว
2. กรุณา ผูเปนพระโพธิสัตวตองปลดเปลื้องความทุกขของสรรพสัตว
3. มุทิตา ผูเปนพระโพธิสัตวตองยินดีอนุโมทนาเมื่อสัตวพนทุกขและไดสุข
4. อุเบกขา ผูเปนพระโพธิสัตวตองมีจิตเปนกลางในสรรพสัตวไมยึดถือติดอยูในความดี
ทําใหเกิดการเรียนรูวาบทบาท ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของคณะสงฆอนัมนิกายที่มีตอสังคมไทย นั้น
ทางคณะสงฆ อ นั ม นิ กายใช บ ทบาทและความสั ม พั นธ ท างวั ฒ นธรรม คื อพิ ธี กรรมของพระสงฆ ม หายาน ในการสร า ง
ความสัมพันธใหพระสงฆกับสังคมไทยมีความสัมพันธกันยิ่งขึ้น
สรุปไดวา วัดธรรมปญญารามบางมวง เปนวัดที่อยูในสังกัดคณะสงฆอนัมนิกาย พระสงฆอนัมนิกายไดเขามาในรัช
สมัยกรุงธนบุรี วัดธรรมปญญารามบางมวงนั้นไดนําหลักการเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน รูปแบบเผยแผ เปนแบบรวมสมัย
ของพระพุทธศาสนามหายานนั้นผูศึกษาไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบระหวางแบบดั้งเดิมและรวมสมัย และไดผลออกมาวาวัด
ธรรมปญญารามบางมวงไดนําหลักการสอนแบบดั้งเดิม และรวมสมัยเขามาประยุกตใชทําใหเกิดวิธีการเผยแผแบบใหม ดังนี้
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การตั้งมูลนิธิฯ เพื่อสงเสริมสังคม เชน มอบเครื่องมือแพทยแกโรงพยาบาลทั่วประเทศ การสงเสริมทางดานการเรียน
ตอตางประเทศ และพระสงฆอนัมนิกาย ไดสนับสนุนการออกสื่อตาง ๆ ทําใหสังคมรูจักคณะสงฆอนัมนิกายมากขึ้น
การสนับสนุนการเผยแผการเทศนธรรมะในหมูเยาวชน ของคณะสงฆอนัมนิกายไดมีพระสงฆเขาไปสอนในความรูกับ
เยาวชน ที่ โรงเรีย นทั่ วไปเหมื อนกับ เป นครูส อนศีล ธรรมของคณะสงฆอนัม นิกายแห งประเทศไทยมีการสนั บสนุนสง เสริ ม
พระสงฆไปศึกษาหลักธรรมเพื่อไปเผยแผ
การอุปสมบทและบรรพชา สามเณรภาคฤดูรอนทุกป โดยมีการสนับสนุนจากทากคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศ
ไทย และมีเยาวชนเขามรวมเปนจํานวนมากทําให การเผยแผเปนแบบเชิงรุก เพื่อใหสังคมรูจักหลักธรรมและคณะสงฆอนั ม
นิกาย
จัดสวดมนต ประจํ าทุ กวั นศุ กร เป นการเผยแผวิธีการสอนและร วมกิจกรรมของคณะสงฆ อนั มนิ กายโดยอดี ตถึ ง
ปจจุบันมีประชาชนเขารวมสวดมนต ทุกวันศุกรเปนจํานวนมากและเปนการเผยแผอีกทางหนึ่ง
การเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ ทางคณะสงฆอนัมนิกายไดสงพระสงฆที่ศึกษาจบจากโรงเรียนสังกัดคณะ
สงฆฯ แลวสงไปเรียนตอที่ประเทศไตหวัน เปนเวลา 5 ป และจะมีพระสงฆที่ไปศึกษาจากตางประเทศนั้น ศึกษาจบแลวกลับมา
ประเทศและมาสอนใหประชาชนเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาอีกดวย
จากการศึกษานั้นการเผยแผพระพุทธศาสนามหายานของวัดธรรมปญญารามบางมวง จังหวัดนครปฐม มีหลักธรรม
ในการเผยแผ ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม คือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามหายานใชเปนหลักยึดมั่นคือ หลักธรรม
อัปปมัญญา 4 อยาง 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา ทําใหเกิดการแผยแผ คือ การตั้งมูลนิธิฯ การอุปสมบทและ
บรรพชา จัดสวดมนต การเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ เปนตน
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บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มุงศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งผูวิจัย
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณและการรวบรวมรวมเอกสารเพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนกับ
ผีที่พวกเขานับถือ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวลาวครั่งมี ความเชื่อในเรื่องผีมายาวนานนับตั้งแตอาศัยอยู ที่ประเทศลาว
ความเชื่อเรื่องผี จึง กลายเปนจารี ตความเชื่ อท องถิ่นที่ ฝง รากแน นมาหลายชั่วคน แตอยางไรก็ดี เมื่อพุ ทธศาสนาเข ามายั ง
สุวรรณภูมิชาวลาวครั่งก็นับถือพุทธศาสนาโดยผสมผสานเขากับความเชื่อเรื่องผีจนกลายเปนเอกภาพแหงความหลากหลายทาง
ความเชื่อในหมูชนชาวลาวครั่ง ทั้งนี้ผีที่สําคัญของชาวลาวครั่งในหวยดวนนั้นมีดวยกันสองประเภทคือผีบรรพบุรุษและผีเทวดาซึ่งมี
การปฏิบัติบูชาที่ตางกันออกไป นอกจากนี้ยังมีศาลพอเฒาเพียซึ่งเปนศาลเจาศักดิ์สิทธิ์ที่หมูชนชาวลาวครั่งใหความเคารพเปน
อยางมาก และยังเปนศูนยรวมของการประกอบศาสนกิจของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนจนกลายเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม
ของชาติพันธุกลุมนี้ในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
คําสําคัญ: ลาวครั่ง ผีบรรพบุรุษ ผีเทวดา ศาลพอเฒาเพีย
Abstract
This article aimed to study the spirit of Laos-Krung ethnicity in Huay-Duan subdistrict, Don-Toom
district, Nakorn Pathom. The researcher gathered the information with the purpose of studying the relationship
between Laos-Krung in Huay-Duan area and the worshipped ghosts. The result showed that Laos-Krung
people believe in spirit for a long time since they settled down in Laos country present day. However,
when Buddhism was propagated in south east asia, Laos-Krung people convert to Buddhist but they still
blend Buddhism cult with their primitive native ghosts until crystallization, The outstanding ghosts of
Laos-Krung clan has 2 types the one ancestral spirit the another spectral spirit. Both spirits have a different
rituals. Moreover; in Huay-Duan subdistrict appears San-Po-Tao-Pia or the holy joss house of village
among Laos-Krung people. This joss house is also the center of religious ritual of Laos-Krung in HuayDuan subdistrict and it is the symbol of identity of ethinicity in Don Toom district.
Keywords: Laos-Krung, ancestral spirit, spectral spirit, holy joss house
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ชาวลาวครั่ งในตํ าบลห วยด วน อํ าเภอดอนตูม จั งหวั ด นครปฐม มี ค วามเชื่ อเกี่ ย วกับ ผี ม ายาวนานตั้ ง แต นับ ถื อ
พระพุทธศาสนา ผีที่สําคัญ ๆ ของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมี 2 ประเภทคือ ผีบรรพบุรุษและผีเทวดา ชาวลาวครั่งยังคงให
ความเคารพนั บ ถื อจวบจนป จจุ บั น อย างไรก็ ดี รู ป แบบพิ ธี กรรมและศาสนพิ ธีข องชาวลาวครั่ ง มี รูป แบบหลากหลายไม
เหมือนกัน และเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาวลาวครั่งที่ปจจุบันยังคงสืบทอดกันมา
ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันนั้นนับถือพุทธศาสนา
เหมือนเชนคนไทยในปจจุบัน ดังนั้น ในสังคมของคนลาวและคนไทยจึงมองไมเห็นความแตกตางทางดานธรรมเนียมปฎิบัติ
ทางพุทธศาสนาแตอยางไร เนื่องจากทั้งคนไทยและคนลาวเชื้อสายลาวครั่งตางมีรูปแบบกิจวัตรในการปฏิบัติทางดานศาสนาที่
คลายกัน เชน การทําบุญใสบาตร การสวดมนต การฟงธรรมในวันพระ และการเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา ตลอดจน
ประเพณีปฏิบัตินับตั้งแตการเกิดจนถึงการตายที่มีพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวของอยูตลอดเวลา แตอยางไรก็ตาม ในสังคมของ
ชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก็มีความเชื่อเฉพาะกลุมซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่สืบ
ทอดกันมานับตั้งแตอาศัยอยูที่ประเทศลาวเมื่อครั้งอดีต ชาวลาวครั่งในหวยดวนมีความเชื่อแฝงเกี่ยวกับเรื่องผีซึ่งเปนความเชื่อ
อันเปนอัตลักษณสําคัญของกลุมชาติพันธุชาวลาวทุกเชื้อสายเปนอยางมาก ความเชื่อแฝงเชนนี้มิไดจําเพาะอยูแตชาวลาวครั่ง
เทานั้น แมกระทั่งคนไทยก็มีความเชื่อแฝงเชนกันเหมือนกันซึ่งอาจจะแตกตางกันไปตามแตละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีความ
เชื่อของชาวลาวครั่ งอีก หลากหลายที่ มีค วามสัม พันธเชื่ อมโยงเกี่ ยวของกับ ศาสนาจนบางครั้งความเชื่อเหล า นี้ ก็ถูกดูด กลื น
ผสมผสานและหลอมรวมเปนสวนหนึ่งของศาสนาไปโดยปริยาย ทําใหแบบแผนจารีตทางวิถีชีวิตบางดานก็แฝงไวดวยความเชื่อ
เฉพาะกลุมดวยเชนกัน
จากการสั มภาษณนายบุญเรือน ปาแสนกุ ลปราชญช าวบานในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม กลาววา “ความเชื่ อ
เรื่องเหนือธรรมชาติมีบ ทบาทสําคัญ ตอวิ ถีชีวิตของชาวลาวครั่งในหวยด วนนั บตั้ง แตเ กิด จนตายรวมถึ งการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพพื้นฐานที่มีมายาวนานนับแตสมัยอดีตดวยเชนกัน โดยเฉพาะการทํานาซึ่งเชื่อกันวาหากชาวลาวครั่ง
ปฏิบัติแลวก็จะเกิดความอุดมสมบูรณในผืนที่นั้น ๆ อาทิ พิธีกรรมบูชาพระแมธรณี และพระแมโพสพ เปนตน ทั้งนี้กอนการ
หวานขาวชาวนาลาวครั่งจะตองบอกอธิษฐานตอพระแมธรณีโดยจัดวางเครื่องเซนไวบนพื้นดินบริเวณหัวคันนาและกลาวแกแม
ธรณีวาจะทํานาแลวและขอใหคนและควายอยูดีมีสุขสบาย การคราดไถอยาใหหักบไดมาแยงดิน ขอเพียงแคทํากิ น ทั้งนี้พิธี
ดังกลาวนี้ถูกเรียกในภาษาถิ่นวา “พิธีแฮกนา” นอกจากนี้ยังมีพิธีที่เกี่ยวกับความเชื่ออีกพิธีหนึ่งคือ “พิธีศพ” ซึ่งเมื่อนําศพ
ผูตายใสลงหีบศพเปนที่เรียบรอยแลว หากศพเปนชายก็จะใชผาขาวมาของผูตาย คลุมทับผาขาวบนฝาหีบ แตถาเปนศพของ
ผูหญิงก็จะคลุมหีบดวยสไบของผูตายและจะเผาเครื่องนุงหมตาง ๆ ของผูตาย เชน ผาขาวมาไหม โสรงไหม ผาพุงไหม ผามวง
โรง หรือผาซิ่นมัดหมี่ ผาสไบและเสื้อฯลฯ เผาตามไปดวย” ดวยเหตุนี้พิธีกรรมดังกลาวนี้จึงเปนสาเหตุแหงความสูญเสียผาสมัย
โบราณที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีไปเปนจํานวนมาก อาจกลาวไดวา พิธีกรรมมีความสัมพันธกับความเชื่อ
อยางแยกกันไมออก พิธีกรรมตองมีความเชื่อเปนพื้นฐานของการกระทําไมวาจะเปนความเชื่อตอเรื่องใด ๆ ก็ตาม ฉะนั้นความ
เชื่อจึงเปนรากฐานสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิถีชวี ิตของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเปนอยางยิ่ง แมจะมีพิธีกรรมบางอยางเลือน
หายไปลวก็ตาม
พุทธกับผี: ความเชื่อในเอกภาพแหงความหลากหลายของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน
ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักเหมือนเชนคนไทย
อีกทั้งยังมีประเพณีปฏิบัติที่คลายคลึงกับชาวพุทธไทยในเกือบทุกด าน ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงพบเห็นได เชน การใสบาตร
การไปวัดรักษาศีลอุโบสถในวันพระ รวมถึงการไปวัดในโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหะบูชา วัน
วิสาขะบูชา วันธรรมสวนะ เปนตน ทั้งนี้ชาวลาวครั่งในตําบลดังกลาวใหความสําคัญกับพุทธศาสนาเปนอยางมาก และยังมีการ
อบรมสั่งสอนใหลูกหลานยึดมั่นในศาสนาเพื่อเปนการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาหลายชั่วรุนนับจากสมัยบรรพบุรุษที่เวียงจันทนใน
ประเทศลาว
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อยางไรก็ดี กอนหนาที่พุทธศาสนาจะเขามามีอิทธิพลตอสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ชาวลาวครั่งมีความเชื่อใน
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์เฉพาะกลุมที่สืบทอดตอกันมายาวนานนับจากสมัยบรรพบุรุษที่เวียงจันทนเชนเดียวกับชาวลาวเชื้อสายอื่น ๆ ชาว
ลาวครั่งในทุกทองที่รวมถึงชาวลาวครั่งในหวยดวนก็มีความเชื่อในเรื่องของผีซึ่งมีบทบาทอยางมากตอวิถีช าวลาว ความเชื่อ
เรื่องผียังมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวลาวทั้งสี่กลุมที่อาศัยในนครปฐมเชนกัน ไดแก ลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวโซงและลาวใตซึ่ง
กระจายอยูทั่วทั้งนครปฐมในอําเภอตาง ๆ ทั้งนี้ผีในความเชื่อของชาวลาวครั่งมีมากมาย ผีที่สําคัญคือผีบรรพบุรุษซึ่งหมายถึง
ผีเจานายรวมถึงผีเทวดาที่สามารถใหคุณและโทษได โดยความเชื่อในเรื่องผีเปนความเชื่อที่เกาแกที่สุดในสังคมปฐมภูมิของ
ชาวพื้นเมืองในอุษาคเนยกอนที่พุทธศาสนาจะเขามาแผอิทธิพลในดินแดนละแวกแถบนี้ 42 สิ่งเหลานี้จึงเปนเครื่องพิสูจนวา
สังคมปฐมภูมินั้นจะใหความเชื่อในเรื่องผีวาสามารถดลบัลดาลและสรางความสงบและใหความปลอดภัยแกคนในชุมชนได
ผีบรรพบุรุษเหลานี้มีสวนสรางสายสัมพันธตอชาวครั่งในชุมชนและพื้นที่รอบขางอยางแนบแนน รวมทั้งชาวลาวครั่ง
ยังใชเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตเพื่อมิใหขัดตอหลักปฏิบัติที่เคยมีมานับตั้งแตอาศัยอยูที่เวียงจันทน เชน เมื่อมีการเกิด การ
ยายถิ่นที่อยู การขึ้นบานใหม การแตงงานและการตายจะตองมีการแจงใหผีบรรพบุรุษทราบทุกครั้ง ๆ ดังนั้น จึงกลาวไดวา
ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมีความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติมานับตั้งแตสมัยโบราณ ความเชื่อที่ฝงรากลึกอยางเหนียว
แนนคือความเชื่อเรื่องผี โดยชาวลาวครั่งโดยทั่ว ๆ ไปรวมถึงในตําบลหวยดวยมีความเชื่อเรื่องผีอยูสองชนิดใหญคือผีเจานาย
(ancestral spirit) และผีเทวดา (spectral spirit) นอกจากเรื่องผีซึ่งเปนความเชื่อเหนือธรรมชาติแลวนั้น ชาวลาวครั่งยังมี
ความเชื่อในเรื่องของ “ขวัญ” (Khwan) ในตัวของมนุษยดวย อีกทั้งยังเชื่อในเรื่องของดวงชะตา การสืบดวงชะตา การสะเดาะ
เคราะห การรดน้ํามนต พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะหของชาวลาวครั่งจะมีการนํากระทงใสเครื่องบวงสรวงไปทิ้ งที่บริเวณ
ทางสามแพรง พรอมทั้งนําพระพุทธรูปองคเล็กไปไวที่วัดเพื่ออุทิศใหกับผีเจานาย เปนตน
จากการคนควาในเอกสารกลาววาชาวลาวครั่งไดอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางในสมัยปลายกรุงธนบุรีเมื่อ พ.ศ.
2321 ตามเสนทางสายแมน้ําเหืองของลาวเขาสูไทยจากจังหวัดเลยเปนชุดแรก และมีการอพยพติดตอกันมาเปนระลอก ๆ
เดินทางเขาสูไทยจากเลย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร สุพรรณบุรีและนครปฐมเปนจังหวัดสุดทาย 43 ชาวลาวครั่งที่
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมยังไดนําความคิดในเรื่องพิธีความเชื่อและคติวิทยาในเรื่องพุทธกับผีผสมผสาน
เขาไวดวยกันอยางแนบแนน นายบุญเรือน ปาแสนกุล (2558) กลาววา “ทั้งนี้ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเชื่อวาเมื่อครั้งที่
อพยพมานั้น “พอแสนหาญ” (Poh-San-Haan) เปนผูดูแลความทุกขสุขและความเดือดรอนของชาวลาวครั่งทุก ๆ คนใน
ชุมชน จนไดรับการยกยองใหเปนผูนําของชาวลาวครั่ง ทั้งนี้เมื่อพอแสนหาญไดเสียชีวิตไปแลว ทวาทุกคนเองยังคงใหความยํา
เกรงเหมือนเมื่อครั้งที่พอแสนหาญยังคงมีชีวิตอยู ดังนั้น ชาวลาวครั่งทุกชุมชนจะมีศาลพอแสนหาญประจําหมูบานและมีคน
ทรงชื่อ “พอเฒาเพีย” เพื่อใชติดตอกับพอแสนหาญโดยตรง ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมีศาลพอเฒาแสนหาญอยูสองที่
ดวยกัน ที่แรกตั้งอยูที่หมูที่ 1 และอีกที่ตั้งอยูหมูที่ 6 การสรางศาลเจาพอแสนหาญก็เพื่อเปนอนุสรณเพื่อหวลรําลึกถึงพอแสน
หาญของพวกตน อีกทั้งชาวลาวครั่งจะมีการจัดงานสมโภชศาลเจาพอดังกลาวในทุก ๆ ป
ตามคําบอกเลากลาวกันวาเมื่อถึงกําหนดวันที่จะเลี้ยงปพอแสนหาญนั้น พอแสนหาญจะขี่มาขาวพรอมบริวารมาดูแล
ความสงบเรียบรอยในหมูบานเปนเวลา 3 คืน ฉะนั้นชาวลาวครั่งในสมัยโบราณจึงเชื่อวาหากวันถึงกําหนดสมโภชแลวชาวลาว
ครั่งจะตองหยุดทํากิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น เชน การประกอบอาชีพทุกชนิดโดยจะไมตําขาว ไมสีขาว ไมจับนกตกปลา ไมทํานาทํา
สวน ฯลฯ อี กทั้งกลางคื นยังหามออกจากบริเวณบานเปนเวลา 3 คืน เพราะพอแสนหาญจะพาทหารออกลาดตระเวนดูแ ล
ความสงบสุข ชาวลาวครั่งที่มีศาลทุกที่เชื่อวาหากออกนอกบานกลางคืนอาจจะเกิดอันตรายกับตนเองและครอบครัวได ทั้งนี้
พิธีกรรมดังกลาวนี้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้
42
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ผีบรรพบุรุษ: สายใยแหงความเชื่อของชาวลาวครั่ง
พิธีกรรมและความเชื่อของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนรวมถึงชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในภาคกลาง
และอีสานตางก็สืบทอดความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษเปนอยางมาก อยางไรก็ดี ผีบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งสามารถจําแนก
ออกเปนผีเจานายและผีเทวดา การนับถือผีทั้งสองประเภทมีอิทธิพลตอชาวลาวครั่งในทุกที่รวมทั้งในตําบลหว ยดวน อําเภอ
ดอนตูม นครปฐมเปนอยางมาก เพราะมีอิทธิพลนับตั้งแตเกิดจนตายซึ่งผีเหลานี้มีบทบาทตอการเขามามีสวนในพิธีกรรมตาง ๆ
ของชาวลาวครั่งเปนอยางยิง่
จากการสัมภาษณนายสํารอง (สํารอง อินทรแสน, 2558) กลาววา “ในปจจุบันชาวลาวครั่งนับถือพุทธศาสนาและ
นับถือผีเชนเดียวกับกลุมชาติพันธุไทอื่น ๆ โดยชาวลาวครั่งเชื่อวาผีนั้นมี 2 กลุม คือ ฝาย“ผีเจานาย” และ “ผีเทวดา” ซึ่งผี
ดังกลาวเชื่อกันวาเปนผีบรรพบุรุษที่อาศัยอยูเมืองภูครังของประเทศลาว ในชุมชนลาวครั่งที่อพยพมายังไทย ชาวลาวครั่งได
แยกความเชื่อออกเปน 2 กลุมตามความเชื่อผีของครอบครัว กลุมแรกคือผีเจานายซึ่งก็คือมูลนายที่อพยพเขามาอาศัยอยู
กอน หรื ออาจเป นวิญ ญาณของบรรพบุ รุษผู ที่ได ลวงลับไปแล ว มูล นายเหล านี้ถื อเป นนักรบผูสืบ เชื้อสายเผาพันธุ เดีย วกั บ
สมาชิกในชุมชนชาวลาวครั่ ง ตอมาลูกหลานจะอัญเชิ ญผีเจ านายมาสถิตในศาลของหมู บานชุม ชนลาวครั่งซึ่ งเรียกวา “หอ
เจานาย” ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบาน ทั้งนี้ความเชื่อ “ผีเจานาย” ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบสังคมของ
ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนดวยมีขอหามเรื่อง “ผิดผี” ซึ่งเปนจารีตที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม หากเกิดผิดผีขึ้นจะตองทําพิธี
เซนไหวขอขมาผีแลวแตจะทําการสิ่งใด นอกจากนี้อาจยังตองมีการบอกผีเจานายในโอกาสตาง ๆ เชน การออกไปคาขาย การ
ทําไร ทํานา หรือมีงานประเพณีใด ๆ ก็จะตองมาบอกกลาวผีเจานายเพื่อใหผีเจานายไดชวยดูแลคุมครองดูแลปกปกรักษาไมให
สิ่งไมดีเขามากล้ํากรายและใหพบแตสิ่งที่ดีมีความเจริญ
ผีเจานายเปนผีที่ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมนับถือกันเป นอยางมากนับตั้งแตผู
เฒาผูแกจนถึงคนหนุมสาวในปจจุบัน ชาวลาวครั่งเชื่อวาผีเจานายจะสิงสถิตอยูที่หอหรือศาลซึ่งสรางเอาไวทางทิศเหนือของ
หมูบานประกอบดวยหอเจาพอ หอเจาแม และหอลูกซึ่งมีลักษณะเปนศาลครอบครัว )joss house familyโดยผูที่ทําหนาที่ (
ตอกับผีเจานายคือติด“กวน” ซึ่งเปนตําแหนงเฉพาะในการประกอบศาสนพิธี ขอสังเกตที่สําคัญคือศาลนั้นมักตั้งอยูบริเวณ
โดยรอบซึ่งมีตนไมขนาดใหญปกคลุมหนาแนน เชน ตนโพธิ์ ตนมะขาม ตนไทร หรือตนไมที่มีขนาดใหญโตหลานคนโอบ ซึ่งชาว
ลาวครั่งตางเชื่อวาตนไมเหลานีเ้ ปนตนไมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เปนอยางมากและชาวบานไมกลาเขาไปแตะตอง
นายสํารอง (สํารอง อินทรแสน, 2558) ยังกลาวตออีกวา “ศาลเจาพอหรือหอเจาพอเปนสิ่งปลูกสรางที่ไมใหญมาก
นัก บริเวณหลังคาจะมุงดวยสังกะสี และมีฐานเสาจํานวน 4 ตน แตถาเปนหอลูกจะใชเ สาเพียงตนเดียวเทานั้นเพื่อใหเห็นถึง
ความแตกตาง ภายในตัวศาลไมมีเจว็ดเหมือนกับศาลพระภูมิของไทย มีเพียงชามเปลาหนึ่งใบสําหรับใสขาวสุกและไกตมที่
นํามาเซนสังเวยบูชาเทานั้น เมื่อชาวบานนําไกตมมาแกบน ทหารเจาพอจะฉีกไกเปนชิ้น ๆ จากนั้นกวนจะนําชิ้นไกใสเอาไวใน
ชามซึ่งตั้งอยูบนหอเจาพอ หอเจาแมและหอลูกตามลําดับ พิธีดังกลาวนี้เรียกวา “การญายไก” หมายถึง การแจกจายไก และ
เมื่อพิธีเสร็จสิ้นลง กวนจะแจกจายไกที่ใชในการประกอบพิธีกรรมใหกับชาวบานที่เขามารวมประกอบพิธี นอกจากนี้เหลาที่
นํามาใชในการประกอบพิ ธีนั้นกวนจะนําใบไมจุมในเหลา พรอมทั้งพรมลงไปบนพื้นดิน ซึ่งชาวลาวครั่งเชื่อวาเจาพอจะชวย
คุมครองคนในชุมชนหวยดวนใหอยูเย็นเปนสุข”
คติความเชื่อเรื่องผีเทวดา
จากการสัมภาษณนายสุก (สุก วงแดง, 2558) ไดอธิบายเรื่องผีเทวดาวา “ผีเทวดา คือ วิญญาณของเทวดาที่เคยปก
ปกรักษาบานเมืองของพวกตนมาตั้งแตอยูที่อาณาจักรลานชางหลวงพระบาง ทั้งนี้ชาวลาวครั่งจะมีจารีตและพิธีกรรมเพื่อแสดง
ถึงการเคารพนับถือผีเทวดาดวยการสราง “หิ้งเทวดา” เปนสิ่งมงคลรักษาพวกตน ทั้งนี้หิ้งเทวดามีลักษณะเปนหิ้งไม 2 ชั้น ชั้น
บนเล็ กกวาชั้นลางใชเ ปนที่วางพานทองเหลื องตลอดจนใส พระคั มภี รโ บราณ 2 เล มและดาบเหล็ กด ามไม อีก 1 อั น ส วน
ขางลางใช เปนที่วางเครื่องสักการะ ได แก ดอกไม ธูปเทียน และสวยที่ชาวบานนํามาทําพิธีแกบน ดอกไมที่นํามาแกบนไม
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สามารถนําลงจากหิ้งไดจนกวาจะถึงงานเลี้ยงผีจงึ จะเปลี่ยนไดและตองนําดอกไมมาแทน ผูทําพิธีและสื่อสารติดตอกับผีเทวดา
เรียกวา “คนตน” ซึ่งเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไดและมักจะสืบทอดตําแหนงตามสายโลหิตเปนสําคัญ
ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนที่นับถือผีเทวดานั้นในตระกูลหนึ่งจะมีผูทําหนาที่ติดตอกับผีบรรพบุรุษเพี ยงหนึ่งคน
เรียกวา “เจาตน” เจาตนนี้เปนผูหญิงซึ่งแตงงานแลวและมีอายุมาก โดยเจาตนจะทําหนาที่จัดของเพื่อเซนสรวงบูชาผีเทวดา
ขอสั ง เกตที่สํ าคั ญ คื อการดํ ารงตํ าแหน ง ของเจ าต นในฐานะที่ เ ป นสตรี เ พศของชาวลาวครั่ ง นี้ ยั ง สะท อนให เ ห็น บริ บ ททาง
ประวัติศาสตร ตําแหนงนักบวชหรือผูนําทางจิตวิญญาณของชาวลาวครั่งเปดโอกาสความเทาเทียมกันในดานเสรีภาพทางเพศ
หากมีครอบครัวชาวลาวครั่งคนใดมีทายาทเกิดขึ้นใหม ผูปกครองจะตองนําเด็กแรกเกิดใหเจาตนทําพิธีเพื่อเขาเปนสมาชิกของ
กลุม และเพื่อใหผีบรรพบุรุษตนนั้นรับรูเพื่อคุมครองใหทารกอยูรอด หากเจาตนนั้นเสียชีวิตลงก็จะมีการคัดเลือกบุคคลอื่น ๆ
มารับหนาที่แทนโดยมีการนัดหมายใหทุกคนในโคตรตระกูลมารวมตัวกัน และใหคนทรงทําพิธีเพื่อใหมีคนรับหนาที่เปนเจาตน
ตอไป”
ตัวอยางของความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษยังถือเปนการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมหมูบานชาวลาวครั่งใน
หวยดวนเปนอยางดี นอกจากนี้ยัง พบวาชาวบานแหงนี้ยั งมีความเชื่อเรื่องภูต ผีวิญญาณอยางเหนียวแนน และถึง แมพุท ธ
ศาสนาจะเขามามีบทบาทตอสังคมชาวลาวครั่งมากเพียงใด แตก็ไมทําใหความเชื่อเรื่องนี้ลบลางไปจากสังคมได อาจกลาวได
วาความเชื่อของสังคมลาวครั่งเปนการผสมผสานกันระหวางพุทธกับผีในบางมิติ อาทิ พิธีการแตงงานของชาวลาวครั่งจะตอง
ทําพิธีบูชาผีเทวดา โดยใชผาขาวมา 1 ผืน เงิน 4 บาท กลวย ขาวสุกโรยน้ําตาล ขาวตมมัดไมใสไส เทียน ดอกไมและเหลาอีก
1 ขวด จากระบบความเชื่อเรื่องผีเจานายและผีเทวดาของชาวลาวครั่งจึงมีขอหามและบทลงโทษ เชน หญิงชาวลาวครั่งที่ได
เสียกันกอนแตงงานจะตองทําพิธีเสียผีที่บานของฝายหญิง ซึ่งจะมีการเซนไหวผีเจานายโดยการใชเหลา 8 ไห ไก 8 ตัว และ
นําไปฆาที่ศาลเจานายโดยใหเลือดไกหยดลงบนแทนบูชาเจานาย
นายเย็น (เย็น จงสอน, 2558) ซึ่ง มีตําแหนง เปนกวนในปจจุบัน กลาววา “ผูนําทางจิตวิญ ญาณในการประกอบ
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งในหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมรวมถึงชาวลาวครั่งที่อาศัยอยู ในอีกหลาย
ทองที่นั้นมีอยูดวยกันสองตําแหนงหลัก โดยผูหนาที่สําคัญในการปฏิบัติศาสนกิจมีอยูสองตําแหนงดวยกัน ตําแหนงแรกคือ
กวน (Guan) มีหนาที่เปนหัวหนาประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีบรรพบุรุษที่หอเจานาย กวนนั้นมีสถานะเปนนักบวชตามความเชื่ อ
ของผีบรรพบุรุษ รวมทั้งยังเปนผูนําจิตวิญญาณที่สําคัญของชุมชนลาวครั่งทองถิ่นหวยดวนอีกดวย นอกจากนี้กวนยังมีหนาที่
กําหนดปฏิทินการจัดงาน รวมทั้งการจัดพิธีกรรมทางความเชื่อของคนในชุมชนหวยดวนอีกดวยเชนกัน ขอสังเกตสําคัญคือ
การสืบ ทอดตําแหน งผู นํานั กบวชหรือกวนนั้นจะสื บทอดเฉพาะคนในตระกู ลเดี ยวเทานั้น ซึ่ง ทําใหตํ าแหนง นี้เ ปนตํ าแหน ง
ผูกขาดอํานาจในเรื่องศาสนพิธี กวนจะทําหนาที่ดูแลศาลและประกอบพิธี เชน การแกบนใหกับชาวบาน การจัดงานประจําป
หรืองานทําบุญหอซึ่งจะมีคนทรงประกอบพิธีดังกลาวนี้ แนวคิดในคตินิยมดังกลาวนี้ปรากฏอยางแพรหลายตามชุมชนชาวลาว
ครั่งในประเทศไทย รวมทั้งชาวลาวครั่งในชุมชนหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมดวยเชนกัน ในหมูบานอื่น ๆ ของชาวลาว
ครั่งก็จะมีการนับถือเจาพอดวยเชนกันรวมทั้งกวนซึ่งมีประจําในแตละหมูบาน แตอยางไรก็ดี กวนในหมูบานหนึ่งอาจเขามา
ประกอบศาสนกิจในอีกหมูบานหนึ่งไดเชนกัน นอกจากกวนซึ่งเปนนักบวชหลักในการประกอบศาสนกิจของชาวลาวครั่งแลว
ยังมีการคัดเลือกตําแหนงทหารเจาพอ ซึ่งทหารดังกลาวมีหนาที่ในการชวยเหลือกวนโดยตรงแตทวาไมสามารถติดตอกับเจาพอ
เหมือนเชนกวนได เมื่อชาวบานในชุมชมพบเจอปญหาหรืออุปสรรคใดก็ตาม ชาวบานมักจะบนบานดวยเหลาหนึ่งขวดและไก
อีกหนึ่งตัว แตหากมีฐานะมากกวานั้นอาจใชของเครื่องเซนที่มากกวานี้ก็ได โดยกวนจะทําหนาที่สื่อสารกับเจาพอโดยตรงโดย
ผานทางรางทรงอีกชั้นหนึ่ง”
ทั้งนี้ในชวงระหวางประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ทหารเจาพอเหลานี้จะชวยกันจัดเตรียมเครื่องสังเวยบูชาเจาพอ
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนผูชวยกวนในการประกอบศาสนกิจโดยตรง ทั้งนี้นอกจากตําแหนงกวนซึ่งเปนตําแหนงที่มีการสืบทอดกัน
ทางสายเลือดแลวนั้น ตําแหน งทหารเจาพอก็มี การสืบ ทอดทางสายเลือดดวยเชนกัน แตอยางไรก็ดี การสืบ ทอดตํ าแหน ง
ดังกลาวนั้นยังตองพิจารณาคุณสมบัติของผูรับตําแหนงดวย ทั้งนี้หากมีคนที่ดีหรือเหมาะสมก็ตําแหนงดังกลาวก็อาจเปลี่ยนถาย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1067
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เป นคนอื่น ๆ ในชุ มชนได เว นแต เพี ย งตํ าแหนง ร างทรงที่ไ ม จําเปนตองสืบ ทอดซึ่ง ส วนใหญ แ ลวรางทรงเจ าพ อจะเปนผู ที่
เลือกสรรผูที่จะเปนรางทรงดวยตนเอง และตําแหนงที่สองคือ คนตน (Kon Ton) จะทําหนาที่เปนผูติดตอสื่อสารกับวิญญาณ
โดยตรง คนตนจึงทําหนาที่เปนผูสงสารระหวางโลกมนุษยกับโลกแหงวิญญาณ”
นอกจากนี้นายสุก (สุก วงแดง, 2558) ซึ่งมีหนาที่ตําแหนงเปนกวนอีกคนกลาวเพิ่มวา “ชาวลาวครั่งมีประเพณีเลี้ยงผี
ประจําปในราวอาทิตยที่ 2 ของเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายนเปนประจําของทุกป โดยจะมีการเลี้ยงผีเจานายหลังจากนั้นจึง
เป น การเลี้ ย งผี เ ทวดาตามลํ าดั บ ศาลของผี แ ต ล ะฝ ายจะต อ งอยู ใ นป าละเมาะใกล กั บ หมู บ า น กวนและคนต นเป น ผู
กําหนดเวลาในการจัดงานการเลี้ยงผีประจําป นอกจากจะมีการเซนไหวประจําปเพื่อเปนการสํานึกและขอขมาลาโทษในสิ่งที่
ไดทําไวแลวนั้น ครอบครัวที่เพิ่งแตงงานไปนั้นยังถือเอาโอกาสดังกลาวนี้เปนการบอกกลาวใหผีไดรูว าครอบครัวตนมีสมาชิก
ใหมเพิ่มขึ้น เนื่องจากชายชาวลาวครั่งทุกคนมีแบบแผนปฏิบัติสืบตอกันมาวาชายชาวลาวครั่งจะตองบอกกลาวผีบรรพบุรุษทุก
คน ทั้งนี้ในหมูบานลาวครั่งหวยดวนจะทําการใด ๆ ก็จะตองแจงใหผีบรรพบุรุษไดรับรูทุกครั้ง และเมื่อทําพิธีเลี้ยงผีเสร็จแลวก็
จะนําอาหารที่เหลือมาเลี้ยงกันเองในหมูคนที่มารวมงานพิธีเลี้ยงผี”
ศาลหลวงพอเฒาเพีย: ศูนยรวมศรัทธาของผูคนชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน
ชาวลาวครั่งที่หวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมเปนชุมชนชาวนาซึ่งสวนใหญประกอบการกสิกรรมเปนจํานวนมาก
ประชาชนสวนใหญพูดภาษาถิ่นลาวครั่งถึงรอยละ 90 ขณะที่พื้นที่สภาพอาณาบริเวณสวนใหญเปนพื้นที่ใตถุนบานซึ่งใชเปนที่
เก็บเครื่องมือในการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ในบางครอบครัวอาจวางแครไวนอกบานเพื่อเปนที่นั่งเลนหรือนอนเลน
ขณะที่บางครอบครัวอาจมีกี่ไวทอผา ขณะที่บนบานเปนหองโถงใหญและกั้นหองนอนเพียงหองเดียว บริเวณรอบบานมีคอก
วัว คอกควาย หรืออาจมีการเลี้ยงไก เปด หาน เปนตน การตั้งบานเรือนของชาวลาวครั่งนี้สวนใหญญาติพี่นองจะปลูกบาน
ใกลกันและจะไมมีรั้วกั้นอาณาเขต (compound village) ทําใหสามารถเดินเขาออกบานแตละหลังไดอยางสะดวก ภายใน
หมูบานจะประกอบไปดวยกลุมบานสําคัญ คือ บานนอก บานกลางและบานในโดยมีถนนเขาหมูบานในแตละสายแบงกลุมบาน
ดังกลาว
ชาวบานจะไปทําบุญที่วัดกงลาดเปนสวนมากโดยเฉพาะชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน ทําใหวัดกงลาดกลายเปนจุด
ศูนยรวมของชาวลาวครั่งมานับตั้งแตสมัยอดีต นอกจากการทําบุญแบบพุทธศาสนาที่ไดกลาวมาแลวนั้น ชาวลาวครั่งในตําบล
หวยดวนยั งนั บถื อผี บรรพบุรุ ษทั้ง ผีเ ทวดาและผี เจ านายซึ่ง เปนสิ่ง ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่สื บทอดมายาวนานตั้ งแตส มัย เวี ยงจันทร ของ
ประเทศลาว ชาวบานในตําบลหวยดวนยังใหความสําคัญในการเซนไหวผีบรรพบุรุษอยางเหนียวแนน โดยมีการสร างศาลผี
บรรพบุรุษไวที่ปาละเมาะหางจากหมูบานไปประมาณ 500 เมตร ซึง่ จะมีการไหวเซนบวงสรวงผีบรรพบุรุษเปนประจําทุก ๆ ป
ซึ่งถือวาเปนงานวันสําคัญวันหนึ่งที่ชาวบานในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมจะไดทํากิจกรรมรวมกัน
จากการสัมภาษณนายสํารอง อินทรแสน (2558) ซึ่งเปนรางทรงพอเฒาเพียในปจจุบันกลาววา “การเลี้ยงผีพอเฒา
จะมีการจัดเลี้ยงใหญทุก ๆ 1 ป โดยจัดที่กลางสาธารณะภายในหมูบานกงลาดของหมูที่ 6 เปนประจําทุกป คําวา “พอเฒา”
หมายถึง เจาพอแสนหาญซึ่งเปนเจาที่ไดรับสมมติตามตํานานจากผูเฒาผูแกที่เลาสืบตอ ๆ กันมาอดีตสมัยที่ชาวลาวครั่งไดถูก
กวาดตอนจากลาวถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกคือในปลายกรุงธนบุรีและครั้งที่สองในสมัยปลายรัชกาลพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่
3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ชาวลาวครั่งเหลานี้ไดถูกกวาดตอนมาจากเมืองคั่งแขวงเมืองหลวงพระบาง 44 ตามตํานานกลาววา
การที่ชาวลาวครั่งถูกกวาดตอนมาในครั้งดังกลาวนั้นมีหัวหนาลาวครั่งคนหนึ่งที่มีความกลาหาญเชี่ยวชาญในการรบเกงกาจจน
หาคนจับไดยากยิ่ง เปนแกนนําคนสําคั ญของชาวลาวครั่งทั้ งหมดและยังไดรับ การยกยองใหเปน “พอแสนหาญ” ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือ ทุกครอบครัวทุกคนที่เปนลาวครั่งเชื่อมั่นในพอแสนหาญคนนี้และยังยกยองใหเ ปนสมมติเทพนามวา “เจาพอ
แสนหาญ” ดวยรําลึกถึงคุณงามความดี ความกลาหาญและคอยปกปองคุมครองชาวลาวครั่งดวยความเสียสละที่ถูกกวาดตอน
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จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. หอสมุดแหงชาติ. สมุดไทยดํา เสนดินสอสีขาว, เลขที่ 18. รางตราเจาพระยาจักรีต อบเมืองสุพรรณ. จ.

ศ. 1202.
1068 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

มาดวยดี ดังนั้น ทุกคนจึงเกิดความเชื่อมั่นตอเจาพอแสนหาญเปนมาก เมื่อพอแสนหาญสิ้นชีวิตไปแลวทวาชาวลาวครั่งยังนับ
ถือถึงแมจะแยกยายกันไปอยูในถิ่นใดก็ตามชาวลาวครั่งก็จะตั้งศาลเจาพอแสนหาญ45 ทุกหมูบาน ดังนั้น จะเห็นไดวาหมูบาน
ชาวลาวครั่งทุกหมูบานจึงมีศาลเจาพอแสนหาญปรากฏทุก ๆ หมูบานเพื่อเอาไวเปนขวัญกําลังใจบูชากราบไหว บนบานศาล
กลาวขอความคุมครอง และชวยเหลือที่รอ งขอ”
นอกจากนี้นายบุญเรือน บุญเรือน ปาแสนกุล ), 2558) ยังกลาวเพิ่มวา “ทั้งนี้เมื่อครบปที่จะตองบวงสรวงบูชาศาล
ประจําหมูบานในราวเดือน 6-7 ชาวบานลาวครั่งจะประกาศใหชาวบานทุกคนทุกครอบครัวรูกําหนดวันเลี้ยงพอเฒาหรือพอ
แสนหาญ [ธรรมพิธีในการจัดเลี้ยงพอเฒาของชาวลาวครั่งนั้นมีความคลายคลึงในแกพิธีกรรมการบูชาศาลเทพเจาของชาวจีน
เปนอยางมาก ภาพลักษณที่คลายคลึงกันดานหนึ่งจะเห็นไดวาชาวจีนแมจะมีการโยกยายไปตั้งถิ่นฐานใดหรือชุมชนเขตใดใน
ประเทศไทยก็จะมีผูนําซึ่งสวนใหญเปนผูอาวุโสจัดตั้งศาลเทพเจาที่พวกตนเคารพนับถือ เชน ศาลเทพเจากวนอู ศาลเทพเจาซํา
ปอกง เปนตน ทั้ง นี้วัต ถุป ระสงค ของการจัด ตั้งศาลเทพเจ าก็นั้นก็ เพื่อใช เปนจุด ศูนย รวมจิต ใจของคนจี นโพนทะเลที่อยูใ น
ละแวกชุมชนเดียวกันซึ่งตอมาไดกลายมาเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมของชาวจีนโพนทะเล] ชาวลาวครั่งจะตองเตรียมตัวกอนถึง
วันเลี้ยงป ทั้งนี้วันเลี้ยงปมีพิธีการดังนี้
1. กอนเลี้ย งปพอเฒานั้นจะตองเตรียมความพรอมของครอบครัวเตรียมโดยตําขาวที่หุงกินไวใหพอในเวลา 3 วั น
และเตรียมน้ําใหเต็มตุมเพื่อใชใน 3 วัน และกิจวัตรประจําวันอื่น ๆ ในการดํารงชีวิต
2. ขอหามในวันเลี้ยงป ทั้งนี้ชาวลาวครั่งเชื่อวาในวันนั้นและคืนของวันนั้น หามตักน้ําหรือทํางานประกอบอาชีพ
หามตําขาวซอมมือและอื่น ๆ และหามทํากิจกรรมการทํางานทุกอยาง รวมถึงในตอนกลางคืนก็หามออกนอกบาน
3. ขอปฏิบัติ วันงานเลี้ยงครัวเรือนตองเตรียมขาวสุก 1 ขัน ไกตม 1 ตัว น้ําตาลทราย ขนมตาง ๆ เทาที่พอหามาได
แตถาไมมีก็ไมเปนไร ทั้งนี้อาหารดังกลาวจะไปรวมเลี้ยงงานพอเฒาในเวลา 7.00–10.00 น. ที่ศาลพอเฒาโดยพรอมเพรียงกัน
ถาครอบครัวใดก็มีเด็กที่มีอายุตั้งแต 2-12 ปก็ใหนําจานหรือกะละมังเล็ก ๆ ไปที่ศาลพอเฒา
4. พิธีเลี้ยงพอเฒานั้นทางเจาหนาที่ศาลพอเฒาซึ่งมี “กวน” เปนผูนําปฏิบัติศาสนกิจ กวนยังเปนรางทรงของเจาพอ
46
แสนหาญ ซึ่งจะสั่งใหเจาหนาที่ของศาลเตรียมการตอนเย็นกอนวันเลี้ยงปนับตั้งแตการจัดสถานที่ การถางหญารก การทํา
ความสะอาดบริเวณศาล การฆาหมู รุนขนาด 50-60 กิโลกรัม จํ านวน 1 ตัว ไกรุนอีกจํานวน 6 ตัว หรืออาจจะมากกวาก็ไ ด
ทั้งนี้ตองดูสมาชิกเขารวมเลี้ยงงานพอเฒา งบประมาณที่นํามาจัดเลี้ยงจะเรี่ยรายมาจากประชาชนในหมูบาน ซึ่งกอนวันเลี้ยงป
ประมาณ 7 วันจะมีลูกนองกวนประมาณ 2-3 คนหาบกระบุงออกเรี่ยไรเพื่อบอกบุญบริจาคทํางานเลี้ยงปพอเฒาทุกหลังคา
เรือนซึ่งชาวลาวครั่งก็จะรวมกันบริจาคตามกําลังศรัทธาของตน เชน ขาวสาร 1 ขัน จีบหมากจีบพลู ยาสูบและเงิน เปนตน
พวกกวนก็จะรวบรวมสิ่งของบริจาคเหลานี้ เชน ขาวสารก็ขายไปบางเพื่อเอาเงินมาซื้อไก หมู เครื่องเซ นไหวหรือก็ใชจายใน
งานตอไป”
พอถึงวันรุงเชาวันใหม ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมจะมีการจัดพิธีอยางเปนทางการอยาง
พรอมเพียงและมีลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติพิธีกรรมทางความเชื่อดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
เอาเครื่องเซนของศาลเจาพอของประชาชนเซนไหวเจาพอ เวลา)08.00-10.00 น(.
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อเซนไหวเสร็จ เอาหมู ไก ขาวสุก แบงเปน 3 สวน
สวนที่ 1 เอาไวที่ศาลเพื่อบริการเจาหนาที่
สวนที่ 2 เอาไวเลี้ยงคนมารวมงาน
สวนที่ 3 เอาแจกเด็ก ๆ ที่มารวมงาน โดยใหเด็กเขาแถวถือจาน กระมังมาจากบานนั่งลงแลววางภาชนะ
ดังกลาวตรงหนาเจาหนาที่ศาลจะนําหมูไก ขาว ขนม แจกจายใสภาชนะใหเด็กโดยทั่วถึงกัน
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ในระหวางการเซ นสรวงพ อเฒ าแสนหาญนั้ นจะมี คําศัพ ทสําคัญ ที่ใ ชกันในหมูช นชาวลาวครั่ งโดยเฉพาะคื อคํ าว า
“วิด” (Wid) คําวา วิด หมายถึง เซน (sacrifice) ยกตัวอยางเชน หากใครมีความเดือดรอนหรืออยากไดในสิ่งของอันตอง
ประสงค เชน อยากมีบุตรชาย อยากใหผลผลิตในเทือกสวนไรนา ปรารถนาใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ปราศจากความทุกขยาก
ผูคนเหลานี้ก็พากันมาพึ่งแรงศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจาพอ โดยจะตองทําการวิดคือเอาเหลาขาวเทใสถวยแลวเอาใบพลูจุมลงไป
จากนั้นจึงสลัดเหลาใหกระเด็นเขาไปในหอพอเฒาแลวบอกเลาตามคําที่ผูขอปรารถนาใหได โดยมีผูขอนั่งพนมมืออยูขางหลัง
ในขณะที่วิดเหลาขอพรอยูนั้นตองบนเจาพอดวยวาถาสําเร็จหรือไมสําเร็จจะตองมาแกบนตามกําหนดนัดหมายของ
ของที่แกบน ซึ่งสวนใหญมักประกอบดวย เหลา 1 ไห ไก 1 ตัว พรอม จีบพลูและหมากยาสูบ 1 สํารับ เหลาไหนั้นก็คือเหลา
ขาวซึ่งนํามาเทใสไหกระเทียมเล็ก ๆ โดยไมใชตุมไหใบใหญ อยางไรก็ดี เหลาไหที่นํามาเซนสรวงเจาพอพรอมกับไกมีศัพท
เฉพาะเรียกวา “คุบ” [Kub] ซึ่งเปนคําศัพทเฉพาะทางของชาวลาวครั่งโดยเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 3
เด็กจะเอาของกลับบานเพื่อเอาไปผสมขาว กับขาว เพื่อรั บประทานโดยถือวาเปนอาหารของเจาพอที่แบง
ใหเพื่อเปนศิริมงคลแกผูบริโภครวมทั้งครอบครัว อีกทั้งยังใชเปนยารักษาโรคภัยตาง ๆ โดยใหเจาตัวนั้นอธิษฐานใหหายขาด
จากโรคนั้น ๆ ได อาหารสวนที่ 2 นั้นทางเจาหนาที่จะนํามาเลี้ยงคนที่มารวมงาน โดยตลอดงานจะมีดนตรีบรรเลงอยูตลอด
ทั้งนี้ดนตรีที่บรรเลงนั้นจะเปนแคนหรือกลองยาวของชาวลาวครั่งเอง
ทั้งนี้กิจกรรมของงานพิธีนั้นคนที่เกิดความทุกข เชน ของหายก็จะมาถามพอเฒา (คนทรง) คูสามีภรรยาที่เลิกราง คู
แตงงานเจ็บปวยหรือยากจน ตลอดจนการขอหวย หรือวาใครทุกขเดือดรอนมาถามพอเฒาเพีย ทางพอเฒาจะเขาทรงและจะ
แนะนําใหทุกราย บางคนก็มาแกบนมีหนังหรือละคร บางคนก็จะทดสอบวาคนทรงที่เปนรางทรงขอพอเฒาจริงหรือไมก็จะเอา
หนามพรมแหลม ๆ มาปูกับพื้นแลวใหพอเฒานั่งทับเขาทรง ทางพอเฒาก็ทําตาม พิธีแลวเสร็จเวลา 12.00-15.00 น. จากนั้น
จะหยุดเขาทรงเปนการยุติพิธีการเขารางทรง
ขอสังเกตที่สําคัญประการหนึ่งคือทําไมตองมีขอหามอยางเครงครัดในวันเลี้ยงปผีพอเฒา ทั้งนีต้ ามคําบอกเลาผูเฒาผู
แกบอกวาใครทําภารกิจดังกลาวจะไมเกิดเปนมงคลกับครอบครัวนั้น ๆ และจะมีเหตุใหเกิดภัยพิบัติอยางไมคาดคิดมากอนตาม
คําบอกเลาตอ ๆ กันมา ทุกคนจึงปฏิบัติ ตามเพื่อความปลอดภัย ผูเฒาผูแกเลาวาคืนกอนที่จะมีงานเลี้ ยงปประมาณตั้งแต
24.00 น. หรื อเที่ย งคืนเปนต นไป วิญ ญาณเจาพ อแสนหาญจะพาทหารลู กนองขี่ม ารอบหมูบ านเพื่ อตรวจตราความสงบ
เรียบรอยของบาน หามประชาชนออกนอกบานในคืนนั้นเพราะจะประสบความวิบัติได ทั้งนี้ในอดีตชาวลาวครั่งที่ถูกกวาดตอน
มาอยูคาย ขุนหาญและลูกนองคนสนิทจะออกลาดตระเวนรอบคายเพื่อดูแลความทุกขสุขและคุมครองใหบรรดาชาวลาวครั่งที่
อพยพใหเกิดขวัญกําลังใจที่ดีตอชาวลาวครั่งที่ตองตกระกําลําบากมาดวยกัน ดังนั้น ขุนหาญจึงเสมือนเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปน
ผูสรางขวัญกําลังใจใหชาวลาวครั่ง
แตปจจุบันสิ่งที่กลาวมาบางอยางก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางเชนกัน เชน คืนกอนเลี้ยงปหามออกนอกบานแตทวา
ปจจุบันก็ไมไดเครงครัดแตอยางไรมากแลว ซึ่งหากมีกิจจําเปนก็อาจออกจากบานได หรือบางคนแกบนจากผลสําเร็จที่มาขอให
ขายที่ไดหรือขอหวยไดก็จะแกบนดวยหนังฉาย ลิเก หมอรําอึกทึกครึกโครมทั้งวัน นอกจากนี้วัยรุนชาวลาวครั่งสวนใหญก็ไม
คอยเชื่อวาเจาพอแสนหาญขี่มาในชวงเที่ยงคืน บางคนถึงขนาดตั้งกลองและจับกลุมเพื่อดูวาเจาพอแสนหาญขี่มาพรอมบริวาร
ตรวจดูรอบหมูบานจริงหรือไม เหตุการณเหลานี้บางกรณีบางอยางก็ไดเปลี่ยนแปลงไป ประเพณีจารีตแบบเดิมก็เปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยโลกาภิวัตนแตก็ยังคงมีเคาโครงเดิมอยูบางเชนกัน
สรุป
ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมยังมีความเชื่อเรื่องผีซึ่งเปนความเชื่อสําคัญของชาติพั นธุชาว
ลาวทุกเชื้อสายทั้งลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวโซงและลาวใตซึ่งกระจายอยูทั่วทั้งนครปฐมในอําเภอตาง ๆ ความเชื่อเรื่องผีนี้ยังมี
บทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งในหวยดวนนับตั้งแตเกิดจนตาย รวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง เปนอาชีพ
พื้นฐานที่มีมายาวนานนับแตสมัยอดีตดวย ทั้งนี้ผีในความเชื่อของชาวลาวครั่งมีมากมายซึ่งผีทสี่ ําคัญที่เปนที่นับถือของชาวลาว
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ครั่งมีสองประเภทใหญ ๆ คือผีบรรพบุรุษซึ่งหมายถึงผีเจานายและสองคือผีเทวดาคือผีที่สามารถใหคุณและโทษได นอกจาก
เรื่องผีซึ่งเปนความเชื่อเหนือธรรมชาติแลวนั้นชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเชื่อวาเมื่อครั้งที่บรรพบุร ุษของพวกตนอพยพมา
จากลาวนั้นพวกเขาเชื่อวาพอแสนหาญเปนผูดูแลความทุกขสุขและความเดือดรอนของชาวลาวครั่งทุก ๆ คน จวบจนเมื่อพอ
แสนหาญไดเสียชีวิตไปแลว ทุกคนเองยังคงใหความยําเกรงเหมือนเมื่อครั้งที่พอแสนหาญยังคงมีชีวิตอยูดวยเหตุนี้พอแสนหาญ
จึงกลายเปนผีบรรพบุรุษที่ไดรับ การเทิดทูนจากชาวลาวครั่งทั่ วทุกถิ่น ดังนั้น ชาวลาวครั่ง ทุกชุมชนแมจะกระจายกันอยูใ น
พื้นที่ตาง ๆ ก็จะมีศาลพอแสนหาญประจําหมูบานและมีคนทรงชื่อพอเฒาเพียเพื่อติดตอกับพอแสนหาญโดยตรง กลาวไดวา
ชาวลาวครั่งในหวยดวนมีศาลพอเฒาแสนหาญเพื่อเปนอนุสรณเพื่อหวลรําลึกถึงพอแสนหาญของพวกตน อีกทั้งชาวลาวครั่งจะ
มีการจัดงานสมโภชศาลเจาพอดังกลาวในทุก ๆ ปเพื่อเปนการสักการะผีบรรพบุรุษของพวกตนดวย
เอกสารอางอิง
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พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตทีด่ ีของมนุษย
The Buddhist Ethics and Good Human Life
สรวิชญ วงษสอาด
ดร., สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
sompong_25@hotmail.com
บทคัดยอ
จากการศึกษาวิเคราะหพุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย พบวา การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยตาม
หลักของการกระทําวา “อะไรดี” หรือ“อะไรไมด”ี “อะไรควร” หรือ “อะไรไมควร” ซึ่งเปนเกณฑตัดสินความดีที่เราตองปฏิบัติตาม
ไดแก ศีล 5, กุศลกรรมบถ 10, อริยอัฏฐังคิกมรรค ทั้ง 3 ประการนี้ ซึ่งเป น การตั ด สิ น ทางจริยธรรม เพื่อใหบุคคลมีชีวิตที่ดี
สามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี และมีความสุข ในการมีคุณธรรมจริยธรรมตกัน คือ 1) คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
ของมนุษยเปนเบื้องตน ซึ่งเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเบื้องตน 2) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นกลาง เพื่อยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น 3) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นสูง ซึ่งเปนจริยธรรมระดับสูงสุด คุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้
ซึ่งเปนการดําเนินชีวิตของมนุษยทางพุทธจริยศาสตรอาศัยการกระทําใน 2 ลักษณะเป นตัวจําแนก คือ 1) การกระทําใดที่มี
รากฐานมาจากกุศลมูล ถือวา เปนการกระทําที่ดีมีประโยชนมีคุณคา และ 2) การกระทําที่มีรากฐานมาจากอกุศลมูล ถือวา
เปนการกระทําที่เ ปนฝายชั่ว ซึ่งมีห ลักสําหรับพิจารณาตัดสินวา อะไรผิ ด อะไรถูก อะไรสมควร อะไรไม สมควร โดยมีหลั ก
พิจารณา ดังนี้ คือ เจตนาของการกระทํา บทพุทธบัญญัติ พฤติกรรมของจิต ผลของการกระทํา และผลของการปฏิบัติ ในทาง
พุทธจริยศาสตรไดนั้นจะตองลงมือปฏิบัติเอง และพิสูจนใหเห็นจริงดวยตนเอง จึงจะไดชื่อวา รูจักกฎเกณฑในการตัดสินความ
ดีที่ถูกตอง และไดผลอยางจริงแท โดยไมตอ งใหใครมาหลอกลวงไดนั้นเอง
คําสําคัญ: พุทธจริยศาสตร การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย
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Abstract
The study of Buddhist ethics and the good life of human beings found that the good life of human
beings according to the principle of action "what is good" or "what is not good", "what should" or "what
should not". The criteria to judge the good we have to follow are: 5 precepts, the tenfold way of good
action and the noble eightfold path, these three are ethical judgments to give people a good life and
live together as a society as well and happy to have moral ethics. 1) The moral of human life is basic.
This is a basic morality. 2) Moral in the middle of human life to raise the morality of ethics. 3) Moral of
advanced human life. This is the moral of the three virtues, which is the life of human beings in Buddhism.
Ethics is based on two actions are classified as: 1) Any action based on merit is considered good deeds
are useful. And 2) actions based on genitals are considered evil acts. There is a great deal to judge what
is wrong, what is worth, what is not worth. The main consideration is the intent of action. The Buddhist
scriptures Mental behavior Effects of action and the results of the practice. In Buddhist ethics, it must be
implemented and prove to be true self. It will be called knowing the rules of good judgment and it works
really well without anyone to cheat on it.
Keywords: Buddhist ethics, good manners
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1. บทนํา
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูสิ่งที่ประเสริฐสุดที่มนุษยควรแสวงหาในชีวิต คือ ความสุขสบาย ความอิ่มหนําสําราญ ความรื่นเริง
บันเทิงใจ ทรัพยสินเงินทอง และผลประโยชนทุกรูปแบบที่สามารถตักตวงได (วิทย วิศทเวทย, 2526 : 58) ซึ่งเปนเรื่องที่ขึ้นอยู
กับความคิด ความรูสึกสวนตัวของแตละบุคคล ดังคํากลาวของโปตากอรัส (Protagorus) ซึ่งเปนนักปราชญผูมีชื่อเสียงในกลุม
ที่วา “มนุษยเปนมาตรการวัดทุกสิ่ง” (Stumpf, Samuel Enoch, 1975 : 34) เหมือนกับ อาริสโตเติล ที่เห็นวา “ความสุข
คือ จุดหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย” เพราะวา “ความสุข” เปนเรื่องเกียวกับความดี ความสุข หมายความวา
ชีวิตที่ดีของมนุษยที่มีความสุข เมื่อเราทําความดีอะไรก็ตามสิ่งที่เราปรารถนาที่สุด (Aristotle, 1925 : 340. และ ส.ศิวรักษ,
2526 : 82) และคาทางจริยศาสตร ซึ่งมีความสัมพันธเกียวกับเรื่องความจริงสูงสุดทางอภิปรัชญาทางพุทธปรัชญาเถรวาทได 3
ระดับ ที่เรียกวา “กามสุข” (สุขอันเนื่องดวยกาม) (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2536 : 39-41) “ฌานสุข” และ “นิพพาน
สุข” (พระราชวรมุนี (ประยุร ธมฺมจิตฺโต), 2525 : 556) ซึ่งเปนความสุขที่อยูในขั้นที่จิตเปนอิสรภาพหรือขั้นวิมุตติ ที่มีปญญา
เห็นแจงจริงในสิ่งทั้งหลาย เพราะวา พระพุทธศาสนาเถรวาท ถือวา “กรรม” คือ การกระทําเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจตนา ไมวา
จะกรรมดีหรือกรรมชั่ว มีการแบงออกเปนระดับ คือ (1) ระดับพื้นฐาน ซึ่งเปนการพิจารณาตามหลักศีลธรรมอันเปนแมแบบ
ของจริยธรรมระดับตน ไดแก หลักเบญจศีลและเบญจธรรม สวนระดับที่ตองปฏิบัติคูกันขั้นกลาง พิจารณาจากหลักศีลธรรมที่
สูงขึ้น มาอีก ไดแก กุศลกรรมบท 10 หรือทางแหงกรรมดี ซึ่งมี 10 ประการ แบงออกตามวิธีของกรรม และระดับขั้นสูงสุด
พิ จารณาจากมรรค ๘ ซึ่ ง ถื อได วาเป น หลั กศี ล ธรรมอั นเป น แม บ ทจริ ย ธรรมระดั บ สู ง ได แ ก สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซึ่งเปนผลของการปฏิบัติหลักศีลธรรมขั้นสูงสุด
(บุญมี แทนแกว, 2527 : 147-148) เพราะวา พระพุทธศาสนาเถรวาททํ าหนาที่สนองความตองการดานจิตใจแกมนุษยไ ด
เพราะศาสนาเปนจุดรวมของระบบศีลธรรมที่มุงสอนใหทุกคนเปนคนดี สอนวิธีปฏิบัติใหพนจากความทุกข เพราะวาศาสนามี
กฎเกณฑที่จะสอนใหทุกคนทําความดีโดยออกมาในรูปแบบของศีลธรรม พระพุทธศาสนาเถรวาทเปนศาสนาที่มุงสอนไมใ ห
มนุษยเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หัวใจของจริยศาสตรของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพุทธสุภาษิตที่วา “การไมทําบาปทั้งปวง
การบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม การชําระจิตของตนใหผองแผว” (ขุ. ธ. (ไทย). 25/24/33)
2. นิยามและความหมายของชีวิตที่ดี
คําวา "ชีวิต” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 383) หมายถึง “ความเปนอยูตรงขามกับความตาย” ซึ่งคํา
วา “ชีวิต” รากศั พท มาจากภาษาบาลี วา “ชีวะ แปลวา อยูหรื อเปนอยู” หมายถึ ง ความเป นไป ดํ าเนินไป เคลื่ อนไหว
นอกจากนี้ คําวา “ชีวิต”ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Life หมายถึง กลุม สิ่งมีชีวิต คือ พืช สัตว คน
นอกจกนี้ คําวา “ชี วิต” ตามแนวคิ ดทางพระพุทธศาสนา ถื อวา มนุษยเปนเวไนยสัต ว หมายถึ ง สั ตวหรื อสิ่ง มีชีวิต
ประกอบดวยรางกายและจิตใจ เพราะวา จิตสําคัญกวากาย ดีชั่วขึ้นอยูกับจิตใจเปนสําคัญตามลักษณะของการเกิดและความ
หยาบละเอียดของกายไปตามลําดับดังนี้ (1) ชลาพุชะ สัตวเกิดในครรภ (2) อัณฑชะ สัตวเกิดในไข (3) สังเสทชะ สัตวเกิดใน
เถาไคล และ (4) โอปปาติกะ สัตวเกิดผุดขึ้น (ม.มู. 12/152/151 – 152 อางถึงใน วัชระ งามจิตเจริญ, 2550, หนา 59 – 60)
เพราะวา “มนุษยหรือคน เกิดขึ้นและดําเนินไปตามเหตุปจจัย ตราบใดที่ยังมีเหตุปจจัย กระบวนการชีวิตก็ดําเนินตอไป
เมื่อใดเหตุปจจัยหมดสิ้นลง กระบวนการชีวิตก็ดับลง เปรียบเหมือนไฟที่ดับลงเพราะหมดเชื้อ” (แสง จันทรงาม, 2535, หนา
100) ที่ทําใหเห็นวา ชีวิตเปนกระบวนการทางกายและกระบวนการทางจิตซึ่งประกอบกันขึ้นเปนชีวิต เพราะวา พุทธศาสนา
ยอมรับวา มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหนึ่งที่มีการเกิด แก เจ็บ ตาย เชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอื่น ๆ ตามกฎแหงเหตุปจจัยในการ
เกิดขึ้ นของชีวิตมนุษย 3 ประการคือ (1) มารดาบิด าอยูร วมกัน (มีเ พศสั มพันธ ) (2) มารดามี ประจํ าเดื อน (อยูในวัยที่ มี
ประจําเดือนและมีประจําเดือนเปนปกติ) และ (3) มีสัตวมาเกิด (คําวาสัตวไดแกสิ่งมีชีวิตที่มีจิต) (ม.มู. 12/252/478 อางถึงใน
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สุนทร ณ รังสี, 2543, หนา 97) ที่มีสวนประกอบของชีวิตมนุษย 5 สวนเรียกวา ขันธ 5 คือ รูปขันธ คือ กองแหงรูป ที่
ประกอบกันเปนรางกายของมนุษยที่เรียกวา “ธาตุ 4” (ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ) เกิดเปนอวัยวะตาง ๆ (2) เวทนาขันธ
คือ กองแหงเวทนา ที่เปนมีความรูสึกรับรูอารมณตาง ๆ ผานอายตนะภายใน 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) (3) สัญญาขันธ คือ
กองแหงสัญญา หมายถึง ความจําและแยกแยะสิ่งตาง ๆ ได (4) สังขารขันธ คือ กองแหงสังขาร หมายถึง การปรุงแตงจิตให
คิดดี คิดไมดี หรือคิดเปนกลาง ๆ ไมดีไมชั่ว และ (5) วิญญาณขันธ คือ กองแหงวิญญาณ หมายถึง สวนที่เปนความรูแจงสิ่ง
ตาง ๆ ที่จิตรับรูทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)
กล าวโดยสรุป ได วา พระพุ ท ธศาสนา เชื่ อวา มนุ ษย ป ระกอบด วยส วน 2 ส วนที่สํ าคั ญคื อร างกายและจิ ตใจซึ่ ง มี
ความสั ม พั นธ กั น จิ ต เป นสิ่ ง ควบคุ ม กาย จิ ต เป นนายกายเป นบ าว และจุ ด มุ ง หมายในการแยกแยะชี วิ ต มนุ ษย ออกเป น
สวนประกอบ 5 สวนที่เรียกวาขันธ 5 นั้นก็เพื่อใหมนุษยคลายความยึดมั่นถือวา มีตัวเราของเรา อันเปนเหตุนํามาซึ่งความทุกข
หากรูแ จงชัดตามความเปนจริงแลวไมมีสิ่งใดที่จะยึดถือวาเปนตัวเราของเราไดเลย สรรพสิ่งไมมีตัวตนที่แทจริงรวมทั้งชีวิตของ
มนุ ษยด วยเพราะสิ่ ง ต าง ๆ เกิ ด ขึ้นจากการรวมตั วกั นขององคป ระกอบต าง ๆ และองค ป ระกอบแต ล ะส วนก็เ กิ ด ขึ้นจาก
สวนประกอบอื่น ๆ อีกเชนกัน
3. พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย
3.1 พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นตน
พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นตนนี้ทําใหคนมีใจสูงขึ้น ก็คือ ศีล 5 ซึ่งเปนจริยธรรมที่มีเหตุผลสากล เมื่อมนุษยทุกคนถือ
ปฏิบัติแลวจะนําไปสูความสงบสุขทั้งของตนเองและสังคม ดังตอไปนี้ คือ (1) เวน จากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต โดย
ประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานชีวิตและรางกาย (2) เวน จากอทิน นาทาน คือ ไมเอาของที่
เขามิ ไ ด ใ ห หรื อ ไม ลั กขโมยโดยประพฤติ ห รื อ ดํ าเนิ นชี วิต ที่ ป ราศจากการเบี ย ดเบี ย นผู อื่นทางทรั พ ย สิ นและกรรมสิ ท ธิ์
(3) เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลายโดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่น
ทางดานคูครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไมผิดประเพณีทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน (4) เวนจากมุสาวาท คือ ไมพูดเท็จ โดย
ประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นดวยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง ตัดรอนผลประโยชน หรือแกลงทําลาย
ผูอื่นดวยถอยคําไมจริง และ (5) เวนจากของเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทคือ ไมเสพของมึนเมา โดย
ประพฤติ หรื อดํ าเนินชีวิตที่ ปราศจากความประมาทพลั้ง พลาดมัวเมาเนื่องจากการใชสิ่ งเสพติด ที่ทํ าใหเ สีย สติ สัม ปชั ญญะ
(ที. ปา. (ไทย) 11/286/247., องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/172/227.,264/307.,อภิ. วิ. (ไทย) 35/767/388) ศีลทั้ง 5 ขอนี้ เปน
ขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติของคน เพื่อที่จะไดอยูดวยกันเปนปกติสุขและเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อทําใหคนมีความ
ประพฤติดีประพฤติชอบทางดานกาย วาจา และใจ อยางที่พระพุทธศาสนาบัญญัติศีล 5 ไว เพื่อสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ศีลเปนขอบัญญัติที่จําเปนทางดานมนุษยธรรมโดยแท ชื่อวาที่เปนมนุษยที่แท ที่ผิดไปจากสัตวเดรัจฉานก็ตามที่ตองมีศีล จึง
เชื่อวามนุษยธรรม หมายถึง ธรรมที่จําเปนสําหรับมนุษยนั้นเอง
3.2 พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นกลาง
พุทธจริยศาสตรของมนุ ษยขั้นกลาง ถือวา เป นการพัฒนาใจคนสูงขึ้น ในระดับของกุศลกรรมบถ 10 โดยการละเว น
อกุศลกรรมบถควบคูกันไปดวย” (บุญมี แทนแกว, 2540 : 91) ดังตอไปนี้
1. กุศ ลกรรมบถ การกระทํ าที่ แสดงออกได 3 ทาง (ที. ปา. (ไทย) 11/305/260) ได แก (1) กายกรรม 3 ได แ ก
การกระทําความดีทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายสุจริต” ไดแก (1) งดเวนจากการฆา และการเบียดเบียนสัตว และมีเมตตา
กรุณาชวยเหลือเกือ้ กูลสัตวอื่นหรือบุคคลอื่น (2) งดเวนจากอทินนาทาน หรือการถือเอาสิ่งของผูอื่นที่มีเจาของมิไดยกให โดย
เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอื่น และ (3) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมลวงละเมิดประเพณีทางเพศ (2) วจีกรรม
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4 ไดแก การกระทําความดีทางวาจา 4 อยางทีเ่ รียกวา “วจีสุจริต” ไดแก (1) งดเวนจากการพูดเท็จ ไมยอมกลาวเท็จ เพราะ
เหตุตนเองหรือผูอื่น หรือเพราะเห็นแกผลประโยชนใด ๆ (2) งดเวนจากการพูดจาสอเสียด หรือกลาวยุยงใหคนอื่นแตกสามัคคี
กัน กลาวแตถอยคําที่สรางความสามัคคี (4) งดเวนจากการพูดคําหยาบ พูดแตคําสุภาพ ออนหวาน และ (5) งดเวนจากการพูด
เพอเจอ พูดแตคําจริงมีเหตุผล มีสารประโยชนถูกกาละเทศะ และ (3) มโนกรรม 3 ไดแก การกระทําความดีทางใจ 3 อยางที่
เรียกวา “มโนสุจริต” ไดแก (1) ไมเพงเล็งอยากไดของผูอื่น (2) ไมมีจิตคิดรายผูอื่นและสัตวอื่น คิดปรารถนาแตวาขอใหสัตว
ทั้งหลาย ไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ครองตนอยูเปนสุขเถิด และ (3) มีความเห็นชอบ เชน เห็นวา ทานมีผล การบูชามี
ผล ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเปนตน
2. อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทําความชั่ว, กรรมชั่วอันเปนทางนําไปสูความเสื่อม ความทุกข
หรือทุคติ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540 : 358) อกุศลกรรมบถนี้ เปนธรรมที่บุคคลตองเวน ตองละเปนธรรมที่ตรงกัน
ข ามกั บ กุ ศ ลกรรมบถที่ ก ล าวไว แ ล ว ข างต นนั้ น 10 ประการ โดยย อ มี 3 ประการ (ที .ปา. (ไทย) 11/305/260) ได แ ก
(1) กายกรรม 3 ไดแก ความประพฤติชั่วทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายทุจริต” ไดแก (1) การทําชีวิตใหตกลวง ปลงชีวิต
รวมทั้งเบียดเบียนใหผูอื่นหรือสัตวอื่นประสบทุกขภัย (2) การถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให โดยการขโมย และ (3) การประพฤติ
ผิดในกาม (2) วจีกรรม 4ไดแก ความประพฤติชั่วทางวาจา 4 อยางที่เรียกวา “วจีทุจริต” ไดแก (1) การพูดเท็จ (2) การพูด
สอเสียด (3) การพูดคําหยาบ และ (4) การพูดเพอเจอ และ (3) มโนกรรม 3 ไดแก ความประพฤติชั่วทางใจ 3 อยางที่เรียกวา
“วจีทุจริต” ไดแก (1) การโลภอยากไดสิ่งของของผูอนื่ (2) การคิดพยาบาทปองรายผูอื่น และ (3) การเห็นผิดจากทํานองคลอง
ธรรม เชน เห็นวาบุญบาปไมมีผลของบุญบาปไมมี ฯลฯ
3.3 พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นสูงสุด
พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เรียกวา อริยมรรคมีองค 8 (บุญมี แทนแกว,
2527 : 147–148) ซึ่งเปนคุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นสูงสุดตามหลักของพุทธจริยศาสตร (วศิน อินทสระ, 2549 :
93) ซึ่งอธิบายได ดังนี้ คือ
1. องค คุ ณก อนมรรค หมายถึ ง ก อนที่ บุ ค คลจะปฏิ บั ติต ามอริ ย มรรคมีองค 8 ประการ จะต องมีส วนประกอบ 2
ประการคือ (1) การมีกัลยาณมิตร (กลฺยาณมิตฺตตา) (สํ. ม. (ไทย) 19/48/22) หมายถึง การมีผูแนะนําชักจูงในทางที่ดี อาจ
ตีความไดวาไดรับการอบรม สัง่ สอนแนะนํามาจากบิดา มารดา ครู อาจารย รวมตลอดถึงมิตรสหายที่ดี การอานตําราที่ดี และ
(2) การทําในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) (สํ. ม. (ไทย) 19/55/23) หมายถึง การรูจักคิดไตรตรองดวยตนเองอยางมีสติ
และใชเหตุผล จัดวาเปนการพัฒนาตนเองใหรูจักคิดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูความเปนผูมีวิจารณญาณได
2. มรรค 8เปนผลสืบเนื่องจากองคคุณของมรรค เมื่อไดรับคําแนะนําสืบสวนมาดี ประกอบกับอาชีพการฝกตนเอง ให
เปนผูรูจักคิดอยางใครครวญแยบคายทั้ง ระดับ 3ซึ่งแสดงตามลําดับไดดังนี้ คือ
วาจาชอบ
(สัมมาวาจา)
1. ระดับศีล
ความประพฤติชอบ
(สัมมากัมมันตะ)
การเลี้ยงชีพชอบ
(สัมมาอาชีวะ)
ความพยายามชอบ
(สัมมาวายามะ)
2. ระดับสมาธิ
ความมีสติชอบ
(สัมมาสติ)
ความมีสมาธิชอบ
(สัมมาสมาธิ)
ความเห็นชอบ
(สัมมาทิฏฐิ)
3. ระดับปญญา
ความคิดชอบ
(สัมมาสังกัปปะ)
การใช เหตุ ผลเชิง จริ ยธรรมในทางพระพุท ธศาสนามี จุด เริ่ม ตนจากการรู จักคิ ดใคร ค รวญดวยเหตุ ผลโดยตนเอง ใน
พุทธจริยศาสตรเรียกวา มัชฌิมาปฎิปทา (Middle Way) ซึ่งเปนขอปฏิบัติที่ไมยอหยอนและไมดึงจนเกินไป อันจะนําไปสูการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1077
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พนทุกขในทางพระพุทธศาสนา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 64) ตามหลักอริยมรรคมีองคธรรม 8 ที่เปนเครื่องประกอบโดยอยู
ระหวางการปฏิบัติที่ยอหยอนเกินไป คือ “กามสุขัลลิกานุโยค” หมายถึง การทํ าตนใหพัวพันหมกหมุนอยูใ นกามสุขหรือมี
ความสุขทางวัตถุกับการปฏิบัติที่ดึงเกินไป คือ อัตตกิลมถานุโยค หมายถึง การทรมานตนใหลําบากหรือบําเพ็ญทุกกรกิริยาโดย
เรี ยกมัช ฌิม าปฏิ ปทานี้ วาทางสายกลางที่อยู ระหว างกึ่ง กลางทางที่ สุด โด ง (Extreme) ทั้ง 2 ขาง คื อ การสุ ขั ลลิ กานุโ ยค
และอัตตกิล มถานุโยค (สํ.ม. (บาลี) 19/1081/367) เพราะเปนทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค 8 นี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การเจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ภิกษุทั้งหลาย
ทางสายกลางนี้ นั้ น แล....ย อ มเป น ไปเพื่ อ นิ พ พาน....เป น ต น จากข อ ความเชิ ง ยื น ยั น จากพระสู ต รนี้ ชี้ ใ ห เ ราเห็ น ว า
“มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ทางสายกลาง นี้เปนจริยธรรมพื้นฐานขั้นสูงที่จะเปนวิถีทางในการปฏิบัติใหมนุษยเราเขาถึงนิพพานตาม
อริยมรรคมีองค 8 ประการ ที่กลาวมาแลวขางตน ดวยตัวปญญารอบรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติแหงชีวิตมนุษยพรอมทั้ง
โลกและสรรพสิ่งในจักรวาล ไดแก “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริงหรือรูเขาใจตามสภาวะ
ของธรรมชาติ”(พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 734)
4. พุทธจริยศาสตรกับความสุขของมนุษย
4.1 ความหมายและประเภทของความสุขในนิพพาน
คําว า “นิ พพาน” ซึ่ง เป นจุ ดหมายสูง สุด ในการดํ าเนินชีวิต และเป นจุ ดหมายปลายทางที่ แท จริ งที่ มนุ ษย หมายถึ ง
ประโยชนอยางยิ่งหรือจุดหมายสูงสุด หรือเปนจุดหมายของชีวิตอันเปนประโยชนอยางยอดยิ่ง (ปรมัตถะ) หรือประโยชนที่เปน
สาระแทจริงของชีวิต เปนที่หมายชั้นสุดทาย ซึ่งเปนความสุขอันประณีตและสะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิงอันประกอบพรอมดวยความ
สงบ เยือกเย็น สวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ ที่เรียกวา “วิมุตติและนิพพาน” (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 594593) ที่แสดงถึง ภาวะทางจิตใจ หมายถึง เย็นใจ สดชื่น ชุ มชื่นใจ ดับ ความรอนใจ หายรอนรน ไมมีความกระวนกระวาย
(อง.ติก. (ไทย) 20/45/144/158, อง. จตุกก (ไทย) 21/198/230-236 ซึ่งเปนเครื่องดับกิเลส ที่ทําใหราคะ โทส โมหะ หมดสิ้น
ไป นิพพานแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) สอุปาทิเลสนิพานธาตุ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเชื้อเพลิง
และ (2) อนุปาทิเสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไมมีเชื้อเหลือ คําวา “อุปาทิ” ซึ่งอรรถถาอธิบายวา
สภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือครอง หรือสภาพที่ถูกอุปทานยึดมั่นไว หมายถึง เบญขันธ (ขันธ 5) เมื่อถือความตามคําอธิบายนี้ จึงได
ความหมายว า (1) สอุ ป ากิ เ ลสนิ พ พานธาตุ ได แ ก นิ พ พานยั งมี เ บญจขั นธ เ หลือ หรื อนิ พพานที่ ยั ง เกี่ ย วของกับ เบญจขั นธ
(2) อนุปากิเลสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานไมมีเบญจขันธเหลือ หรือนิพพานที่ไมเกี่ยวของกับเบญจขันธ นอกจากนี้ นิพพาน
ยังหมายถึง การดับกิเลสแตยังมีเบญจขันธเหลือ ไดแก นิพพานของพระอรหันตผูมีชีวิตอยู ตรงกับคําที่คิดขึ้นใชรุนอรรถกถาวา
กิเลสปรินิพพาน (ดับกิเลสสิน้ เชิง) สวนนิพพานอีกอยางหนึ่งก็แปลกันตอไปวา การดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ ไดแก นิพพาน
ของพระอรหันตเมื่อสิ้นชีวิต ตรงกับคําวา “ขันธปรินิพพาน” (ดับขันธ 5 สิ้นเชิง) นั้นเอง
4.2 ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะแหงนิพพานของผูบรรลุนิพพาน
คําวา “นิพพาน” หมายถึง ภาวะแหงนิพพาน 3 ลักษณะ ไดแก (1) ภาวะทางปญญา กลาวคือ เปนลักษณะสําคัญที่
เป นพื้ นฐานทางป ญ ญาของผู บ รรลุ นิพ พาน ที่ เรี ย กว า “อั ส สั ทธะ” เพราะรูเ ห็ นสิ่ งนั้ นโดยไม ต องอาศั ย ความรู ของคนอื่ น
(พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 242-244) (2) ภาวะทางจิต กลาวคือ ภาวะทางจิตที่สําคัญเปนขั้นพื้นฐาน คือ
ความเปนอิสระ หลุดพน สืบเนื่องมาจากปญญา เห็นตามเปนจริง รูเทาทันสังขาร เปนตน (อง. จตุกก (บาลี) 21/117/136)
ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูมองเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบดวยขอพินิจที่เกื้อแกการบรรลุ
สัจจะ ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได ขอที่ภิกษุผูประกอบดวยขอพินิจที่เกื้อแกการบรรลุสัจจะ จักกาวลงสูสัมมัตตนิยาม ก็เปนสิ่งที่
เปนไปได, ขอที่ภิกษุผูกาวลงสูสัมมัตตนิยามจักบรรลุโสดาบัตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็เปนสิ่ง
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ที่เปนไปได” (อง.ฏกก. (บาลี) 22/101/420-421) และ (3) ภาวะทางความประพฤติหรือการกําเนิน ชีวิต กลาวคือ ในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีข องผูเขาถึงนิพพาน เชน พระอรหันต วาทานดํ าเนินชีวิตอยางไร ทํากิจกรมหรือประกอบกิจการงานอะไรใน
รูปลักษณะอยางไร ซึ่งพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 250-253) ไดกลาวไวในพุทธธรรมวา “พระอรหันตเปนผูดับแร
รม หรือสิ้นกรรม การกระทําของทานไมเปนกรรมอีกตอไป ในคัมภีรฝายอภิธรรม มีคําเรี ยกการกระทําของทานวาเปนกิริยา
ที่วาดับกรรมนั่น หมายถึง ในการกระทําการตาง ๆ โดยมือวิชชา ตัณหา อุปาทาน ครอบงําหรือชักจูงใจ แตทําดวยจิตใจที่เปน
อิสระ มีปญญารูจักชัดตามเหตุผล เลิกทําการอยางปุถุชน เปลี่ยนเปนทําอยางอริยชน คือ ไมทําการดวยยึดมั่นในความดี ความ
ชั่ว ที่เกี่ยวของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉันที่จะใหฉันไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ไมมีความปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝง
อยู ไม วาในรูป ที่ห ยาบหรือละเอี ยด แมแต ความภูมิ พองอยูภ ายใจวานั้นเป นความดีข องฉันได ทําความดีเ ปน ตนทําไปตาม
วัตถุประสงคของกิจนั้น ๆ ตามเหตุผลของเรื่องนั้น ๆ ตามที่มันควรจะเปนของมันลวน ๆ จึงเปนการกระทําขั้นที่ลอยพนเหนือ
กรรมดีขึ้นไปอีก สวนกรรมชัว่ เปนอันไมตองพูดถึง เพราะหมดโลภะ โทสะ โมหะ ที่จะเปนเหตุปจจัยใหทําความชั่วเสียเลย...
เมื่อผูบรรลุนิพพานและตัณหาเสียแลว ชีวิตเปนอยูไดดวยอาศัยพลังที่ทําใหมันเปนชีวิต...มีการเคลื่อนไหวที่เปนอิสระตามทาง
ของปญญา คือ ภาวะที่มีปญญาเปนแรงจูงใจ...และมีกรุณาเปนผลสืบเนื่องจากปญญา ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ (วิมุตติ)...ผูบรรลุ
นิพพานและอวิชชา ตัณหา อุปทาน แลวจึงมีปญญาและกรุณาเปนแรงจูงใจในการกระทํากิจสืบตอไป”
4.3 นิพพานเปนความสุขอยางยิ่ง
ความสุขซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอาจกลาวไดวา พุทธจิรยธรรมไมแยก
ตางหากจากความสุข (ม. มู. (บาลี) 13/215/190-191) จุดหมายสูงสุดของพุทธจริยศาสตร คือ นิพพาน ก็เปนความสุขและ
เปนบรมสุขสูงสุดดวย (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 529) นอกจากนั้น จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่เปน
บรมสุขหรือโพธินั้น ก็พึงบรรลุไดดวยความสุข หรือดวยขอปฏิบัติที่มีความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกขหรือดวยขอปฏิบัติที่เปน
ทุกข (ม.มู. (บาลี) 12/381-383/342-343) ความสุขแหงนิพพานนี้ เปนสุขโดยการไมมีการเสวยอารมณหรือสุขไมเปนเวทนา
แหงสัญญาเวทยิตนโรธ เรื่องนี้ พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไวในนิพพานสูตร ความยอวา “ทานผูมีอายุทั้งหลาย นิพพานนี้เปน
สุข นิพพานนี้เปนสุข” (อง.นวก. (บาลี) 23/34/340-343) และพระอุทายี ไดถามทานวา จะมีสุขอยางไรในภาวะที่ไมมีการ
เสวยอารมณ พระสารีบุตร ตอบวา นิ พพานที่ ไมมีการเสวยอารมณ (ไมมีเ วทนา) นี้แหละเป นสุข สรุป ได วา นิ พพานเปนทั้ ง
ความสุขเอง และเปนทั้งภาวะที่ทําใหพรอมที่จะเสวยความสุข (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 505-441) อีกทั้งเมื่อ
ไดนิพพานสุขก็กลับไดสุขหมดทุกอยาง และในสังยุตตินิกาย สฬายตนวรรค ก็เรียกวา นิรามิสตรสุข สุขเหนือกวานิรามิสสุข
เพราะเกิดแตจิตซึ่งหลุดพนจากราคะ โทสะ และโมหะ อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาเถรวาทไมสอนใหบุคคลทํา เพื่อเห็นแก
ความสุขก็จริงแตก็ยอมรับความจริงอยูเสมอวา ความสุขเปนสวนสาระสําคัญที่จําเปนของจริยธรรม เปนสิ่งที่ใหความหมายแก
การประพฤติธรรม จะวาเปนหลักยึดหรือฐานค้ําชูของการประพฤติธรรมก็วาไดความสุขที่พุทธศาสนาพูดถึงหมายเอาความสุข
ที่เปนพื้นฐานอยูภายในจิตใจ จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุไดดวยความสุข ผูปฏิบัติจะตองไมติดใจหลงใหลใน
ความสุขที่เกิดขึ้นแกตน ไมปลอยความสุขที่เกิดขึ้นนั้นครองงําจิตใจตน ยังมีจิตใจเปนอิสระ สามารถกาวหนาไปในธรรมเบื้องสูง
ตอ ๆ ไป จนบรรลุความเปนอิสระหลุดพนโดยสมบูรณ ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแลวก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแลว
โดยที่ความสุขนั้นไมมีโอกาสครองงําจิตใจใหติดพันหลงใหลไดเลย (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 266-559)
5. พุทธจริยศาสตรกับคุณคาของชีวิตที่ดีของมนุษย
5.1 คุณคาเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย
สําหรับคุณคาเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย ซึ่งหมายถึง ดีและชั่ว เปนสภาวะบางอยางของกุศล (สมภาร พรมทา, 2535 :
31) ที่พุทธจริยศาสตรมองแบบวัตถุวิสัย (Objective) ที่ไมสามารถเปรียนแปลงจากความจริงเปนวัตถุวิสัยได คุณคาในการ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1079

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ดําเนินชีวิตที่ดีในจริยธรรม ผูเ ขียนเห็นวา คุณคาทางจริยธรรม ความดีหรือความชั่ว นอกจากเปนวัตถุวิสัยแลวยังเปนอัตวิสัยได
ดวย เชน จากหลักสัปปุริสธรรม 7 (ม. อุ. (บาลี) 14/105/89-95) ซึ่งเปนธรรมของคนดี และจากหลักคุณธรรมทั้ง 3 ทั้งระดับ
คือ คุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ ศีล 5 คุณธรรมขั้นกลาง คือ กุศลกรรมบถ 10 และคุณธรรมขั้นสูงสุด คือ มรรคมีองค 8 ประการ
สิ่งที่เห็นไดชัดอย างหนึ่ง ก็คือ พระพุทธองคทรงแสดงความหมายของคําวา ความดี หรื อคุณคาทางคุณธรรม ในลักษณะที่
สัมพันธกบั การปฏิบัติและสิ่งแวดลอมที่ดี ที่มีคาที่พบไดในสังคมมนุษย และเปนสิ่งที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของมนุษย และ
ไมไดมีลักษณะเปนมโนคติที่แยกตัวออกจากสิ่งแวดลอมของมนุษย ดังนั้น คนดี คือ คนที่มีคุณธรรมที่อยูในตัวและแสดงออกให
เห็นดวยการปฏิบัติ สวนความชั่ง–ผิด–ไมดี ก็แสดงออกในทางตรงกันขามกับความดี ในแงของความดี–ความชั่ว จึงเกิดจาก
สังคมกําหนด เปนหลักเกณฑ เชน คนดี คือ รูจักชุมชน (ปริสัญุตา) และ คนดี คือ รูจักเวลา (กาลัญุตา) ดังที่พระพุทธองค
ตรัสไวในกาลามสูตรวา...“ดูกอนกาลามะ ทานทั้งหลายคิดอยางไรเกียวกับเรื่องที่เราจะกลาวตอไปนี้ ความไมโลภ...ความไม
โกรธ...ความไมห ลง เมือเกิดขึ้นภายในตัวคน ยอมเกิ ดเพื่อประโยชนหรื อวาเพื่อเปนโทษ”...เพื่อเปนประโยชนพระเจาขา...
“ดูกอนชาวกาลามะ...คนที่ไมโลภ...ไมโกรธ...ไมหลง ไมถูกความโลภ..โกรธ ...หลง ครอบงําและควบคุมจิตใจ ยอมไมฆาสัตว
ไมข โมยทรั พยที่ ผูอื่นมิไ ดให ไม ลวงละเมิด ภรรยาของคนอื่ น ไมพู ดปด ทั้ งยัง ชักชวนใหผู อื่นทําสิ่ งที่กลาวมาขางตนนั้น การ
กระทํานี้ยอมอํานวยผลเปนประโยชนสุขชั่วกาลยาวนาน ใชหรือไม ?”...ใชพระเจาขา...(องฺ. ติก. (บาลี) 20/6/182)
5.2 คุณคาทางจริยธรรมทางธรรมชาตินิยม
คุณคาทางจริยธรรมสามารถกําหนดนิยามได เมือพิจารณาตามหลักพระพุทธวจนะวา…“ดูกอนชาวกาลามะ ! เมือใดก็
ตามที่ทานทั้งหลาย ทราบชัดดวยตัวเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้เมื่อ
ยึดถือแลวยอมกอใหเกิดทุกขโทษ ดูกอนชาวกาลามะ ! เมือนั้นทานทั้งหลายควรละเวนธรรมเหลานั้นเสีย” และ“ดูกอนชาวกา
ลามะ ! เมือใดก็ตามที่ทานทั้งหลายทราบชัดดวยตัวเองวา ธรรมเหลานี้เห็นกุศล ธรรมเหลานี้ปราศจากโทษ ธรรมเหลานี้ผูรู
สรรเสริญธรรมเหลานี้ เมื่อยึดถือแลวยอมกอใหเกิดประโยชนสุข ดูกอนชาวกาลามะ ! เมือนั้นทานทั้งหลายก็ควรเขาถึงธรรม
เหลานี้อยูเสมอ (องฺ. ติก. (บาลี) 20/6/183-188) จากพระพุทธวจะนี้ เราจะสังเกตุเห็นวา พระพุทธองคตรัสถึงธรรมเปนอกุศล
จะทรงขยายความวลีที่ใชแทนกันไดกับวลีที่วา “อกุศล” คือ มีโทษ ผูรูติเตียน เมื่อยึดถือแลวยอมกอใหเกิดทุกขโทษ และวลีที่
แสดงถึง “กุศล” มีขอความวา ปราศจากโทษ ผูรูสรรเสริญ เมื่อยึดถือแลวยอมกอใหเกิดประโยชน คําวา ความดี (กุศลกรรม)
และความชัว่ (อกุศลกรรม) ทางจริยศาสตรแบบธรรมชาตินิยมวา เปนธรรมชาติที่สามารถใชประสาทสัมผัสรวมได ที่มีลักษณะ
เปนธรรมชาตินิยม และถือวา เปนคุณคาที่ขึ้นอยูกับคาที่เปนความจริงทางความดี (กุศลกรรม) ความชั่ว (อกุศลกรรม) การที่
คุณคาทางคุณธรรม ถือวา อยูในระบบอธรรมชาตินิยม เชน ถากลาวถึงการฆาสัตว, ลักทรัพย ดีหรือชั่ว ตอบวา ชั่ว ทําไมจึงชั่ว
ก็เพราะวา มันเปนการกระทําที่ชั่วอยูในตัวเองอยูแลว โดยไมตองไปอธิบายขยายความ ลัษณะนี้ ชั่วก็คือชั่ว ดีก็คือดี สวนนี้จะมี
ผลไปยังการกระทําที่วา ทําดีไดดี, ทําชั่วไดชั่ว (สํ. ส. (บาลี) 15/156/140–141) ในลักษณะดังกลาว ดังนั้นคุณคาจริยธรรม คือ
ความดี (กุศ ลกรรม) ความชั่ว (อกุศลกรรม) จึงเปนคาคงที่แนนอนไมเปลี่ยนแปลง เชน ใครดืมสุราขาดสติ ถือวา ความชั่ ว
(อกุศลกรรม) ไมวาคนใดที่กระทําการดื่มสุราขาดสติ ดังนั้นพุทธจริยศาสตรก็มองเห็นวา ความชั่ว (อกุศลกรรม) คุณคาทาง
จริยธรรม คือ ความชั่ ว (อกุศ ลกรรม) ก็เป นคาคงที่ แกทุ ก ๆ คนไมเ ปลีย นแปลงเลย ดั งนั้น ในแงข องอธรรมชาตินิย มนี้ยั ง
ยอมรับคุณคาทางคุณธรรมที่มีบอเกิดมาจากมโนธรรม (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2532 : 183) เปนตัวพิจารณาคุณคา
ทางคุณธรรมดวย พรอมกับใชปญญาหาเหตุผลจากการไตรตรองใครครวญ และจัดอยูในความสมบูรณนิยมนั้นเอง

1080 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

6. พุทธจริยศาสตรกับเกณฑตัดสินชีวิตทีด่ ีของมนุษย
6.1 วินิจฉัยโดยดูที่มา
วินิจฉัย โดยดูที่ มา พุท ธจริ ยศาสตร ถือว า สิ่งที่ เป นตนเหตุห รือแรงผลักดันที่ทําให มนุษยกระทํ ากรรม 2 ฝาย โดย
พิจารณาธรรมที่จัดอยูในฝายแหงความเสื่อมสามประการไดแกอะไรบาง ไดแก อกุศลมูลสามประการ คือ อกุศลมูลกลาวคือ
ความโลภ อกุศลมูล กลาวคือ ความโกรธ อกุศลมูล กลาวคือ ความหลง ธรรมสามประการที่กลาวมานี้จัดอยูในฝายแหงความ
เสื่อม ดังนั้นหลักธรรมที่จัดอยูในฝายแหงความเจริญสามประการไดแกอะไรบาง ไดแก กุศลมูลสามประการ คือ กุศลมูล คือ
ความไมโลภ กุศลมูลกลาวคือความไมโกรธ กุศลมูลกลาวคือ ความไมหลง ธรรมสามประการที่กลาวมานี้จัดอยูในฝายแหงความ
เจริญ (ที.ปา. (บาลี) 11/353/243-244) เพราะวา สิ่งที่พระพุทธองคทรงเรียกวากุศลมูลทั้ง 3 อยาง แมชื่อจะฟงดูในเชิงปฏิเสธ
เชน อโลภะ ความไมโลภ แตก็ไมไดหมายความวาสิ่งเหลานั้นจะตองแสดงออกมาในเชิงปฏิเสธตลอดไป นอกจากนี้ ความไม
โลภในทัศนะของพระพุทธศาสนาแสดงตัวออกไดทั้งในแงลบ และบวก (สมภาร พรมทา, 2535 : 47) ตัวอยาง เชน นาย ก.
เปนเจาหนาที่ตํารวจ ทํางานอยูในสถานีตํารวจแหงหนึ่ง ครั้งหนึ่งเขามีโอกาสทําการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ โดยที่เขาเห็นชัด
วาไมมีใครจะรู หรือรับผิดในการกระทําถาเขาลงมือทําจริง ๆ ได นาย ก. ไดพิจารณาใครครวญอยูทุก ๆ คืน ทุก ๆ วัน แตแลว
เขาก็ตัดสินใจอยางเด็ดขาดวา เขาจะไมทุจริตตอหนาที่เด็ดขาด ในพุทธจริยศาสตร ถือวา นาย ก. ถูกชักชวนใหเลิกทุจริตโดยมี
อโลภเจตสิก เปนตัวชักนํา เปนตน เหตุการณตอมา มีวันหนึ่ง นาย ก. กําลังเดินอยูริมทางเทา เขาไดพบเด็กชายคนหนึ่งนั่ง
ขอทานอยู เด็กคนนี้นาสงสารมาก เนื้อตัว น าตามอมแมมเลอะเทอะสกปรก ผอมดํา ผมยาวรุงรัง นาย ก. เห็ นแลวเกิดนึ ก
สงสาร เขาจึงหยิบเศษสตางคในกระเปาเสื้อเชิ้ตใหเด็ก 10 บาท โดยโยนใสกระปองที่เด็กขอทานถือไวแลวเด็กขอทานยกมือ
ไหวเขา การใหเศษสตางคของนาย ก. เกิดจากการผลักดันโดย อโลภะเจตสิก เชนกัน จากเหตุการณทั้ง 2 นั้น จะพบวาใน
เหตุการณแรก ความไมโลภของนาย ก. เปนการแสดงออกในทางปฏิเสธ สวนในเหตุการณที่ 2 เปนการแสดงออกในทางตอบ
รับ การแสดงออกถึงเหตุการณที่ 1 นั้น เปนการยับยั้งความชั่ว สวนเหตุการณที่ 2 นั้นเปนการเสริมความดี ดังนั้นพฤติกรรม
การกระทําของมนุษยจึงแสดงออกทั้งการกระทําดีอันเปนเชิงบวก สวนการยับยั้งงดเวนการทําชั่ว อันเปนการกระทําเชิงลบ
หมายถึง “การทําดีในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ทําดีโดยการงดเวนไมทําชั่ว กับทําดี โดยการ
ลงมือทํากรรมดี แตไมวาจะทําดีในลักษณะใด การกระทําดีทั้งหมดนั้นพระพุทธศาสนาอธิบายวา มีที่มาจากสาเหตุที่เกิดจาก
กุศลมูลทั้ง 3 คือ ความไมโลภ ไมโกรธ และไมหลงทั้งสิ้น (สมภาร พรมทา, 2535 : 48) ดังที่ปรากฏในรูป คือ
ทําดี เชน ใหทาน (เชิงบวก)
อโลภะ การกระทํา

(ไมโลภ)
เวนชั่ว เชน ไมทุจริต (เชิงลบ)

การพิจารณาถึง อกุศลมูล เชน โลภะ หรือความโลภ ฟงชื่อของคํานี้ดูแลวเปนเชิงบวก ) positiveแตอาจจะแสดงตัว (
กตรงขามกับเชิงบวก ผูวิจัยขอยตัวอยางจากเหตุการณแรกของนาย กถาเขาตัดสินใจทํากา .รทุจริตสินคา การตัดสินใจของ
นาย กในทางจริยธรรมแลว . ถือวา ถูกชักนําผลักดัน ปลดปลอยจาก โลภเจตสิก นี่ก็คือการแสดงตัวในแงบวกของความโลภ
เพราะอยากไดผลประโยชน แตเหตุการณที่สอง นาย ก เห็นเด็กขอทาน .เขาลังเลใจ ใจหนึ่งก็อดสงสารไมได แตใจหนึ่งก็คือ
เสียดาย เงิน บาท อาจเอาไปซื้อของเล็ก 10 ๆ นอย ๆ ได ถาเหตุการณดังกลาวนาย กบาท 10 ตัดสินใจเลือกที่จะไมใหเงิน .
แลวเขาก็เดินเลยผานไปโดยไมสนใจใยดี ในหลักการนี้ในพุทธจริยศาสตรจะตอบวา เกิดจากแรงผลักดัน โลภเจตสิก นี่คือการ
แสดงตัวในแงลบของความโลภ ดูรูป
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ทําชั่ว - ทุจริต (เชิงบวก)
โลภเจตสิก

การกระทํา
ไมทําดี - เดินเลยไป (เชิงลบ)

6.2 วินิจฉัยโดยดูที่ผล
สําหรับเกณฑตัดสินจริยธรรมเปนการวินิจฉัยการกระทํา หรือสภาวธรรมโดยดูผลดดังนี้ คือ
1. วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินหลัก กลาวคือ วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินหลัก ซึ่งเปนกณฑที่ใชเปนเครื่องตัดสินการกระทํา
ทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น จะพิจารณาจากเจตนาเปนตนเหตุ โดยอาศัยจิตเปนตัวดําริในการกระทําตลอดจน
กระบวนการกระทําจนสําเร็จ ซึ่งมีปจจัยที่นํามาเปนเกณฑได ไดแก (1) เจตนาในการกระทํา พิจารณาการกระทําตามมูลเหตุ
วา ถาเปนเจตนาที่เกิดขึ้นจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ พึงเขาใจวาเปนความดี แตถาเกิดมาจากอกุศลมูล คือ
โลภะ โทสะ และโมหะ พึงรูวานั่นคือ ความชั่ว และ (2) ผลกระทบตอการกระทํา พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพที่เกื้อกูล
แกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตใจสบาย ไรโรค ปลอดโปรง ผองใส สมบูรณหรือไม สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพ
ของจิต ชวยใหกุศลธรรมเจริญงอกงาม หรือกุศลธรรมลดลงหรือไม ตลอดจนมีผลตอบุคลิกภาพหรือไมอยางไร
2. วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินรอง กลาวคือ วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินรอง ดังนี้ (1) มโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี
ของตนเอง พิจารณาวาการกระทํานั้นตนเองสามารถติเตือนตนเอง ไดหรือไม เสียความเคารพตนเองหรือไม (2) พิจารณา
ยอมรับของวิญูชน นักปราชญหรือบัณฑิตวา ยอมรับ ชื่นชม สรรเสริญ หรือตําหนิติเตียนหรือไม และ (3) พิจารณาลักษณะ
ผลของการกระทําตอตนเองและตอผูอื่นว า “เปนการเบียดเบี ยนตนเอง เบียดเบียนผูอื่น ทําตนเองหรือผูอื่นใหเดือดรอน
หรือไม” และ “เปนไปเพื่อประโยชนสุข หรือเปนไปเพื่อโทษทุกข ทั้งแกตนเอง และผูอื่นหรือไม” เพราะวา การยอมรับของ
วิญูชนดังที่พระพุทธองคตรัสวา “อนุวิจฺจ วิฺู” วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือ ยอมรับหรือไมยอมรับ
(ม. ม. (ไทย) 13/38/41) พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ดีตามหลักพุทธจริยศาสตร สามารถพิจารณา คือ (1) พิจารณาวา
พฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณและโทษตอชีวิตอยางไร หรือมีผลตอบุคลิกภาพอยางไร คือ เปนสภาวะที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม เอื้อ
หรือไมตอคุณภาพชีวิต สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ทําใหกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลด
ถอยหรือเจริญงอกงาม ช วยสร างเสริมบุ คลิกภาพที่ ดี งามหรือไม (2) พิจารณาวาพฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณหรือโทษตอสังคม
อยางไร คือ เปนการเบียดเบียนผูอื่นหรือไม ทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือไม เปนไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขที่แทจริงแก
ตน (3) พิจารณาวาเปนคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร คือ เปนการเบียดเบียนผูอื่นหรือไม ทําผูอื่นใหเดือดรอนหรือไม เปนไป
เพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขแกผูอื่น และแกสวนรวมหรือไม (4) พิจารณาดวยมโนธรรม หรือโดยสํานึกอันมีตาม
ธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ พิจารณาเห็นความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองวา การนั้นเมื่อทําแลว ตนเองติเตียนหรือ
กลาวโทษตนเองไดหรือไม และ (5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
สถาบันตาง ๆ ทางสังคม เชน กฎหมาย เปนตน ซึ่งขึ้นตอการใครครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวิญูทั้งหลาย ตามกาลสมัยที่
จะมิใหถือกันโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลือ่ น ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมยอมรับของวิญูชนเหลานั้นใน
แตละกรณี (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2525 : 180)
7. บทสรุปวิเคราะห
การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยในพุทธจริยศาสตรเ ป นเกณฑ ตั ด สิ น จริยธรรม ตามหลักความดีอันควรประพฤติปฏิบัติที่
เปนผลไดมาจากหลาย ๆ ทาง เชน ทางประเพณี ทางวัฒนธรรม ทางกฎหมาย เปนตน ในการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยเปน
บรรทัดฐานของความประพฤติที่เปนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตที่ดีอันเปนวิธีการ หรือเครื่องมือในการสูจุดมุงหมายอันเปน
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ประโยชนสูงสุดในอุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑตัดสินวาการกระทําใดดีหรือไมดี ควรหรือไมควร โดยพุทธจริยศาสตรมี
จุดมุง หมายเพื่อใหบุคคลมีชีวิตที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต
ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 3 ระดับ ดวยกัน คือ (1) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนเบื้องตนของธรรมจริยา ไดแก ศีล 5
(Five percepts) ไดแก ธรรม 5 ประการ ซึ่งเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเบื้องตน (2) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้น
กลาง จริยธรรมที่มีไวใหบุคคลปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดแก กุศลกรรมบถและเวนอกุศลกรรมบถ
ควบคูกันไปดวย (3) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นสูง เปนจริยธรรมระดับสูงสุดอันเปนทางที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ
ตามแลวจะหางไกลจากขาศึกภายใน คือ กิเลสเครื่องเศราหมอง ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแก มรรคมีองค 8 ซึ่งเปนการ
ดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยในพุทธจริยศาสตร ตั้งแตจริยธรรมระดับพื้นฐานและระดับกลางนั้นสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เขาถึงความสงบสุขรมเย็นแกมนุษยไดในระดับโลกิยสุขเทานั้น แตไมอาจจะเขาสูอุดมคติสูงสุดของชีวิตมนุษยได เหตุนั้น มนุษย
จึงตองอาศัยวิถึทางทีส่ ูงกวาจริยธรรมพื้นฐานทั้งสองระดับเพื่อบรรลุถึงอุดมคติสูงสุดที่เรียกวาจริยธรรมระดับสูง ในการดําเนิน
ชีวิตที่ดีของมนุษยในพุทธจริยศาสตร ในการที่จะตัดสินวาอะไรคือจริยธรรมแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีเกณฑตัดสินถึง
คุณคาเชิงจริยศาสตร ซึ่งเป นหลักการสํ าหรับ เป นเกณฑวินิจฉัย ความดีและความชั่ว ลั กษณะที่เปนขอตัด สินทางจริย ธรรม
ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็โดยอาศัยการกระทําใน 2 ลักษณะเปนตัวจําแนก คือการกระทําใดที่มีรากฐานมาจากกุศลมูลถือวา
เปนการกระทําที่ดีมีประโยชนมีคุณคา สวนการกระทําที่มีรากฐานมาจากอกุศลมูลถือเปนการกระทําที่เปนฝายชั่ว ซึ่งมีหลัก
สําหรับพิจารณาตัดสินวา อะไรผิด อะไรถูก อะไรสมควร อะไรไมสมควรโดยสามารถสรุปเปนหลักพิจารณาไดดังนี้ คือ เจตนา
ของการกระทํา บทพุทธบัญญัติ พฤติกรรมของจิต ผลของการกระทํา และผลของการปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทได
นั้นตองลงมือปฏิบตั ิเอง พิสูจนใหเห็นจริงดวยตนเองนั้นแหละจึงจะไดชื่อวา รูจักกฎเกณฑในการตัดสินความดีที่ถูกตองและ
จริงแท โดยไมตองใหใครมาหลอกลวงได
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บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มุงวิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดยประเด็นแรกเกี่ยวกับการกําเนิดพระพุทธเจา
และวงศของพระพุทธเจาพบวา การจะไดเปนพระพุทธเจานั้นจะตองสั่งสมบารมีและมีหลักธรรมที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับการ
ไดมาซึ่งสถานภาพ และวงศของพระพุทธเจาเทาที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกมีเพียง 28 พระองคเทานั้น โดยความเปนวงศ
ของพระพุทธเจานั้นไมไดอยูในลักษณะของการสืบสายโลหิต แตใชหลักธรรมที่มีลักษณะเฉพาะเปนเกณฑตัดสิน ประเด็นที่สอง
เกี่ยวกับอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป ถือวาเปนการนําเรื่องราว 3 เรื่องมาประกอบกันเขาคือ 1) การเขามาบวชของภิกษุณี
2) ความเสื่อมไปของพระสัทธรรม 3) ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้ถูกประกอบและสรางขึ้นใหมจนกลายเปน
วาทกรรมความรูที่ไดรับการยอมรับอยางไมตั้งขอสงสัย
คําสําคัญ: วาทกรรม อายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป การผลิตซ้ํา
Abstract
This article aims to analyze the discourse on the age of Buddhism, lasting 5,000 years .One issue
concerns the origin of Guatama Buddha and the lineage of the Buddha .To become Buddha, Siddhārtha
Gautama needed to cultivate virtues and principles that are unique to the acquisition of the status and
line of the Buddha. As shown in the scriptures, the acquisition is not in the nature of the lineage, but based
on specific criteria .The other issue concerns the age of Buddhism, 5,000 years .This concept was drawn
from these three myths, including: Bhikkhunī's ordination, the decline of Buddhist moral principles, and
the age of Metteyya, Sri Ariyamettai. The myths which were re-constructed and reproduced have been
an accepted discourse .
Keywords: discourse, 5,000 years of Buddhist age, reproduction
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1. บทนํา
สําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเมื่อไดทําบุญใหทานแลวมักจะกลาวคําอธิษฐานวา “ขอใหชาติหนาไดเกิดในยุคของ
พระศรีอาริยเมตไตรย” จากคําอธิษฐานนีม้ ีความหมายที่เปนการรับรูโดยตรงและมีนัยะแฝงที่อยูเบื้องหลังชุดความคิดในการ
เขาใจพระพุทธศาสนา การยกขออางบางสวนของคําอธิษฐานมีความเกี่ยวโยงไปถึงการรับรูเกี่ยวกับอายุพระพุทธศาสนา นั่นคือ
ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งวาดวยมโนทัศนที่เกี่ยวของกับพระศรีอาริยเมตไตรย หมายถึงดินแดนที่มีความสมบูรณเปนยุคสมัย
ที่มีความสุขและความเจริญอยางยิ่ง (พระครูสมุหอินทรสงศ อิสฺสรภาณี (วงศไชยคํา): 2556: 46) และไมเพียงเทานั้นการอธิบาย
ถึงยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยยังถูกรับรูภายใตแนวคิดที่วา “ศาสนาพระเมตไตรยพุทธเจานั้นมีแตความสดชื่นรื่นรมย ไมตองดิ้น
รนขวนขวายใหเหนื่อยยาก (ปญญาวัฒน: 2552: 30) ภายใตการรับรูดังกลาวนําไปสูเรื่องราวเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาซึ่ง
นั่นหมายความวาการเกิ ดขึ้ นของยุ คพระศรี อาริยเมตไตรยและการสิ้นยุ คพระพุ ทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ ามี ความ
เกี่ ยวข องสั มพั นธ กันในด านกฎของเหตุ ผ ลและความสั ม พั นธ ด านกาลเวลา ยุ ค พระศรี อาริ ยเมตไตรยภายใต การรั บ รู  ข อง
พุทธศาสนิกชนไทยจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธศาสนามีอายุผานมาถึง 5,000 ป (วิจิตรวาทการ: 2542: 11)
การเกริ่นนําดวยเรื่องที่เ กี่ย วข องกับ พระศรีอาริย เมตไตรยและอายุ พระพุ ทธศาสนาของพระสมณโคดมพุ ทธเจ า
ถือเปนการสรางจุดเริ่มตนในการตั้งคําถามที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา 5,000 ป
ถึงแม การเกิดขึ้นของพระศรีอาริยเมตไตรยจะไมระบุเวลาที่ชัดเจนในพระไตรปฎกวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด อยางไรก็ตาม ไดมีการ
อธิบายเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาผานคัมภีรชั้นอรรถกถาและมีการผลิตซ้ํา (Repettition) ความรูดังกลาวตอเนื่องจนถึง
ปจจุบั นพรอมกั บการสร างวัฒ นธรรมสนับ สนุ น เช น การเทศนม หาชาติโ ดยมีอานิ สงน คือการไดเ กิด รวมกั บพระศรี อาริ ย
เมตไตรยเปนเปาหมาย (พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย): 2553: ก) ทั้งนี้ บทความชิ้นนี้มีความสนใจประเด็นที่เกี่ยวของ
กับปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูผานแนวคิดเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาประกอบดวย
2 ประเด็นดังนี้ (1) ศึกษาเรื่องกําเนิดและวงศของพระพุทธเจา และ (2) วิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา
5,000 ป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากําเนิดพระพุทธเจาและวงศของพระพุทธเจา
2.2 เพื่อวิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ป
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป ซึ่งเปนการศึกษาเชิงเอกสาร )Documentary) โดยการ
รวบรวมข อมู ล จากเอกสารจากคั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ ก อรรถกถา หนั ง สื อ ตํ ารา บทความ ข อเขี ย น เอกสาร และงานวิ จัย
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาวิเคราะหและตีความเพื่อหาขอสรุป
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4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพรอมกับการวิเคราะหขอมูล พบวา การกําเนิดของพระพุทธเจาและวงศของพระพุทธเจานั้ น เทาที่
ปรากฏในคั มภี ร พระไตรปฎ กมีเ พีย งการอธิ บ ายรายชื่ อและการอธิบ ายเกี่ ยวกั บช วงเวลาของพระพุท ธเจ าแต ล ะพระองค
เกิดเทานั้น จะมีการอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนผานประวัติศาสตรบุคคล เวลา และสถานที่ เฉพาะพระสมณโคดมพุทธเจา
เทานั้น และอีกประเด็นที่สําคัญของบทความชิ้นนี้คือ การวิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ป เปนเพียง
เรื่องความเชื่อเทานั้น ดวยเหตุผลคือ สิ่งเหลานี้เปนเพียงการประกอบสรางและการผลิตซ้ําขึ้นมาเทานัน้
5. กําเนิดพระพุทธเจาและวงศของพระพุทธเจา
การอุ บัติ ขึ้นของพระพุท ธเจาแต ละพระองค สามารถอธิ บ ายยอนเวลากลับ ไปหาอดี ตไดอยางมากมายนั บไมถ วน
ซึ่งเรียกในภาษาบาลีวา “อสงไขยกัป” อันมีความหมายวา “กัปอันนับเวลาไมได” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต): 2540:
10) ซึ่งในบทความการวิเคราะหความเชื่ออดีตของพระพุทธเจาในสังคมไทยพุทธศตวรรษที่ 20 - 24 ไดกลาวถึงพระพุทธเจา
ในพระพุทธศาสนาวา คือผูที่บําเพ็ญบารมีอยางอุกฤษสมบูรณตามขั้นตอนจนบรรลุโพธิญาณ (ชลดา โกพัฒตา: 2556: 77)
โดยมีหลักธรรมเฉพาะคือ ธรรมสโมธาน ดังนี้ เมื่อพระมหาโพธิสัตวทั้งหลายผูตั้งปณิธานโดยการรวบรวมธรรม 8 ที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวอยางนี้อภินิหารยอมสําเร็จไดเพราะธรรมสโมธาน 8 คือ 1.ความเปนมนุษย 2.ความสมบูรณด วยบุรุษเพศ
3.เหตุ จะทําใหสําเร็จได ในชาตินั้น 4.การได เห็นพระศาสดา 5.การบรรพชา 6.ความถึงพร อมแหง คุณ (คือสมาบั ติ 8 และ
อภิญ ญา 5) 7.อธิ การคือการทําให ยิ่ง 8.ความเปนผูมีฉั นทะ (ขุ.เถร.อ. (ไทย): 2557: 558-565) ความปรารถนาที่ จะเป น
พระพุทธเจา ซึ่งความสําเร็จไดโดยอาศัยธรรมสโมธานนี้อยางเครงครัด (พระพรหมโมลี ( วิลาส ญาณวโร): 2545: 35) และไม
เพียงเทานั้นพระพุทธเจาแตละพระองคประกอบดวยลักษณะเฉพาะ (Identity) หรือ ความแตกตางกัน 8 ประการ ในอรรถ
กถาพุทธวงศ เวมัตตกถา ความวา พระพุทธเจาทั้ง 25 พระองค ที่ขาพเจาพระพุทธัตตเถระไดแสดงไวในคัมภีรพุทธวงศทั้งสิ้นนี้
บัณฑิตพึงทราบความแตกตางกัน 8 อยางคือ 1. อายุเวมัตตะ ความแตกตางแหงพระชนมายุ 2. ปมาณเวมัตตะ ความแตกตาง
แหงประมาณพระสรีระ 3. กุลเวมัตตะ ความแตกตางกันแหงตระกูล 4. ปธานเวมัตตะ ความแตกตางแหงการบําเพ็ญเพียร 5.
รัสมิเวมัตตะ ความแตกตางกันแหงพระรัศมี 6. ยานเวมัตตะ ความแตกตางกัน แหงพระยาน 7. โพธิเวมัตตะความแตกตางกัน
แหงตนไมที่ทรงประทั บนั่งในการตรัสรู 8. ปลลังกเวมัตตะ ความแตกตางกันแหงพระบัลลังกประทับนั่ง (ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย):
2557: 558-565)
ดังนั้น พระพุ ทธเจาทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ถือว าเปนเรื่องของการสั่งสมบารมี และการตั้งจิ ตอธิษฐานไว
โดยถูกกําหนดดวยกฎเกณฑตาง ๆ ในการที่ จะตองเกิดเปนพระพุทธเจา จะเห็นไดวาการสืบยอนเรื่องราวของพระพุทธเจา
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งเวลานั้ น มี ป รากฏเนื้ อ หาที่ แ สดงไว อ ย า งชั ด เจนอยู ใ นคั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ กพุ ท ธวงศ อั น ว า ด ว ย
วงศ ของพระพุ ทธเจา ซึ่ งคัม ภีร พุทธวงศอยูในพระสุต ตันตป ฎกขุ ท ทกนิกายเปนคาถาทั้งหมดวาด วยพระพุท ธเจาทั้ งหลาย
ในอดีตกลาวถึงพระพุทธเจาองคกอนก็เพื่อแสดงประวัติของพระโคดมพุทธเจาในอดีตชาติ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี: 2524: 40) โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจาไว 25 พระองคตั้งแตพระกกุสัน ธะจนถึงพระสมณ
โคดมพุ ท ธเจ า (ขุ .พุ ท ธ (ไทย): 2539: 592-721) การให ร ายละเอี ย ดเช นนี้ ไ ม ไ ด ห มายความว าพระพุ ท ธเจ ามี เ พี ย งแค
25 พระองคเทานั้น ในหนังสือเรื่อง 45 พรรษาของพระพุทธเจาไดกลาวถึงพระพุทธเจาวา พระพุทธเจา 28 พระองค ในคัมภีร
แสดงพระนามพระพุทธเจาซึ่งบังเกิดขึ้นในกัปตาง ๆ หลายจํานวน เชน ในภาณยักขภาณพระ แสดงไว 7 พระองค ในที่อื่น
เชน ในคัมภีรชั้นอรรถกถาแสดงยอนหลังไปอีกมากรวมกันถึง 28 พระองคก็มีหรือที่ระบุจํานวนไวมากยิ่งกวานั้นอีกมาก ดั่งใน
บทสวดสั มพุ ทเธตนเจ็ด ตํานานซึ่งเขาใจว าแต งในลัง กาก็ มีจะกล าวแตเ ฉพาะ 28 พระองค (สมเด็จพระญาณสัง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก (เจริญ สุวฑฺฒโน): 2558: 17-20) และเพื่อเปนฐานคิดในการทําความเขาใจเรื่องเวลาที่
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เกี่ยวของกับพระพุทธเจาในบทความเรื่องนี้ผูเขียนจะแบงเวลาออกเปน 3 ชวงขณะ คือ (1) เวลาในอดีต หมายถึง พระพุทธเจา
ที่ไ ม สามารถนั บ เป นจํ านวนตัวเลขได ซึ่ง คั ม ภีร ท างพระพุท ธศาสนาทั้ง ฝ ายเถรวาทและฝ ายมหายานต างก็ มี การกลาวถึ ง
พระพุทธเจาในอดีตกอนหนาพระสมณโคดมพุทธเจาวามีจํานวนมากมายเกินกวาจะประมาณไดอันอุปมาดั่งเม็ดทรายในแมน้ํา
คงคา (ขุ.อป.อ.: (ไทย): 2539: 191) พระปญญาธิกพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลว จํานวน 512,025 พระองค พระสัทธาธิกพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้นแลว จํานวน 1,024,055 พระองค พระวิริยาธิกพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลว จํานวน 2,048,109 พระองค (สุรีย มี
ผลกิจ: 2541: 254-255) (2) เวลาปจจุบัน หมายถึง พระสมณโคดมพุทธเจา (3) เวลาของอนาคต หมายถึ ง พระศรีอาริ ย
เมตไตรย ซึ่งเปนพระพุทธเจาพระองคสุดทายในกัปรวมกับพระสมณโคดมพุทธเจา ทั้งนี้ สามารถที่จะอนุมานได วาเมื่อพระศรี
อาริยเมตไตรยคือพระพุ ทธเจาในอนาคตที่ยังไม ไดเกิดขึ้น ย อมจะตองมี พระพุทธเจามากกวาที่ป รากฏในคัมภี รอีกมากมาย
เหมือนกับอดีต เพราะทั้งอดีตและอนาคตภายใตชวงเวลาที่ไมสามารถตรวจสอบไดยอมมีความเปนไปไดที่พระพุ ทธเจาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตไมสามารถประมาณเปนตัวเลยไดเชนกัน
การอธิบายพระพุทธเจาแตละพระองค ยอมมี ความสัม พันธ กับเวลา หรือ กัป ซึ่ง พจนานุกรมประมวลศัพท ไดใ ห
ความหมายวา กัป, กัลปกาลกําหนด, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ที่กําหนดวาโลกคือสกลจักรวาฬประลัยครั้งหนึ่ง (ศาสนา
ฮินดู วาเปนวันหนึ่ งคืนหนึ่ งของพระพรหม) ท านใหเ ขาใจด วยอุป มาว าเปรี ยบเหมื อนมี ภูเ ขาศิลาลวนกวาง ยาว สูง ดานละ
1 โยชนทุ ก 100 ปมี คนนําผาเนื้อละเอี ยดอย างดีม าลู บครั้ง หนึ่ง จนกว าภู เขานั้ นจะสึ กหรอสิ้นไป กัป หนึ่ งยาวนานกวานั้น ;
กําหนดอายุของโลก;กําหนดอายุ เรี ยกเต็มว า อายุกัป เชนว า อายุกัปของคนยุคนี้ ประมาณ 100 ป (พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต): 2558: 10) ทั้งนี้ การอธิบายเกี่ยวเรื่องเวลาของพระพุทธเจาแตละพระองคปรากฏอยูในพระไตรปฎกเลม 33
ซึ่งไดอธิบ ายเกี่ย วกั บเวลาของพระพุท ธเจ า จะเห็ นได วาพระพุ ทธเจาในอดี ตที่ สามารถระบุ ชื่อและชวงเวลาที ่ท รงอุบั ติขึ้ น
และไดเทาที่ปรากฎมีอยูเพียง 23 พระองค และในสวนของภัทรกัปอันเปนกัปปจจุบัน ซึ่งมีความหมายวาเปนกัปที่มีความเจริญ
คือเปนชวงเวลาที่มีพระพุทธเจามาตรัสรูในภัทรกัปนี้ 5 พระองคคือพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระสัมมาสัม
พุทธเจาของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นพระเมตไตรยะจักทรงอุบัติขึ้นภายหลัง (ขุ.พุทฺธ. (ไทย): 2539: 722-723) อยางไรก็ตาม
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองคจะไมมีการเกิดขึ้นซอนกันอยางเด็ดขาด (องฺ.เอกฺก.อ. (ไทย): 2539: 213) จากที่ได
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ พระพุท ธเจาที่ มีอยูมากมายในอดีต และชวงเวลาของพระพุท ธเจาแตละพระองค ผานการอธิบาย
ในพระไตรปฎกจํานวน ๒๘ พระองคที่มีความชัดเจนมากที่ชุด พรอมกันนั้นพระพุทธเจาองคปจจุบันคือพระสมณโคดมเทานั้น
ที่มีปรากฏหลักฐานใหสืบคนไดมากที่สุด อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับวงศของพระพุทธเจาถือวาอยูในวงศเดียวกันดวยการใหเหตุผล
คือการบําเพ็ญบารมีและการมีหลักธรรมที่เฉพาะสําหรับการเปนพระพุทธเจา
6. วิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป
พระพุทธเจาไดกลาวถึงสาเหตุความเสื่อมของพระพุทธศาสนาใน สัทธัมมัปปฎิรูปกสูตร ที่พระพุทธเจาไดตรัสตอบ
ปญหาของพระมหากัสสปะถึงการเลือนหายไปแหงพระสัทธรรมวาสาเหตุที่ทําใหพระสั ทธรรมเสื่อมสูญที่ แทเกิดจากการที่
“ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมเคารพยําเกรงพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ ไมเคารพยําเกรงในสิกขาในสมาธิ ” (สํ.นิ.
(ไทย): 2539: 262-264) และเชนเดียวกันในจิรัฎฐิติสูตร “คําถามของพระสุภัททะที่ไดถามกับพระอานนทถึงสาเหตุอันเปน
เรื่องที่ทําใหพระสัทธรรมเสื่อม ซึ่งพระอานนทไดตอบไปวา บุคคลในพระศาสนานี้ไมเจริญมหาสติปฎฐาน 4 ไมทําใหมากแลว
พระสัทธรรมจึงอยูไดไมนาน” (สํ.ม. (ไทย): 2539: 246-247: 249-250) คําตอบอันเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สติปฎฐาน 4 ที่เปน
หลักปฏิบัติก็ถูกถามอีกเชนกันใน อัญญตรพราหมณสูตร โดยพระพุทธเจาไดตรัสตอบปญหากับพราหมณวา“เมื่อพระองคเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานไปแลว พระสัทธรรมจะตั้งอยูไดนานหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติวาจะมากหรือนอยเทานั้น” (สํ.ม. (ไทย):
2539: 250) จากการอธิบายแนวคิดพื้ นฐานที่เ กี่ยวของกับอายุ ของพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฎในคัมภี รพระไตรปฎกนั้ น
จะพบวาไมมีเนื้อหาสวนใดในคัมภีรพระไตรปฎกที่ไดอธิบายถึงอายุของพระพุทธศาสนาที่เปนกรอบเวลาอยางชั ดเจน จากตน
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เคาที่ปรากฏในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเสื่อมไปของพระสัทธรรมที่พระสมณโคดมพุทธเจาไดตรัสไว และอรรถกาจารยไดนํามา
สูการขยายกรอบความคิดเกี่ยวกับความเสื่อมไปของพระสัทธรรม ซึ่งพระอรรถกถาจารย อธิบายความวา คําวา “พระสัทธรรม
หมายถึง พระศาสนา ความเสื่อมสูญ อันตรธาน รวมความไดวา พินาศ หรือหายไปไมไปรากฎอยูตลอดกาลนาน” (องฺ.เอกก.อ.
(ไทย): 2539: 21) และในการอธิบายเกี่ยวกับอันตรธานไดอธิบายดังนี้ 1. อธิคมอันตรธาน คือ ความหายไป ไมปรากฏแหงการ
บรรลุธรรม 2. ปฏิบัติอันตรธาน คือ อันตรธานแหงการปฏิบัติ 3. ปริยัติอันตรธาน คือ อันตรธานแหงปริยัติ การศึกษา 4. ลิงค
อันตรธาน คื อ อันตรธานแห งเพศอันอุ ดม คื อ สมณเพศ 5. ธาตุอันตรธาน คือ อั นตรธานแหง พระธาตุข องพระพุท ธองค
(มหามกุฏราชวิทยาลัย: 2534: 90)
การอธิบายความหมายเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ปของพระอรรถกถาจารย ซึ่งมีจุดเริ่มตนในการอธิบายเรื่องนี้จาก
การที่ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเข ามาของบวชเปนภิ กษุณีในพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุ ทธเจา โดยที่ พระพุทธเจาไดวาง
เงื่อนไขวาจะตองมีการยอมรับและปฏิบัติตามครุธรรม 8 ขอ ความสมบูรณของการเปนภิกษุณีจึงจะถือวาบริบูรณ ซึ่งพระพุทธเจาได
ตรัสประเด็นสําคัญของเรื่องนี้กับพระอานนทวา พระสัทธรรมจะดํารงอยูไดถึง 1,000 ป ถาผูหญิงไมออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย
ที่พระองคตรัสไว แตถาผูหญิงออกบวช เปนบรรพชิตและไมปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองคไดตรัสไว พระสัทธรรมจะตั้งอยูไดเพียง
500 ป เทานั้น (วิ.ม. (ไทย): 2539: 319) แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติครุธรรมเหลานั้นไว เพราะเหตุที่มาตุคามบวช
พระสัทธรรมพึงดํารงอยูได 500 ปเทานั้น แตเพราะทรงรับบัญญัติครุธรรมไวเสียกอนพระสัทธรรมจะดํารงอยูไดอีก 500 ปอยางนั้น
เหมือนกัน รวมความวา พระสัทธรรมจะดํารงอยูได 1,000 ปแนนอนดวยประการฉะนี้ แตคําวา 1,000 ป นี้ ถูกถายทอดและตีความ
โดยพระอรรถกถาจารย ซึง่ ทานกลาวไวดวยอํานาจแหงพระขีณาสพผูแตกฉานในปฏิสัมภิทานั่นเอง แตจะดํารงอยูเกินกวา 1,000 ปนั้น
ไปบาง จะดํารงอยูสิ้น 1,000 ป ดวยอํานาจแหงพระขีณาสพสุกขวิปสสกะ จะดํารงอยูสิ้น 1,000 ป ดวยอํานาจแหงพระอนาคามีจะ
ดํารงอยู สิ้น 1,000 ป ด วยอํ านาจแห งพระสกทาคามี จะดํ ารงอยูสิ้ น 1,000 ป ด วยอํ านาจแห งพระโสดาบั น รวมความวา ปฏิ เวธ
สัทธรรมจะดํารงอยูตลอด 5,000 ป ดวยประการฉะนี้ (วิ.ภิ กฺขุนี.อ. (ไทย): 2539: 499-500) ทั้งนี้ เมื่อนําเรื่องความเสื่อมไปแหงพระ
สัทธรรมของพระพุทธศาสนาพระสมณโคดมพุทธเจามารวมกับแนวคิดเรื่องการขอบวชเปนภิกษุณีของพระนางมหาปชาบดีโคตมี และ
พรอมกับการอธิบายการเกิดขึ้นของยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ทั้ง 3 ประการนี้ถูกนํามาประกอบสรางใหเปนเรื่องราวใหมขึ้นมา อยางไร
ก็ตามการนําเสนอเรื่องราวเหลานี้จะไมไดรับการยอมรับถาไมมีการนําเอาเนื้อหาเหลานี้มาอธิบายตอ หรือ เรียกผานภาษาทางปรัชญา
วาการผลิตซ้ํา (Repettition) ผานกาลเวลาและยุคสมัยอยางตอเนื่อง
การอธิ บ ายเรื่ อ งอายุ ข องพระพุ ท ธศาสนา 5,000 ป กั บ การผลิ ต ซ้ํ าวาทกรรม (Repetition) ถู กส ง ต อผ า น
งานวรรณกรรมตาง ๆ คือ มิลิ นทป ญ หา อันกลาวถึง ความเสื่ อมไปของพระสัท ธรรมและการเกิ ด ขึ้นของยุ คพระศรี อาริ ย
เมตไตรย ดวยการตรัสถามปญหาวา “ข าแตพระนาคเสน ดวยสมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสคํ านี้ไววา ดูกอนอานนทบัด นี้
พระสัทธรรมจักตั้งอยูเพียง 5,000 ปเทานั้น (มหามกุฏราชวิทยาลัย: 2536: 268) และคัมภีรอนาคตวงศถืออีกหนึ่งที่คัมภีรถูก
นํ า มาอธิ บ ายถ า ยทอดแนวคิ ด เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธเจ า ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต พร อ มกั บ การอธิ บ ายเรื่ อ งอายุ ข อง
พระพุทธศาสนาเขามาประกอบเพื่อใหเกิดความชัดเจนของพระพุทธเจาในอนาคต (ประภาส สุระเสน: 2552: หนาคํานํา)
ซึ่งในหนังสือปญญาสชาดกก็ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ป สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ได
ทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตปรินิพพานในปมะเส็ง ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ศาสนาจักดํารงอยู
ถวน 5,000 พรรษา เมื่อศาสนาลวง 500 ป ภิกษุณีก็หมด เมื่อศาสนาลวงไปได 1,000 ป อรหันตจะหมดเมื่อศาสนาลวงไปได
2,000 ป จะมีราชาผูปราศจากธรรมทําลายลางพระศาสนาของพระตถาคตเมื่อศาสนาลวงไป 2,250 ป เอกศกนั้น ประชาชน
จักได เห็นผูมีบุญ ญาธิ การ แลวผูมีบุญ ญาธิ การก็ หมด เมื่อศาสนาลวงไปได 3,000 ป การประชุม แหง อุโบสถของอนาคาริ ก
บุคคล (บุคคลที่มิไดอยูครองเรือน) จักสิ้นไป เมื่อศาสนาลวงไปได 4,000 ป วินัยปฎกก็อันตรธานเสื่อมสิ้นไป เมื่อศาสนาลวงไป
ได 2,000 ป บุคคลที่เปนโสดาบันก็หมดสิ้นไป จะมีแตโคตรภูส งฆเอาผาเหลืองหอยหูเที่ยวไปดวยสําคัญวาตนเปนบรรพชิต
(สืบพงษ ธรรมชาติ:2554: 639-640) แม แตนักเขียนของตางประเทศคือ ฟอสดาร , จามเช็ด เค ที่ไ ดเขียนเกี่ย วกับเรื่องนี้
ความวาพระองคก็ยังไดบอกเราไว ดวยวาธรรมะของพระองคจะสิ้ นสุด ลงในลักษณะใดและเวลาใด พระสิทธั ตถะ: เมื่อนั้ น
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เมื่อการจากไปของพระพุทธเจาผูสมบูรณที่สุดครบ 5,000 ป เมื่อแกนแทของความเปนพระองคไมไดรับการเคารพและเกียรติ
(ฟอสดาร, จามเช็ด เค: 2547: 281) และบางครั้งก็ถูกนําเสนอผานคําปรารภในหนังสือวิสุทธมรรค ที่พระพุทธโฆสเถระไดตั้ง
ความปรารถนาจากการทําถายทอดหนังสือเลมนี้ โดยขอเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย: 2555: 15) ทั้งนี้ การผลิตซ้ําเรื่องอายุพระพุทธศาสนานี้ถูกนําเสนอผานแบบเรียนของพระภิกษุและสามเณรซึ่งถือวา
มีอิทธิพลอยางมากตอการสอนศานุศิษยของตนเอง โดยในปฐมสมโพธิกถากลาวไวในเมตไตยพยากรณปริวรรต ปริเฉท 20
อันเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะมาอุบัติขึ้น และพรอมกันนั้นไดมีการกลาวถึงการเสื่อมไปของพระสัทธรรม
ซึ่งปรากฎในอันตรธานปริวรรต ปริเฉท 20 คือการอันตรธาน 5 ประการ (มหามกุฏราชวิทยาลัย: 2534: 90) และเชนเดียวกัน
กับในหนั งสือชินกาลมาลี ปกรณไ ดกล าวข อความอันเปนส วนหนึ่ง ในการพยากรณ ศาสนาวงศ วา “ศาสนาของพระพุทธเจ า
บริบูรณ 5,000 ปแลวจักหายไป” (พระรัตนปญญาเถระ: 2540: 184) ดังนั้น การอธิบายเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาจึง
ประกอบ 3 เรื่ อง ดั งนี้ (1) การเขามาขอบวชเป นภิ กษุณีของพระนางมหาปชาบดีโ คตรมี (2) สาเหตุแ หง ความเสื่อมของ
พระพุท ธศาสนา (3) การเกิดขึ้นของพระศรีอาริยเมตไตรย ทั้ง 3 เรื่ องนี้ถูกนํามาประกอบสรางจนกลายเปนเรื่อ งอายุของ
พระพุ ท ธศาสนา 5,000 ป ทั้ งนี้ ยัง มีการผลิต สรางทางวั ฒ นธรรมและประเพณี เ พื่อให ส อดรั บกั บแนวคิ ดดั ง กล าว นั่นคื อ
ประเพณีการเทศนมหาชาติที่ผูกโยงกับแนวคิดเรื่องสังคมอุคติในยุคพระศรีอาริยเมตรไตรย จะเห็นไดวาวาทกรรมเรื่องอายุ
พระพุทธศาสนา 5,000 ป เมื่อวิเคราะหผานกรอบคิดความที่ปรากฏในกาลามสูตรนั้นสิ่งเหลานี้ถือวาเปนเพียงความเชื่อเทานั้น
หรือเปนเพียงอํานาจของวาทกรรมที่ไดสรางความรูขึ้นมาตามแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต
7. สรุป
การอธิบายเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาปรากฏในพระไตรปฎกคัมภีรพุทธวงศ ซึ่งมีเพียงพระพุทธเจาในอดีต
เทานั้น และเปนเพียงการนําเสนอขอมูลตัวเลขที่เปนชวงเวลาการเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของพระพุทธเจาแตละพระองคโดยไมมี
ขอมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะมีเฉพาะกรณีของพระสมณโคดมพุทธเจาเทานั้นที่สามารถศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตร
เวลา บุคคลและสถานที่ โดยการอธิบายเกี่ยวกับอายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจามีการอธิบายในคัมภีรชั้นอรรถกถา
และคัม ภีรชั้นอรรถกถาเปนพื้ นฐานนํ ามาสูการผลิต ซ้ําผานหนังสื อ เชน คัมภีร อนาคตวงศ มิ ลินทปญ หา ตํานานมูล ศาสนา
ปญญาสชาดก เปนตน และการนําเสนอผานแบบเรียนของพระภิกษุและสามเณร คือ ปฐมสมโพธิกถา ซึ่งถือวามีอิทธิพลในการ
ผลิตซ้ํ าในเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป เพราะผู นําขอมูลเหลานี้ไ ปนําเสนอต อคือ “พระภิ กษุ” ซึ่ งถือว าสรางความ
นาเชื่อถือไดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม การอธิบายอายุพระพุทธศาสนาที่ถูกกําหนดไว 5,000 ป ในทัศนะของผูเขียนถือวา
ขัดแยงกับกฏอิทัปปจจยตา คือ กฎแหงความเปนเหตุและผลเปนอยางมากเพราะการกําหนดอายุของพระพุทธศาสนาไวอยาง
ชัดเจนถือวาเปน “เปาหมาย” ขัดแยงกับกฎอิทัปปจจยตาอันถือวาเปน “เครื่องมือ” ซึ่งการมองแบบอิทัปปจจยตานั้นเปน
ลักษณะของการมองแบบกระบวนการที่ไมไดถูกกําหนดไวดวยเปาหมายหรือเวลาที่แนนอนและชัดเจน ดังนั้น เปาหมายที่ถูก
กํ า หนดไว อ ย า งแน น อนและชั ด เจนจึ ง ถื อ ว า ขั ด แย ง กั บ กระบวนการคื อ กฎอิ ทั ป ป จ จยตา กล า วได วา การอธิ บ ายเรื่ อ ง
อายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป เปนเพียง “ความเชื่อ” ที่ถูกประกอบสรางสรางขึ้นและผลิตซ้ําจนกลายเปนวาทกรรมความรู
(Discourse of Knowledge) ที่ครอบงําพุทธศาสนิกชนจนกลายเปนความจริงที่ไมสามารถปฏิเสธได
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จากการศึกษาวิเคราะหเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท พบวา “ความดี” ตรงกับคําวา “บุญ” หรือ “กุศล”
หมายถึง ความดี ที่เรียกวา Objective good ซึ่งเปนเกณฑการตัดสินจากพฤติกรรม ถือเอาเจตนาเปนสําคัญมาตัดสินการกระทํา
ดังที่ พุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท ถือวา “ความดี” เปนความประพฤติที่เปนเกณฑตัดสินในบรรทัดฐานของความประพฤติทั้งหลาย
ซึ่งเปนจริยศาสตรในการดําเนินชีวิต เพื่อใหมีชีวิตที่ดีและชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยความสามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปน
อยางดี มีความสุข ในการดําเนินชีวิตที่ดีของชาวพุทธ 3 ประการดวยกัน ก็คือ 1) เกณฑตัดสินความดีขั้นพื้นฐาน ไดแก ศีล 5
ซึ่งเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเปนเบื้องตน 2) เกณฑตัดสินความดีขั้นกลาง เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดแก กุศล
กรรมบถและเวนอกุศลกรรมบถควบคูกันไปดวยนั้นเอง และ 3) เกณฑตัดสินความดีขั้นสูงสุด ซึ่งเปนจริยธรรมระดับสูงสุดที่
บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแลวจะหางไกลจากขาศึกภายในได ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรคหรือมรรคมีองค 8 นั้นเอง โดยการ
พิจารณา คือ 1) พิจารณาวาพฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณและโทษตอชีวิตอยางไร หรือมีผลตอบุคลิกภาพอยางไร 2) พิจารณาวา
พฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร 3) พิจารณาวาเปนคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร 4) พิจารณาดวยมโนธรรม
หรือ โดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย และ 5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม ตามกาลสมัยที่จะมิใหถือกัน
โดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่เปนเกณฑตัดสินความดี โดยสามารถพิจารณา
ที่เจตนาของการกระทําของมนุษยเปนตน
คําสําคัญ: เกณฑตัดสินความดี พุทธปรัชญาเถรวาท
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Abstract
The study of the criteria for judging good in the Theravada Buddhist philosophy found that "good"
matches the word "merit" or "charity" refers to the good called Objective good, which is a criterion for
behavior. The intent is to judge the action as the Theravada Buddhist philosophy of "good" is a criterion
of conduct in the norm of conduct. The ethics of living to live a good life and help each other. There is a
great joy in the good life of the three Buddhists. 1) The basic criteria for the basic virtue is the five precepts,
which is a moral practice. 2) Intermediate criteria to raise moral and ethical standards, such as charity
and exuberance together with the same, and 3) criteria for judging best, the highest level of ethics that a
person performs is far from the internal enemy, namely the noble eightfold path, or the eightfold path
by considering: 1) How are you and how are you blaming your life? 2) Consider that behavior to have
good thing or blame society; 3) consider to be good thing or punishable by society; 4) consider with
conscience, or by the natural realization of humanity, and 5) consider the social standards based on
social standards in the past, it will not be held by ignorance or error which demonstrates the ethical
behavior. That's a good judgment. It can be considered the intent of human actions, etc.
Keywords: criterion of good judgment, Theravada Buddhist Philosophy
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1. บทนํา
มนุษย เปนสั ตวสั งคมที่ ตองอยูรวมกันเปนกลุ ม เปนสัง คม และไมอาจจะอยูโดดเดี่ยวได เพราะวา มนุษยตองมีการ
พบปะพูดคุยกัน ทํากิจกรรมรวมกัน ตองติดตอประสานงานกัน และตองพึ่งพาอาศัยกัน และกัน ,สมพร สุทัศนีย )2548 :1(
เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมเดียวกันเปนจํานวนมาก จากการที่มนุษยไมรูจักควบคุมตนเองได มนุษยเห็นแกตัวและมุงแต
ประโยชนของตนโดยไมใสใจความเดือดรอนของผูอื่น ซึ่งเปนปญหาสําคัญของมนุษยชาติที่มีรากฐานมาจากจริยธรรมภายใน
ของมนุษย (สมภาร พรมทา ,2548 : 478–480) เพราะเหตุ นี้ มนุ ษย จึง แสวงหาเกณฑตั ดสิ นความดี สูง สุด ของชี วิต ว า
อยางไหนถูกหรือผิด ควรหรือไมควร ในการแกปญหาเหลานี้ (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ), 2550 :18) ไดแก
(1) ปญหาเรื่องความมีอยูของคุณคาความดี ดังที่นักปรัชญาพยายามตอบคําถามวาความดี คืออะไร เช น อาริสโตเติลตอบวา
ความดี คื อ ความสุ ข ส วนเอปคิ วรุสตอบว า ความดีไดแ ก ความสุขสําราญ (2) ปญ หาเรื่ องเกณฑ ตัดสิ นความดี นั่นคื อ นั ก
ปรัชญาเสนอเกณฑตัดสินความดี สวนโปรแทกอรัสเสนอวา ความพอใจเรื่องใด เรื่องนั้นก็ดีสําหรับเขา และ (3) ปญหาเรื่อง
อุดมคติของชีวิต นั่นคือ การดําเนินชีวิตแบบใดจึงดีที่สุด เชน อาริสโตเติลกลาววา การใชชีวิตคิดคนปรัชญาคือแบบชีวิตที่ดี
ที่สุด สวนพวกสโตอิกตอบวาการมีชีวิตอยูตามธรรมชาติเปนแบบชีวิตในอุดมคติ
เพราะเหตุ นี้ พุท ธปรั ชญาเถรวาทจึ งทํ าหน าที่ ต อบสนองความต องการด านจิ ต ใจของมนุษย ที่ มุ งสอนไมใ ห ม นุ ษย
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนหัวใจของพุทธจริยศาสตรในทางพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏในพุทธสุภาษิตที่วา “การไมทํา
บาปทั้งปวง การบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม การชําระจิตของตนใหผองแผว” (ขุ. ธ. (ไทย). 25/24/33) ที่เรารูจักกันดีวา “ทําดีได
ดี ทํ าชั่ วไดชั่ ว” ที่ เ ปนการตั ด สิ นคุ ณคาทางจริ ย ธรรมที่ นาสนใจวาอะไรคื อเกณฑตั ด สินความดี ข องพุ ทธปรั ชญาเถรวาท
เพราะวา มนุษยเปนสัตวที่มีปญญาหรือมีเหตุผล ซึ่งสามารถรูวา ผิด ชอบ ชั่ว ดี จากการฝกฝนบมเพราะจากการที่ไดดํารงชีวิต
อยูในสังคม ใหมีความเจริญงอกงามทางคุณธรรมที่จากเกิดจากปญญา ที่เปนหนึ่งเดียวกันเกณฑตัดสินความดี คือ ปญญาหรือ
ความรู โดยการพั ฒนาปญ ญาจนรูอยางถองแทวาอะไรดี อะไรชั่ว ในการมีชีวิต ที่แสวงหาความจริ ง ความดี และความงาม
(ดร. ไพฑูรย พัฒนใหญยิ่ง และคณะ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2551: 32) พระพุทธศาสนา ถือวา เปนความดีสูงสุดที่
เปนอุดมคติทางพุทธจริยศาสตรที่เปนเปาหมายของชีวิต (ผศ. สุเชาวน พลอยชุม, 2537 : 12) ของมนุษยในจักรวาลที่เปนโลก
แหง ประสาทสั มผั สเปนของไม จิรัง ยั่ง ยืน เปลี่ย นแปลงได นี้ แหละคื อความดี มนุ ษยส ามารถรูจักโลกแทจริง ได ดวยเหตุผ ล
เพราะฉะนั้น เหตุผลจึงเปนความดีอันสูงสุดของมนุษย (รศ. ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2550 : 93) ดังนั้น เพลโตไดพูดถึงเกณฑตัดสิน
ความดีของบุคคลจะตองมีลักษณะทั้ง ๓ อยาง โดยอธิบายศิลปะแหงความดีนั้นวา ถาหากบุคคลมีศิลปะแหงเหตุผลเปนผูมี
ความดีคื อมี ป ญญา ถาหากบุค คลได มี กําลัง ใจในการตัด สินใจ บุค คลนั้นเปนผูมี ความดี ถ าบุ คคลใดสามารถควบคุม ความ
ตองการของตนได บุคคลนั้นจะตั้งมั่นอยูในเกณฑตัดสินความดีเปนตน (บุญทัน ดอกไธสง, 2523 : 83 – 84)
2. นิยามและความหมายของคําวา “ความดี” ในพุทธปรัชญาเถรวาท
คําวา “ความดี” ตามความหมายของพระพุทธศาสนาตรงกับคําวา “บุญ” หรือ “กุศล” หมายถึง ความดีหรือบุญกุศล
ที่เรียกวา “คุณสมบัติทางจิตใจของมนุษย” ที่ทําใหคนมีใจสูง โดยมองถึงนิสัยใจคอ และความประพฤติ เพื่อยกจิตใจของตนให
สูงขึ้น (บุญมี แทนแกว, 2540 : 90) ที่เรียกวา Objective good นั่นเอง (วศิน อินทสระ, 2549 : 18) ในระดับของศีลธรรม
จริยธรรมในทางพุทธจริยศาสตร 3 ระดับ คือ (1) ระดับศีล 5, (2) ระดับกุศลกรรมบถ 10, (3) ระดับมรรค 8 ซึ่งเปนเกณฑการ
ตัดสินความดีโดยการพิจารณา ดังนี้ คือ (1) พิจารณาวาพฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณและโทษตอชีวิตอยางไร หรือมีผลตอบุคลิกภาพ
อยางไร (2) พิจารณาวาพฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร (3) พิจารณาวาเปนคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร
(4) พิจารณาดวยมโนธรรม หรือ โดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย และ (5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม
ตามกาลสมัยที่จะมิใหถือกันโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมยอมรับของวิญู
ชนเหลานั้นในแตละกรณี (พระธรรมปฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 : 180)
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เพราะเหตุนี้ ความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น มีความหลากหลายตามแตกรณีที่มีสถานการณเกี่ยวของกับ เราหลาย
ประการ ซึ่งแสดงใหเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท โดยการพิจารณาถือเอาหลักเจตนาเปนสําคัญ เพราะ
เจตนาเป นมโนธรรมซึ่งยอมเกิดขึ้นกอนผล คือ วจีกรรม หรือกายกรรม ที่ เปนสิ่งสํ าคัญ ดังนั้ น เกณฑ ตัดสิน ความดีนั้นเป น
ปญหาที่เกี่ยวขอกับคําวา “กรรม” เพราะตองมีการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ มาตัดสินวา ดี -ชั่ว-ถูก-ผิด วาเปน
อยางไร เพราะเหตุนี้ ปญหาเรื่องกรรมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ไดกลาวไวดวย เพราะเปนเครื่องแสดงถึงเจตนาของการกระทําทุก
อยางที่นํามาตัดสิน ดี-ชั่ว-ถูก-ผิด จะตองประกอบดวยเจตนา การกระทําที่มิไดเกิดจากเจตนาหรือความจงใจ เรานํามาตัดสิน
ตามหลักจริยศาสตรนั้น การกระทําที่จะนํามาตัดสิน ดี -ชั่ว-ถูก-ผิด ไดตองเปนการกระทําที่เกิดจากความจงใจ มิใชเปนการ
กระทําที่เกิดจากการถูกบังคบ เมื่อเราพิจารณาตามหลักพุทธธรรมในแงจริยศาสตร
จะเห็นวา “ความดีหรือบุญกุศล” นั้นก็คือ คุณธรรมที่เปนเครื่องชําระจิตใจของมนุษยใหสะอาด บริสุทธิ์และผองใส
(ชํานะ พาซื่อ, 2547 : 16) ที่มนุษยไดรับทาง “ความดีเชิงจิตวิสัย” จากการกระทําตาง ๆ ไดแก (1) เจตนา (Will) คือ การ
กระทํ าโดยเจตนา และเจตนาในที่ นี้เ กิ ดจากความตองการความอยากและความปรารถนา (2) แรงจูง ใจ (Motive) ได แ ก
สิ่งจูงใจ ใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มิลล กลาววา แรงจูงใจคือความรูสึกที่ทําใหบุคคลจงใจทํา แมคแคนซี กลาววา แรงจูงใจ
ในการกระทําหนาที่ที่แทจริงก็คือความรูเห็นในจุดมุงหมายหรือความคิด เกี่ยวกับจุดหมายที่ชัดเจน กรีน กลาววา แรงจูงใจ
คือ จุดมุงหมายซึ่งชักจูงไปสูการกระทําที่แทจริง (3) นิสัย (Habit) ไดแก ผลของการกระทําซ้ํา ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดวย
ความสมั ครใจหรื อตั้ง ใจ เมื่อการกระทําใดกลายเปนนิสัย แล ว ก็ เปนการกระทําโดยไมตองพยายามหรือตั้ งใจ (4) อุป นิสั ย
(Character) ได แ ก ความโน ม เอี ย งถาวรของจิ ต ใจ เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากนิ สั ย และแรงจู ง ใจอั น มี ม าอยู ก อ น และ
(5) สถานการณ (Circumstances) ไดแก เหตุการณหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งมีอิทธิพลตอการกระทําของมนุษย ซึ่งอาจเปนบุคคล
สังคม และเหตุการณทางธรรมชาติ เปนตน (ผศ. ชํานะ พาซื่อ, 2547 : 18)
2. ความดี 3 ระดับ
2.1 ระดับศีล 5
กล าวคื อ ศีล 5 เป นหลั กความดี เบื้ องตนที่ ส อนให มนุ ษย ทุกคนควรจะปฏิ บั ติต าม 5 ประการ ได แก (1) เวนจาก
ปาณาติ บ าต คื อ ไม ทํ าลายชี วิต (2) เว น จากอทิ น นาทาน คื อ ไม เ อาของที่ เ ขามิ ไ ด ใ ห หรื อ ไม ลั กขโมย (3) เว นจาก
กาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย (4) เวนจากมุสาวาท คือ ไมพูดเท็จ (5) เวนจากของเมา คือ สุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทในของมึนเมา (ที. ปา. (ไทย) 11/286/247., องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/172/227.,264/307.,อภิ. วิ.
(ไทย) 35/767/388) ศีลทั้ง 5 ขอนี้ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติของคน เพื่อที่จะไดอยูดวยกันเปนปกติสุขและเปน
ระเบียบเรียบรอย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม คือ ตองอยูรวมกันเปนหมูจะอยูตามกําลังไมได โดยเหตุที่แตละคนมีอัธยาศัย
ตางกั นมี กําลัง ไมเ ทากัน ผู ที่ มีอัธยาศั ยหยาบและมี กําลั งมากขม เหงผูอื่น คนสุภ าพและมีกําลั ง นอยก็ อยู ไม เ ปนสุข แมท าง
บานเมื องจะมี กฎหมายบัง คั บใช หามปรามไมใ ห คนประพฤติ ในทางที่ ผิด และวางโทษแกผู ล วงละเมิ ดไวด วย ตรงข ามกั บ
กฎหมาย ผูใดฝาฝนกฎหมายอยูเสมอคิดวากฎหมายทําอะไรเขาไมได เพราะเขามีปญญาพอที่จะหาทางเลี่ยงกฎหมายได เมื่อ
เปนเชนนี้ กฎหมายก็ไรความหมาย ศาสนาทั้งหลายมักจะบัญญัติศีลของตนขึ้นมา เพื่อทําใหคนมีความประพฤติดี ประพฤติ
ชอบทางดานกาย วาจา และใจ อยางที่พระพุทธศาสนาบัญญัติศีล 5 ไว เพื่อสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ศีลเปนขอบัญญัติที่
จําเปนทางดานมนุษยธรรมโดยแท ชื่อวาที่เปนมนุษยที่แท ที่ผิดไปจากสัตวเดรัจฉานก็ตามที่ตองมีศีล จึงเชื่อวามนุษยธรรม
คือ ธรรมที่จําเปนสําหรับมนุษย
โดยพื้นฐานแลวศีล 5 ใหบุคคลทําใหการรักษาศีลเปนอยางดี และการลวงละเมิดทางศีลที่ไมดีมาจาก เจตนาที่เปนกุศล
3 ประการ ประกอบดวย อโลภะ อโทสะ อโมหะ และที่เปนอกุศล 3 ประการ ประกอบดวย โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งอกุศลทั้ง 3 นี้
เริ่มตนจากการที่มีอวิชชาหรือมีโมหะกอนแลว โลภะ และโทสะ ก็ตาม ดังพระพุทธพจนกลาวไววา…“ปาณาติบาตมีมูล 2 ดวย
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สามารถแหงโทสะ และโมหะ อทินนาทานและมุสาวาทมีมูล 2 ดวยอํานาจแหงโทสะและโมหะ หรือดวยอํานาจแหง โลภะ
และโมหะ มิจฉาจารและสุราบานมีมูล 2 ดวย สามารถแหงโลภะและโมหะ” (ขุ. อิติ. (ไทย) 1/252/454) การลวงละเมิดศีล 5
แลว ลวนเกิดจากเจตนาอกุศลมูลเปนพื้นฐาน ตามเกณฑการตัดสินความดีของพุทธปรั ชญาเถรวาท การกระทําใดที่เกิดจาก
เจตนาอกุศลมูล ถือวา การกระทํานั้นเปนการกระทําที่ไมดี สวนการกระทําที่เกิดจากเจตนากุศลมูลถือวาเป นการกระทําที่ดี
เจตนากุศลมูลและอกุศลมูลเปนเกณฑหลักในการแบงแยกการกระทําดี และการกระทําที่ไมดี ถาเปนการกระทําที ่เกิดจาก
เจตนาดีและผลของการกระทําดีก็ถือวาการกระทํานั้นมีคาทางจริยธรรมสมบูรณ ดังที่พระอริยะทานสอนวา ผูรักษาศีล 5 ได
ชื่อวาเปนผู ใหทานแบบหนึ่ง เปนทานพิเ ศษ เรียกว า “อภั ยทาน” ซึ่งนั บเปนมหาทานล้ําเลิศกวาทานทั้งปวง มี ผลอานิสงส
มากกวาการใหทานดวยวัตถุสิ่งของทั่วไป เชน การใหที่ดินก็ดี ใหเงินใหทองก็ดี (ธนิต อยูโพธิ์, 2529 : 66) ผูมีศีล ก็เหมือนกับผู
ที่ไมประพฤติผิดกฎหมายของบานเมือง คือ จะมีความเย็นใจ หนาตาจะยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ เพราะไมตองเกรงกลัววาใคร
จะจับผิดหรือตําหนิติเตียน ใครรูจัก ก็อยากคบคาสมาคมดวย แมแตผูที่ไมมีศีล ก็ยังไมอยากใหใครมาประพฤติชั่วตอตน เชน
ไมอยากใหใครมาทํารายตน ไมอยากใหใครมาลักขโมยของของตน ไมอยากใหใครมาประพฤติผิดในสามีภรรยาตน ไมอยากให
ใครมาโกหกตน เมื่อเปนเชนนี้ ทุกคนจึงควรจะตองอยูในศีล คนเราจะมีคติชีวิตที่ดีก็เพราะศีล จะมีโภคสมบัติก็เพราะศีล จะถึง
คราวดับทุกขดับรอนใจได ก็เพราะศีลนี้แหละ (จํานงค ทองประเสริฐ, 2540 : 13–15)
2.2 ระดับกุศลกรรมบถ 10
ในระดับนี้เปนการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้นไป ก็คือ กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม ทางแหงกรรมดี
กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความสุขความเจริญหรือสุคติ กุศลกรรมบถนี้เรียกไดหลายชื่อดวยกัน เชน ธรรมจริยา (พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540), : 107) จริยธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539 : 291) อารยธรรม (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),
2540. : 412) และสัปปุริสธรรมเปนตน (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2535 : 210) เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมให
สูงขึ้นตามความสามารถและโอกาสของแตละบุคคลในกุศลกรรมบถ 10 และความละเวนอกุศลกรรมบถ 10 ที่ควบคูกันไป
ดวย” (ผศ.บุญมี แทนแกว, 2540 : 91) ดังตอไปนี้
1. กุศลกรรมบถ การกระทําที่แสดงออกทางกาย วาจา และใจ ทีเ่ ปนการกระทําความดี ซึ่งนําไปสูความสุขความเจริญ
พุทธปรัชญาเถรวาท เรียกวา กุ ศลกรรมบถ 10 (อภิ. ปุ. (ไทย) 36/105/151) แบงเปนประเภทออกเปน 3 ประเภท คื อ
(1) การกระทําความดีทางกาย เรียกวา “กายสุจริต” (2) การกระทําความดีทางวาจา เรียกวา “วจีสุจริต” และ (3) การกระทํา
ความดีทางใจ เรียกวา “มโนสุจริต” (ที. ปา. (ไทย) 11/305/260) อธิบายดังนี้ ไดแก (ก) กายกรรม 3 ไดแก การกระทําความ
ดีทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายสุจริต” ไดแก (1) งดเวนจากการฆา และการเบียดเบียนสัตว และมีเมตตากรุณาชวยเหลือ
เกื้อกูลสัตวอื่นหรือบุคคลอื่น (2) งดเวนจากอทินนาทาน หรือการถือเอาสิ่งของผูอื่นที่มีเจาของมิไดยกให โดยเคารพกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินของผูอื่น และ (3) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมลวงละเมิดประเพณีทางเพศ (ข) วจีกรรม 4 ไดแก การ
กระทําความดีทางวาจา 4 อยางที่เรียกวา “วจีสุจริต” ไดแก (4) งดเวนจากการพูดเท็จ ไมยอมกลาวเท็จ เพราะเหตุตนเองหรือ
ผูอื่น หรือเพราะเห็นแกผลประโยชนใด ๆ (5) งดเวนจากการพูดจาสอเสียด หรือกลาวยุยงใหคนอื่นแตกสามัคคีกัน กลาวแต
ถอยคําที่สรางความสามัคคี (6) งดเวนจากการพูดคําหยาบ พูดแตคําสุภาพ ออนหวาน และ (7) งดเวนจากการพูดเพอเจอ
พูดแตคําจริงมีเหตุผล มีสารประโยชนถูกกาละเทศะ และ (ค) มโนกรรม 3 ไดแก การกระทําความดีทางใจ 3 อยางที่เรียกวา
“มโนสุจริต” ไดแก (8) ไมเพงเล็งอยากไดของผูอื่น (9) ไมมีจิตคิดรายผูอื่นและสัตวอื่น คิดปรารถนาแตวาขอใหสัตวทั้งหลาย
ไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ตรองตนอยูเปนสุขเถิด และ (10) มีความเห็นชอบ เชน เห็นวา ทานมีผล การบูชามีผล ผล
วิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง เปนตน
2. อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทําความชั่ว, กรรมชั่วอันเปนทางนําไปสูความเสื่อม ความทุกข
หรือทุคติ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540 : 358) อกุศลกรรมบถนี้ เปนธรรมที่บุคคลตองเวน ตองละเปนธรรมที่ตรงกัน
ขามกับกุศลกรรมบถที่กลาวไวแลวขางตนนั้น มี 10 ประการ โดยยอมี 3 ประการ เรียกวา ทุจริต 3 คือ (1) กายทุจริต (ความ
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ประพฤติชั่วดวยกาย) (2) วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยวาจา) (3) มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยใจ) (ที.ปา. (ไทย)
11/305/260) ไดแก (ก) กายกรรม 3 ไดแก ความประพฤติชั่วทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายทุจริต” ไดแก (1) การทําชีวิต
ใหตกลวง ปลงชีวิต รวมทั้งเบียดเบียนใหผอู ื่นหรือสัตวอื่นประสบทุกขภัย (2) การถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให โดยการขโมย และ
(3) การประพฤติผิดในกาม (ข) วจีกรรม 4 ไดแก ความประพฤติชั่วทางวาจา 4 อยางที่เรียกวา “วจีทุจริต” ไดแก (4) การพูด
เท็จ (5) การพูดสอเสียด (6) การพูดคําหยาบ และ (7) การพูดเพอเจอ และ (ค) มโนกรรม 3 ไดแก ความประพฤติชั่วทางใจ 3
อยางที่เรียกวา “วจีทุจริต” ไดแก (8) การโลภอยากไดสิ่งของของผูอื่น (9) การคิดพยาบาทปองรายผูอื่น และ (10) การเห็นผิด
จากทํ านองคลองธรรม เช น เห็ นว าบุ ญ บาปไม มี ผ ลของบุ ญ บาปไม มี ฯลฯ จะเห นได วา หลั กการของกุ ศ ลกรรมบถและ
อกุศลกรรมบถแบงการกระทําที่แสดงออกของบุคคลเปน 3 ทางคือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ แตการกระทําที่ถือวาสําคัญ
ที่สุดที่เปนจุดเริ่มตน คือ การกระทําทางใจ เพราะเปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทําทางกายและทางวาจาตามมาซึ่งจะกลาวใน
สวนหลัง การกระทําทางกาย เรียกวา กายกรรม ที่เปนกุศลกรรมมี 3 อยาง คือ งดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย
และงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม สวนอกุศลกรรมบถก็มีความหมายตรงกันขาม คือ การฆาสัตว การลักทรัพย และการ
ประพฤติผิดในกาม ซึ่งเปนกายกรรมที่ไมดีตรงกับศีลขอ 1, 2 และ 3 ของศีล 5 ตามที่กลาวมาแลวนั้นเอง เพราะเหตุนี้ กุศล
กรรมบถที่แสดงออกทางวาจามี 4 อยางคือ งดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ และ
งดเวนจากการพูดเพอเจอ สวนอกุศลกรรมบถ ก็มีความหมายตรงกันขามคือ การพูดคําเท็จ การพูดสอเสียด การพู ดคําหยาบ
และการพูดเพอเจอ ทําไมตามหลักพระพุทธศาสนาจึงบัญญัติใหการกระทําทางวาจาทั้ง 3 เปนการกระทําที่ไมดี
2.3 ระดับมรรค 8
ในระดับนี้เปนการพัฒนาจริยธรรมใหสูงสุดดําเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค 8 วิถีทางที่ปฏิบัติอันประเสริฐ 8 ประการ
อันเปนแนวทางปฏิบัติของบุคคล เพื่อใหเกิดความดีสูงสุด หรือวิถีทางปฏิบัติของพระอริยบุคคล คือ ผูไกลจากกิเลสอันเปน
ขาศึกภายในอันเปนจริยธรรมขั้นสูงสุด (บุญมี แทนแกว, 2527 :147–148) เปนที่ ทราบกันโดยทั่วไปวาทางปฏิ บัติเพื่อให
เขาถึงนิพพาน อริยมรรคมีองค 8 จึงจะบรรลุเปาหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตของคนดังกลาว จะตองศึกษาอริยมรรคใหเขาใจ
กันอยางถองแท มรรคมีองค 8 นี้ ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเรียกวา “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ” หมายถึง “อริยสัจ”
คือ ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ซึ่งหมายถึง อริยมรรคประกอบดวยองค 8 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา ทางสาย
กลาง หรื อ หลั กปฏิ บั ติ อั นเป นสายกลาง ในที่ นี้ กล า วถึ ง คุ ณ ธรรม 8 ประการ ได แ ก (1) สั ม มาทิ ฏ ฐิ (ความเห็ น ชอบ)
(2) สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) (3) สัมมาวาจา (การพูดชอบ) (4) สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) (5) สัมมาอาชีวะ
(การเลี้ยงชีพชอบ) (6) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) (7) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) (8) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ)
(วศิน อินทสระ, 2549 : 93)
ในระบบของพุทธจริยศาสตรการใชเหตุผลวา อริยมรรคมีองค 8 ประการ เราสามารถกําหนดเรียกบุพภาคแหงมรรคนี้
ไดวา “องคคุณกอนมรรค ไดแก (1) องคคุณกอนมรรค หมายถึง กอนที่บุคคลจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค 8 ประการ จะตอง
มีสวนประกอบ 2 ประการ ไดแก (1.1) การมีกัลยาณมิตร (กลฺยาณมิตฺตตา) (สํ. ม. (ไทย) 19/48/22) หมายถึง การมีผูแนะนํา
ชักจูงในทางที่ดี อาจตีความไดวาไดรับการอบรม สั่งสอนแนะนํามาจากบิดา มารดา ครู อาจารย รวมตลอดถึงมิตรสหายที่ดี
การอานตําราที่ดี (1.1) การทําในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) (สํ. ม. (ไทย) 19/55/23) หมายถึง การรูจักคิดไตรตรองดวย
ตนเองอยางมีสติและใชเหตุผล จัดวาเปนการพัฒนาตนเองใหรูจักคิดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูความเปนผูมีวิจารณญาณได
และ (2) มรรค 8 (ที. สี. (ไทย) 9/393/165) เปนผลสืบเนื่องจากองคคุณกอนมรรค เมื่อไดรับคําแนะนําสืบสวนมาดี ประกอบ
กับอาชีพการฝกตนเอง ใหเปนผูรูจักคิดอยางใครครวญแยบคายทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับศีล (สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ,
สัมมาอาชีวะ) ระดับสมาธิ (สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ) และ ระดับปญญา (สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ)
การใชเหตุ ผลเชิงจริ ยธรรมในพระทางพุท ธศาสนามี จุดเริ่มตนจากการรูจักคิดใครค รวญดวยเหตุผลโดยตนเอง การ
ปฏิบัติจึงจะนําไปสูความเห็นชอบทางปญญา และเมื่อความเห็นชอบทางปญญาเกิดขึ้นแลว แนวทางดานปญญาที่เผชิญยอม
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1097
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เกิดขึ้น นั่นก็คือความเปนผูมีวิจารณญาณ อันเปนการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เราอาจสรุปไดวาจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนานั้น
ก็คือ มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา นี้เอง และพรหมจารีหรือผูประพฤติพรหมจรรย หรือผูมีจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ก็คือ
ผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือผูปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนหลักคําสอนเกี่ยวกับการครองชีวิตที่ถูกตองสมบูรณของมนุษย
ซึ่งนําไปสูจุดหมาย คือ การดับทุกข หรือความสิ้นสุดปญหาที่มีความสัมพันธกับความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติของธรรมชาติ
เปนการนําเอาความรูที่เกี่ยวกับกระบวนธรรมที่เปนไปเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย มาใชใหเกิดประโยชนแกมนุษย โดยจัด
วางเปนระบบปฏิบัติหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่จะไดผลดีสอดคลองกับธรรมชาตินั้น อันเปนการใชชีวิตที่ดีใหเกิดประโยชน
แกสังคม โดยการนําเอาความรูใ นสัจธรรมไประยุกตใชตอการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษยบรรลุประโยชนจนถึงขั้นสูงสุด มีชีวิตที่
แจมใสเพราะจิตมีคุณภาพที่ประณีตมากขึ้น สามารถปลุกเราคุณธรรมและสงเสริมกําลังใจใหทําความดี มีอุดมคติ และเปนการ
ฝกจิตใจใหเขมแข็งหนักแนนมั่งคงมีสมรรถภาพสูง
3. เกณฑตัดสินความดีหรือจริยศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท
3.1 เกณฑตัดสินหลัก
เกณฑที่ใชเปนเครื่องตัดสินการกระทําทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นจะพิจารณาจากเจตนาเปนตนเหตุ โดย
อาศัยจิตเปนตัวดําริในการกระทําตลอดจนกระบวนการกระทําจนสําเร็จ ซึ่งมีปจจัยที่นํามาเปนเกณฑไดดังนี้ (1) เจตนาในการ
กระทํา พิจารณาการกระทําตามมูลเหตุวา ถาเปนเจตนาที่เกิดขึ้นจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ พึงเขาใจวาเปน
ความดี แต ถาเกิด มาจากอกุศ ลมูล คื อ โลภะ โทสะ และโมหะ พึ งรู วานั่ นคื อ ความชั่ว และ (2) ผลกระทบตอการกระทํ า
พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตใจสบาย ไรโรค ปลอดโปรง ผองใส สมบูรณหรือไม
สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ชวยใหกุศลธรรมเจริญงอกงาม หรือกุศลธรรมลดลงหรือไม ตลอดจนมีผล
ตอบุคลิกภาพหรือไมอยางไร
3.2 เกณฑตัดสินรอง
เป นหลั กการที่ นํามาพิจารณาร วมเมื่ อมี ผ ลกระทบการกระทํ าในกรณี ต าง ๆ ในแต ละสถานการณ ซึ่ง อาศั ย ปจจั ย
ประกอบในการพิจารณา ดังนี้ (1) มโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง พิจารณาวาการกระทํานั้นตนเองสามารถติ
เตือนตนเอง ไดหรือไม เสียความเคารพตนเองหรือไม (2) พิจารณายอมรับของวิญูชน นักปราชญหรือบัณฑิตวา ยอมรับ ชื่น
ชม สรรเสริญ หรือตําหนิติเตียนหรือไม และ (3) พิจารณาลักษณะผลของการกระทําตอตนเองและตอผูอื่น ดังนี้ (3.1) เปนการ
เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผูอื่น ทําตนเองหรือผูอื่นใหเดือดรอนหรือไม และ (3.2) เปนไปเพื่อประโยชนสุข หรือเปนไปเพื่อ
โทษทุกข ทั้งแกตนเอง และผูอื่นหรือไม หรืออีกในหนึ่ง การยอมรับหรือไมยอมรับของปราชญ การติเตียนหรือสรรเสริญของ
วิญูชนนั้น เมื่อมองอยางกวาง ๆ หรือมองในระดับสถาบัน และเมื่อวาโดยสวนใหญ มติของวิญูชนหรือปราชญจะปรากฏอยู
ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบาง ขนบธรรมเนียมทางศาสนาบาง กฎหมายบางเปนตน แมวาบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมา
เหลานี้ ไมจําเปนจะตองเปนมติของวิญูชนเสมอไป แตก็พอจะกลาวไดวาสวนที่แตกตางนี้เปนขอยกเวน ซึ่งก็เปนกิจของวิญู
ชนนั่นแหละที่จะตองหมั่นสอบสอนตรวจตราในเรื่องเหลานี้ในแตละกาลแตละสมัยแตละครั้งแตละคราวเรื่อย ๆ ไป จึงมักมี
พระพุทธพจนตรัสสําทับวา “อนุวิจฺจ วิฺู” วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือ ยอมรับหรือไมยอมรับ (ม. ม.
(ไทย) 13/38/41) และจะเห็นวา วิญูนี้แหละ เมื่อใครครวญแลวก็ไดเปนผูทําการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยึดถือหรือ
ปฏิบัติกันมาผิด ๆ หรือเคลื่อนคลาดจากความหมายที่ถูกตอง เชน พระพุทธองคทรงติเตียนไมยอมรับเรื่องการระบบวรรณะ
และการบูชายัญ เปนตน
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4. วิเคราะหปญหาเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท
4.1 ปญหาของกรรมกับเจตนา
คําวา “กรรม” แปลตามตัววาการกระทํา มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําวาวิบาก ซึ่งแปลตามตัววาผลที่เกิดขึ้น ฉะนั้น
เมื่อมีการกระทํา (กรรม) ก็ยอมมีผล (วิบาก) อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ผลนั้นอาจเปนกุศลหรืออกุศล คือ ดีหรือชั่ว กรรมดียอม
กอใหเกิดวิบากที่กุศล กรรมชัว่ ยอมกอใหเกิดวิบากที่เปนอกุศลเชนนี้จึงแสดงวา “สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาท
แหงกรรมา มี กรรมเป นกําเนิด มีกรรมเปนเผาพั นธุ มีกรรมเป นที่พึ่ งอาศัย กรรมยอมจําแนกสั ตวใ หเลวและประณีต ไดฯ ”
(ม. ม. (ไทย) 22/581/457) และ “บุคคลจะชื่อวาเปนคนชั่วเพราะชาติก็หาไม จะชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติก็หาไม ที่แท
ชื่อวาเปนคนชั่วเพราะกรรม ชื่อวาเปนพราหมณเพราะกรรม เปนชาวนาเพราะกรรม เปนศิลปนเพราะกรรม เปนพ อคาเพราะ
กรรม แมเปนโจรก็เพราะกรรม” (ม. ม. (ไทย) 20/707/747) ปญหาจึงอยูที่วาการกระทําอยางไรจึงจะเรียกวาดี ตางกับการ
กระทําที่ชั่วอยางไร ดังนั้น สิ่งที่ตองนํามาพิจารณาอีกประการหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทํา ก็คื อ เรื่องเจตนานั่นเองคือ
กรรม บุคคลจงใจแลวจึงกระทําการดวยกาย วาจา และใจ ”(องฺ. ทุก. (ไทย) 22/334/464) ฉะนั้น เจตนา จึงหมายถึง สภาพ
นึกคิด หรือความจงใจ คือ ตองคิดไวกอนแลวจึงกระทํ า เจตนาจึง เปนแกนสําคัญ ที่สุดของการกระทําเปนสาระที่ทําใหการ
กระทํ ามีความหมาย การกระทําที่ มิไดเ กิดจากความจงใจ ไม อาจเรียกไดวาเปนการกระทํา คื อ วิบ าก เพราะไมต องอาบั ติ
หรือไมมีความผิด เมื่อการกระทํานั้นไมมีผล เพราะเหตุที่มิไดจงใจจึงไมเรียกวาเปนกรรม ฉะนั้นการกระทําที่มิไดจงใจจะมิอาจ
ที่จะนํามาตัดสินไดวาเปนการกระทําที่ ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ซึ่งตรงกับหลักทั่ว ๆ ไป ทางจริยศาสตรถือวา การกระทําที่นํามา
ตัดสินวาดีหรือชั่วนั้นตองเปนการกระทําที่เกิดจากความจงใจ ไมใชเกิดจากการถูกบังคับจากภายนอกโดยไมมีทางเลือก เมื่อ
กลาวไดวาดีหรือชั่วนั้นอยูที่การกระทํา และเจตนาคือการกระทํา จึงกลาวไดวา ดีหรือชั่ว อยูที่เจตนา
ดังนั้น ปญหาตอมา ก็คือ เจตนาอยางไรจึงจะเปนกุศล เจตนาอยางไรเปนอกุศล พระพุทธศาสนาใหคําตอบกับปญหานี้
ไวอยางชัดเจนวา เจตนาที่เกิดจากกุศลมูล ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ คือ เจตนาดี (ตนตอของความดี )เจตนาที่เกิดจาก
อกุศลมูล (ตนตอของความชั่ว) ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ คือ เจตนาชั่ว มีลักษณะ ประการนี้ 3เปนเหตุใหเกิดกรรม คือ โลภะ
โทสะ โมหะ กรรมใดที่ประกอบดวยโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนที่เกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นเปน
โทษ กรรมนั้นกอใหเกิดทุกข กรรมนั้นนําไปสูการเกิดกรรม กรรมนั้นไมนําไปเพื่อความดับกรรม กรรมใดที่กระทําดวยโทสะ ...
... กรรมใดที่กระทําดวยโมหะกรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นเปนโทษ กรรมนั้นกอใหเกิดทุกข ”นอกจากนี้ ยังมีอีกลักษณะ 3
ประการนี้ เปนเหตุใหเกิดกรรม คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ กรรมใดที่ประกอบดวยอโลภะ เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเป นเหตุ
มีอโลภะเปนที่เกิด กรรมนั้นเปนกุศลกรรมนั้นไมเปนโทษ กรรมนั้นกอใหเกิดทุกข กรรมนั้นนําไปสูการเกิดสุข กรรมนั้นนําไป
เพื่อความดับกรรม กรรมนั้นไมนําไปสูการเกิดกรรม กรรมใดที่กระทําดวย อโทสะ กรรมนั้น...กรรมใดที่กระทําดวยอโมหะ ...
เปนกุศลกรรมนั้นเปนไมโทษ กรรมนั้นกอใหเกิดสุข” (องฺติก .. (ไทย)20/551/338–339)
4.2 ปญหาการตัดสินความดียึดหลักเจตนา
การที่ พ ระพุ ท ธองค ท รงเห็ นว า เจตนาที่ เ กิ ด จากอโลภะ อโทสะ อโมหะ เป นเจตนาดี เพราะพระพุ ท ธองค ท รงมี
จุดมุงหมายเพื่อตองการมิใหบุคคลมีความเบียดเบียนนั่นเอง เหตุที่ผูเขียนกลาวเชนนี้เพราะวา เมื่อพิจารณาการกระทําที่เกิด
จากเจตนาดีแลวเห็นไดวา เจตนาที่เกิดจาก อโลภะ อโทสะ อโมหะนั้น เปนเหตุที่ทําใหบุคคลกระทําการอันไมประกอบดวย
ความเบียดเบียนถาบุคคลมีความโลภ อยากไดของผูอื่นหรือหยิบ ของผู อื่นมาเปนของตน ก็เทากั บเปนการเบี ยดเบี ยนผูอื่น
หรือบุคคลมีความโกรธก็อาจจะทํารายผูอื่นดวยความโกรธ การทํารายก็เปนการเบียดเบียนนั่นเอง ผลที่เกิดจากการเบียดเบียน
ยอมเปนทุกขทั้งตนเองและผูอื่น ซึ่งทุกขเกิดเพราะจิตของผูนั้นยึดอยูในอารมณอยางหนึ่ง คือ ความโกรธ ความโกรธที่เกิดขึ้น
ดังกลาวนี้เปนทุกข ทางใจ เปนการเบียดเบียนตนเอง สวนการทํารายผูอื่นใหไดรับความเจ็บปวด เปนการเบียดเบียนผูอื่น เปน
ทุกขทางกายที่เห็นไดชัด และการกระทําที่กอใหเกิดทุกขนั้น ทางพระพุทธศาสนาถือวา เจตนาเปนสําคัญ เพราะวา เจตนานั้น
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คือ กรรม และเจตนานั้นเปนมโนกรรมยอมเกิดกอนผล คือ กายกรรมหรือวจีกรรม ฉะนั้นการตัดสินการกระทําจึงถือ เจตนา
เปนหลัก สวนผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งที่ไมแนนอน ไมสามารถจะนํามาเปนเกณฑในการตัดสินการกระทําวาดีหรือชั่วได เมื่อ
เจตนาเปนสิ่งที่สําคัญกวาผลที่เกิดขึ้น พระพุทธศาสนาจึงถือเจตนาเปนเกณฑในการตัดสินการกระทํา การถือหลักเจตนาเปน
เกณฑในการตัดสินการกระทํา อาจเกิดปญหาไดวา เราจะทราบไดอยางไรวา ผูใดผูหนึ่งที่กระทําการอยางใดอยางหนึ่งนั้น มี
เจตนาอยางไร ปญหานี้ตอบไดวาดูจากการกระทํา เพราะกรรมเปนเครื่องสอเจตนา แตวาการที่บุคคลกระทําดีหรือกระทําชั่ว
นั้น ตัวเองเทานั้นที่จะเปนผูรูเอง แมจะหรอกผูอื่นไดแตตนเองก็ยอมรูวาความจริงเปนอยางไร อยางไรก็ตาม เทาที่ไดพิจารณา
หลักตัดสินการกระทําดังกลาวมาแลว พอสรุป เปนกฎเกณฑไ ดวา เกณฑการตัดสินการกระทําวาดีหรือชั่วนั้ นถื อเจตนาเป น
สําคัญ และการกระทําที่ดี คือ การกระทําที่เกิดจากเจตนาดี เจตนาดี คือ เจตนาที่ไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เจือปน
ซึ่งเจตนาดังกลาวมีผล คือ การไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น จึงอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา เจตนาดี คือ เจตนาที่ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น
ผูเขียนขอยกปญหาตัวอยาง เพื่ออธิบายหลักเกณฑตัดสินความดีของพระพุทธศาสนามาเพื่ อพิจารณาใหเห็นวา บาง
ปญหาเทานั้น เชน ปญหาเรื่องของหมอกับคนไข โดยสมมุติวา ในกรณีที่หมอโกหกคนไข พูดสิ่งที่ไมตรงกับ ขอเท็จจริง แลวมี
โอกาสที่ทําใหคนไขหายปวย คือ อาจทําใหคนไขมีกําลังใจสามารถเยียวยารักษาได กับการที่หมอพูดความจริง แตอาจทําให
คนไขตกใจถึงกับช็อกตายได เพราะเปนโรคที่รายแรง ในกรณีเชนนี้ ถาหมาโกหกคนไขแลวทําใหคนไขหายปวย ถามวา การ
กระทําของหมอเปนการกระทําที่ดีหรือไม ปญหานี้ ตามพุทธมติยอมตอบไดวา การกระทําของหมอเปนการกระทําที่ดี เพราะ
เปนการกระทําที่เกิดจากเจตนาดี คือ ความไมเบียดเบียน หมอที่พูดไมจริงโรคแกคนไข เพื่อรักษากําลังใจของคนไขไมใหเสีย
การพูดไมจริงในคราวเชนนี้ ถึงจะผิดตามบัญญัติของศีล ก็ไมเปนการผิดวัตถุประสงคของศีลไปทีเดียว เพราะเมื่อพิจารณาถึง
เจตนารมณของศีลแลว จะเห็นไดวา ศีลขอนี้นั้นมีจุดประสงคเพื่อใหบุคคลรักษาประโยชนของกันและกันดวยความจริง คือ มุง
หมายไมใ หเบี ยดเบี ยนกั นดวยวาจา อาศัย ความมุง หมายดังกลาว เมื่อพูดทํ าลายประโยชนของกันและกัน เชน พู ดถึ งดวย
เจตนาราย เปนการทับถม สอเสียด นินทาวาราย เพื่อกดเขาใหเลวลงบาง ยกตนขึ้นบาง ถึงจะเปนความจริง ก็ถือวาเปนการ
ผิด เพราะผิดความมุงหมายของศีลที่บัญญัติขึ้น มีการกลาวไววา พระพุทธเจาเอง ตรัสวาจาที่จริงและมีประโยชน ทั้งถูกทั้ง
เหมาะแกกาลเวลา และนอกจากที่ทรงบัญญัติศีลใหเวนจากพูดมุสาแลว ยังตรัสใหเวนจากการพูดสอเสียด พูดคํ าหยาบ และ
พูดเพอเจอเหลวไหลไรประโยชนดวย (ม. ม. (ไทย) 19/94/110)
ในกรณีที่ยกปญหาที่กลาวมา แสดงวา หมอมีเจตนาที่ไมตองการจะเบียดเบียนคนไขดวยวาจา จึงกลาวสิ่งที่ไมตรงกับ
ขอเท็จจริง เพราะถากลาวความจริงแลวทําใหคนไขตาย ยอมเปนการเบียดเบียนคนไข ซึ่งการกระทําดังกลาวนั้นยอมไมมีผูใด
สรรเสริญดวย ฉะนั้นการกระทํ านี้จึงเรียกวาเปนการกระทําที่ ดีอันเกิดจากเจตนาที่ไมมีโลภ โกรธ หลง เจือ ปนก็ดี ความไม
เบียดเบียนก็ดี ลวนเปนทางใหเขาไปใกลจุดหมายสูงสุดหรือความดีสูงสุดของพระพุทธศาสนา อันไดแกนิพพานทั้งสิ้น ในการที่
บุคคลใดไมเบียดเบียน จิตของบุคคลนั้นจะตองไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะถามีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ก็เทากับยังเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น ซึ่งถามีนอยเทาใดก็ยิ่งละการเบียดเบียนไดมากขึ้นเรีย กไดวาความเบียดเบียน
นอยลงเทาใด ก็ดีมากขึ้นเทานั้น ถาละความโลภ ความโกรธ ความหลงไดหมด ก็เรียกไดวาสัมผัสนิพพาน อันเปนเกณฑความดี
ในขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนา
5. บทสรุปวิเคราะห
เกณฑตัดสินความดีของพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท ก็คือ หลักความดีอันควรประพฤติปฏิบัติโดยนัย ดังนั้น จริยธรรมจึงเปน
ผลไดมาจากหลาย ๆ ทาง เชน ทางประเพณี ทางวัฒนธรรม ทางกฎหมาย เพราะเหตุนี้ เกณฑตัดสินความดีจึงเปนบรรทัดฐาน
ของความประพฤติห ลายประการที่เปนหนึ่งในบรรดาบรรทัด ฐานของความประพฤติทั้งหลาย เปนสิ่ง ที่กําหนดวาอะไรควร
ประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้ จริยศาสตรเปนหลักการหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี ที่ประเสริฐอันเปนวิธีการ หรือเครื่องมือ
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ในการสูจุดมุงหมายอันเปนประโยชนสูงสุด เปนอุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑตัดสินวาการกระทําใดดีหรือไมดี ควร
หรือไมควร จริยศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลมีชีวิตที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี มี
ความสุข และทําใหมีการดําเนินชีวิต การครองชีพอยางประเสริฐ ฉะนั้น จริยศาสตรจึงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีของ
ชาวพุทธ ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 3 ระดับดวยกัน คือ (1) เกณฑตัดสินความดีขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตนของธรรมจริยา ไดแก ศีล
5 (Five percepts) ไดแก ธรรม 5 ประการ ซึ่งเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเบื้องตนนั้นเอง (2) เกณฑตัดสินความดีขั้นกลาง
จริยธรรมที่มีไวใหบุคคลปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดแก กุศลกรรมบถและเวนอกุศลกรรมบถควบคูกัน
ไปดวยนั้นเอง และ (3) เกณฑตัดสินความดีขั้นสูงสุด ซึ่งเปนจริยธรรมระดับสูงสุดอันเปนหนทางที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม
แลวจะหางไกลจากขาศึกภายใน ก็คือ กิเลสเครื่องเศราหมอง ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแก มรรคมีองค 8
ในการที่จะตัด สินว าอะไรคือจริ ยธรรมแนวพุท ธปรั ชญาเถรวาทนั้น มีเ กณฑ ตัด สินถึ งคุ ณค าเชิ งจริยศาสตร ซึ่ง เป น
หลักการสําหรับเปนเกณฑวินิจฉัยความดีและความชั่ว ลักษณะที่เปนขอตัดสินทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็โดย
อาศัยการกระทําใน 2 ลักษณะเปนตัวจําแนก คือ การกระทําใดที่มีรากฐานมาจากกุศลมูลถือวา เปนการกระทําที่ดีมีประโยชน
มีคุณค สวนการกระทําที่มีรากฐานมาจากอกุศลมูลถือเปนการกระทําที่เปนฝายชั่ว ซึ่งมีหลักสําหรับพิจารณาตัดสินวา อะไรผิด
อะไรถูก อะไรสมควร อะไรไมสมควร โดยสามารถสรุปเปนหลักพิจารณาไดดังนี้ คือ เจตนาของการกระทํา บทพุทธบัญญัติ
พฤติกรรมของจิต ผลของการกระทํา และผลของการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การจะตัดสินความดีสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได
นั้นตองลงมือปฏิบัติเอง พิสูจนใหเห็นจริงดวยตนเองนั้นแหละจึงจะไดชื่อวา รูจักกฎเกณฑในการตัดสินความดีที่ถูกตองและ
จริงแท โดยไมตองใหใครมาหลอกลวงได
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An Analytical Study of Immanuel Kant’s Pure Reason
on The Epistemological Perspective
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทางญาณวิทยาในนวยุค 2) เพื่อศึกษาเหตุผลบริสุ ทธิ์
ของอิมมานูเอล คานต 3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมานูเอล คานต กับญาณวิทยาในนวยุค การศึกษา
วิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบวา 1) ญาณวิทยาในนวยุค มี 2 สํานัก คือ 1.1) สํานักประสบการณนิยมยอมรับ
ความรูที่มาจากประสบการณ (วิธีอุปนัย) 1.2) สํานักเหตุผลนิยมยอมรับความรูที่มาจากการคิดอยางมีเหตุผล (วิธีนิรนัย) จนเกิด
ขอโตแยงทางญาณวิทยาวาแหลงที่มาของความรูคืออะไรกันแน 2) สวนเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต ไดทําการประสาน
ขอโตแยกทางญาณวิทยา และไดเสนอทฤษฎีโครงสรางกลไกของมนัส ที่เรียกวา จิตนิยมอุตรภาพ (Transcendental Idealism)
3) การสังเคราะหความรูในแบบของคานตนั้น แบงออกเปน 2 อยางคือ 1) ความคิดทีป่ ราศจากเนื้อหานั้นวางเปลา 2) ประสบการณ
ปราศจากการคิดหาเหตุผลนั้นมืดบอด เพราะคานตมีแนวคิดที่วา ความรูจากทั้งสองสํานักนี้ ตางเป นสวนหนึ่งของโครงสราง
กลไกของมนัส
คําสําคัญ: เหตุผลบริสุทธิ์ เหตุผลปฏิบัติ ความจริงที่มีอยูในตัวเอง ความจริงที่เปนปรากฎการณ จิตนิยมอุตรภาพ
Abstract
This research have 3 objectives, as follows: 1) To study the concepts of epistemology in the modern
paradigm, 2) To study Pure Reason in Immanuel Kant’s epistemology in the modern paradigm, 3) To
analyse the relationship of Pure Reason in Immanuel Kant and another Epistemology by qualitative
research mainly based on document research. It was found that; 1) Epistemology in the modern paradigm
has two main streams: (1) Empiricism, which argues belief the way of knowledge must be from experience.
(2) Rationalism, which argues the way of knowledge must be based on rational thinking. 2) Immanuel Kant’s
Pure Reason reconciled epistemological arguments, and he found theory “Machine of Mind” called
Transcendental Idealism. 3) This can explain that’s synthesis of Kant’s knowledge. It is divided into 2
sentences, (1) Thoughts without content are void (2) Intuitions without conceptions are blind. Kant thoughts
that both of these are part of the Machine of Mind.
Keywords: pure reason, practical reason, noumena or things in themselves, phenomena, transcendental
idealism
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1. บทนํา
คํากลาวของอิมมานูเอล คานต (อิมมานูเอล คานต, 1855: 31) ในประโยคขึ้นตนของหนังสือ “บทวิพากยของเหตุผล
บริสุทธิ์” วา “แมวาความรู ทั้งหมดที่เรามีจะมีจุดเริ่มต นจากประสบการณโดยไมต องสงสัย แต นั่นมิไดหมายความวาความรู
ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาจากประสบการณ” เปนการสรุปขอโตแยงทางญาณวิทยา ทั้ง ทางสํานักประสบการณนิยม (Empiricism)
และสํานักเหตุผลนิยม (Rationalism) ตามทฤษฎีของคานตที่เรียกวา “กดจุดออน คงจุดแข็ง” ซึ่งเริ่มตนจากการวิพากยสํานัก
ประสบการณนิยมวา เชื่อในประสบการณ ที่จากประสาทสัมผัส ทั้งหา เพื่อนําไปสูความรูใหม ที่เรียกวา ความรูเ ชิงประจักษ
(Empirical Knowledge) สํานักประสบการณนิยมเชื่อในประสาทสัมผัสมากกวาการคิดหาเหตุผล เพราะมีทิฏฐิวาการคิดหา
เหตุผลไมไดใหความรูใหม แตเชื่อในความรูที่ไดจากประสบการณ และทดสอบดวยประสบการณ ความรูเชนนี ้ถือเปนความรู
หลังจากมีประสบการณแลว (A Posteriori Knowledge) ความรูที่ไดมายังสามารถเพิ่มความนาเชื่อถือไดโดยใชการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสหลายครั้ง อีกทั้งความรูนี้สามารถชวยในการคาดหมายอนาคตได แลวนําเสนอความรูที่ไดออกมาในรูปแบบ
ประโยคสังเคราะหหรือประโยคเชิงประจักษ (Synthetic Sentence Or Empirical Sentence) โดยมีตรรกศาสตรอุปนัยเปน
เครื่องมือ (Induction Logic)
แล วตอมาคานต ก็ยั ง ได วิพ ากย สํ านั กเหตุ ผ ลนิ ย มวา เชื่ อในความคิ ด มากกวาประสาทสั ม ผั ส ความรู ที่ไ ด จากโลก
ภายนอกโดยผานประสาทสัมผัสคือความรูมายา ความรูที่ไดจากการคิดอยางมีเหตุผลคือความรูแท เชื่อวาความรูที่แทจริงของ
มนุษยนั้นตองเปนอิสระจากประสบการณ (A Priori Knowledge) สํานักเหตุผลนิยมเชื่อในความรูกอนประสบการณมากกวา
ความรูที่มีหลังประสบการณ เพราะความรูที่ไดหลังการมีประสบการณยังตองใชเหตุผลตัดสินความถูกตองของขอมูลนั้น แลว
นําเสนอความรู ที่ ไ ดออกมาในรูป แบบประโยควิ เ คราะห (Analytic Sentence) โดยมี ตรรกศาสตรนิร นั ย เป นเครื่ องมื อ
(Deduction Logic)
อยางไรก็ตามในดานญาณวิทยา คานตไดนําวิธีของโคเปอรนิคัส (Nicolaus Copernicus) มาใชในการแกปญหาทาง
ญาณวิทยาที่สํานักประสบการณนิยมและสํานักเหตุผลนิยมประสบปญหา ดวยการอธิบายในลักษณะใหม คือเปลี่ยนจากการ
อธิ บายตามแบบสมมติ ฐ านเดิม ที่ ให ความรู ข องเรานั้นต องตรงหรือลงรอยกั บวั ต ถุห รื อสิ่ งที่ ถู กรั บ รู มาเปนการอธิบ ายด วย
สมมติฐานใหมวาวัตถุนั้นจําเปนตองลงรอยกับการรับรูของเรา คือ สอดคลองตามธรรมชาติของจิตหรือรูปแบบทางความคิด
(Categories of Thought) การปฏิวัติทางปรัชญาแบบโคเปอรนิคัส (Nicolaus Copernicus Revolution) คือ จิตเปนสิ่งที่มี
บทบาท (Active) บางอยางกับสิ่งที่มนุษยมีประสบการณ โดยจิตทําหนาที่จัดระบบ (Organize) ประสบการณ ซึ่งก็หมายความ
วา การคิดนั้นไมไดเปนเพียงการรับรอยประทับ (Impression) เขามาทางประสาทสัมผัสของเราเทานั้น แตมันยังเปนการตัดสิน
เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีประสบการณดวย
โดยทั่วไปตามที่สํานักประสบการณนิยมและสํานักเหตุผลนิยมไดยึดถือในรูปแบบที่มาของความรูตามแนวทางของ
สํานักตนเอง ซึ่งมีรูปแบบของความรูที่ตางกัน จึงแบงรูปแบบของความรูออกตามสํานักทั้ง ๒ กลาวคือ สํานักประสบการณนิยม
ไดยึดถือวา รูปแบบของความรูที่ไดทั้งหมดมาจากผัสสะ (Sensation) และ สํานักเหตุผลนิยมไดยึดถือวา รูปแบบความรูที่ไดมา
ทั้งหมดมาจากการใชเหตุผล
แตอิมมานูเอล คานต ไดใหความหมายของรูปแบบที่มาของความรูไวแตกตางจากทั้งสองสํานัก ภัทรพร สิริกาญจน
(2520: 48) ไดกลาวไววา “เราตองเขาใจวา “ความเขาใจ” และ “เหตุผล” ในทัศนะของคานทมีความแตกตางกันจากนั ก
ปรัชญาทั่วไป นับวาผิดจากทัศนะของพวกวิตรรกวาทและประจั กษวาทโดยทั่วไปซึ่งกวาถึงสมรรถภาพทั้งสองนี้ปะปนกัน แต
คานทไดแยก “เหตุผล” ออกจาก “ความเขาใจ” ” เพราะคานตประยุกตใชทั้งรูปแบบสํานักประสบการณนิยมและรูปแบบ
สํานักเหตุผลนิยมทั้งสองอยางรวมกันจนกลายมาเปนรูปแบบของเหตุผลบริสุทธิ์ สองประการ คือ แบบบริสุทธิ์ของผัสสะ (Pure
Forms of Sensation) และ แบบบริสุทธิ์ของความเขาใจ (Pure Forms of Understanding)
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(อิมมานูเอล คานต, 1855: 75) ไดกลาวไววา “ความคิดที่ปราศจากสิ่งที่บรรจุอยูนั้นไรประโยชน , อัชฌัชติกญาน
ปราศจากการคิดหาเหตุผลนั้นมืดบอด, ความเขาใจไมสามารถรับรู (ประสบการณ), และความสามารถของผัสสะไมสามารถคิด”
กลาวคือ ความคิดของคานตนั้น ตองการใหเห็นคุณคาของญาณวิทยาทั้งสองสํานักไมวาจะเปนรูปแบบการไดความรู
แบบสํานักประสบการณนิยมหรือวารูปแบบการไดความรูแบบสํานักเหตุผลนิยม ตางมีขอดีดวยกันทั้งคู จะใชเฉพาะรูปแบบการ
แสวงหาจากสํานักใดสํานักหนึ่งก็เทากับ เปนการเปลาประโยชน ในทางตรงกันขามในอีกสํานักก็เทากับมืดบอด
แลวในอีกสํานวนหนึ่งในการแปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาอังกฤษของหนังสือ “Critique of Pure Reason” แม
จะใชศัพทตางกัน แตยังคงเดิมในทางความหมายในรูปแบบการแสวงหาความรู ยิ่งทําใหเห็นชัดวา คานตพยายามที่จะไมใ ช
รูปแบบการแสวงหาความรูในแบบสุดโตงจากทั้งสองสํานักดังกลาว
(อิมมานูเอล คานต, 1929: 93) ไดกลาวไววา “ความคิดที่ปราศจากสิ่งที่บรรจุอยูไวนั้นวางเปลา, อัชฌัชติกญาน
ปราศจากการคิดหาเหตุผลนั้นมืดบอด, ความเขาใจสามารถรับรูไดแตความวางเปลา, ประสาทสัมผัสสามารถคิดไดแตความวาง
เปลา”
จากทั้ ง สองประโยคที่ ย กมา “อั ช ฌั ช ติ ก ญานปราศจากการคิ ด หาเหตุ ผ ลนั้ น มื ด บอด” คํ าว า “อั ช ฌั ช ติ ก ญาณ
(Intuition)” มีความหมายไมชัดเจนมากนัก แตถาจะใหชัดเจนมากขึ้นตามแนวคิดของคานต ผูวิจัยเห็นวา ใชคําวา “การรับรู
ทางผัสสะ (Perceptions)” จะเขาใจในสิ่งที่คานตพยายามสื่อไดมากขึ้น เรียบเรียงขึ้นใหไดดังนี้ “ความคิดที่ปราศจากสิ่งที่
บรรจุอยูไวนั้นวางเปลา, การรับรูทางผัสสะปราศจากการคิดหาเหตุผลนั้นมืดบอด”
สิ่งที่สําคัญในดานญาณวิทยาความรูเกี่ยวกับโลกทุกอยาง ทุกปรากฏการณ ความรูทางวิชาการ มนุษยจะรูไดจะตอง
ผานกลไกของความรู (Machine of Knowledge) ซึ่งเปนสมรรถภาพหนึ่งของจิตมนุษย คานตใหชื่อสมรรถภาพนั้นวา “เหตุผล
บริสุทธิ”์ (Pure Reason) เหตุผลบริสุทธิ์ซึ่งเปนกลไกของมนัสแบงออกเปนสองกลไก คือ แบบบริสุทธิ์แหงผัสสะ (Pure Forms
of Sensation) และ แบบบริสุทธิ์แหงความเขาใจ (Pure Forms of Understanding) ความรูที่ไดจากแบบบริสุทธิ์แหงผัสสะ
ใหความรูที่เปนสิ่งเฉพาะ (Particulars) เชน แมวตัวนี้ วัวตัวนี้ ปากกาดามนี้ หนังสือเลมนี้ มหาวิทยาลัยแหงนี้ เปนตน สวน
ความรูที่ไดจากแบบบริสุทธิ์แหงความเขาใจใหความรูที่เปนสากล และความรูสากลนี้จะรวมทั้งกฎเกณฑและสูตรตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวย ความรูทุกอยางตองผานกลไกของมนัส ซึ่งไดแปรสภาพสิ่งภายนอกออกมาเปนความรูของ
มนุษย แมความรู ทั้งสองที่ ไดม าจะมีที่ มาต างกั นคือ ความรู เฉพาะหนวยได มาจากผั สสะ ความรูสากลไดมาจากความเข าใจ
อยางไรก็ตาม ความรูทั้งสองอยางก็เปนเพียงความรูที่ปรากฏตอมนัสของมนุษยเทานั้น ไมสามารถที่ใหใหความจริงแกมนุษยได
เพราะความรูเหลานั้นไดผานกลไกของมนัสมาแลว จึงสามารถไมตรงกับความเปนจริงได
ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่จะเขาใจญาณวิทยาของอิมมานูเอล คานต จะตองศึกษาวิเคราะหเหตุผลบริสุท ธิ์
(Pure Reason) อันเปนพื้นฐานทางญาณวิทยาของอิ มมานูเอล คานต ซึ่ งเป นประเด็ นที่ นาสนใจ และเปนประโยชน ตอผู
ตองการศึกษาทําความเขาใจปรัชญาของคานต เพราะจะทําใหเกิดความเขาในแนวคิดทางดานปรัชญาอื่น ๆ ของอิมมานูเอล
คานต อีกดวย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางญาณวิทยาในนวยุค
2. เพื่อศึกษาเหตุผลบริสุทธิ์ของ อิมมานูเอล คานต
3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธิ์ของ อิมมานูเอล คานต กับญาณวิทยาในนวยุค
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3. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อิมมานูเอล คานต (1855: 255) ไดกลาวถึงเหตุผลบริสุทธิ์ (Pure Reason) ไวในหนังสือ “Critique of Pure
Reason” วา “สิ่งที่สําคัญของเหตุผลบริสุทธิแนนอนวาเปนการสังเคราะห เพราะ เมื่อวิเคราะหแลว สิ่งที่มีเงื่อนไขจะตองเกี่ยว
โยงกับเงื่อนไขบางอยาง แตไมใชกับสิ่งที่ปราศจากเงื่อนไข” นอกจากนี้อิมมานูเอล คานต (1895: 63) ยังไดกลาวถึงลักษณะ
ของเหตุผลบริสุทธิ์ที่เปนรากฐานของจริยศาสตรไวในหนังสือ “Critique of Practical Reason” วา “เหตุผลบริสุทธิ์มีสวนชวย
ในการปฏิบัติในตัวเอง เปนกฎกําหนดการการะทําโดยตรงเพื่อใหการกระทําสอดคลองกับความดีในตัวเอง และเหตุผ ลบริสุทธิ์
จะสอดคลองกับความจริงเสมอเพื่อกฎแหงความดีสูงสุดทุกประการและเปนเงื่อนไขสูงสุดของความดีทั้งหมด”
ประยงค แสนบุราณ (2548: 91) ไดแสดงบอเกิดของเหตุผลบริสุทธิ์ไวในหนังสือ “ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม” วา
“ความรู ที่ ไ ดจากสมรรถนะของเหตุ ผ ลบริ สุ ทธิ์ เ ป นความรูที่ ผ านโครงสร างแห ง กลไกของมนั ส สามารถรู ค ณิต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังสามารถนําความรูเฉพาะหนวย (แบบบริสุทธิ์แหงผัสสะ) มาแปรสภาพใหเปนความรูเทาที่ปรากฏแก
มนัสของเราได เหตุผลบริสุทธิ์คือระดับแบบบริสุทธิ์แหงความเขาใจ (Pure forms of Understanding) นั่นเอง”
ลักษณวัต ปาละรัตน (2553: 155) ไดใหความหมายของเหตุผลบริสุทธิ์ไวในหนังสือ “ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู)” วา
“เหตุผลภาคทฤษฎีนั้นเปนเหตุผลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับโลกแหงประสบการณ มนุษยอาศัยเหตุผลภาคทฤษฎีนี้ทั้ง ในสวนของการ
ดํารงชีวิตอยูในระดับของประสบการณ และในการหาความรูทางวิทยาศาสตร”
ชัยวัฒน อัตพัฒน (2555: 130) ไดเขียนถึงลักษณะของเหตุผลบริสุทธิ์ไวในหนังสือ “ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู)” วา
“ในภาคทฤษฎี หลักเกณฑตาง ๆ สัมพั นธกับสิ่งทั้ งหลายตามที่มั นเป น ในระดั บประสาทสัมผั ส ซึ่ งตองอาศั ยกฎเกณฑของ
ปรากฏการณ การดํารงชีวิตในระดับนี้มักจะประสบความไมแ นนอน ความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเปน ไปไดเสมอทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของประสาทสัมผัสวาจะรับรูไดดีแคไหน”
วิโรจ นาคชาตรี (2553: 60) ไดแสดงถึงประเภทของเหตุผลไวในหนังสือ “ปรัชญาจิต” วา “คานตถือวาสิ่งที่ปรากฏ
คือ โลก ซึ่งพิสูจนไดดวยเหตุผลทางทฤษฎีหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร แตอมตะภาพของจิต และเสรีภาพของมนุษย วิญญาณ
และพระเจา เปนสิ่งที่ไมสามารถรับรูไดดวยประสบการณ นั่นแสดงวาโดยทฤษฎีแลวแลวคานตเชื่อเรื่องวิญญาณอมตะ และเห็น
วามนุษยไมมีทางพิสูจนไดวา สิ่งเหลานี้มีอยูจริงหรือไม แตมนุษยมีเหตุผลที่สามารถทําใหตนเองเปลี่ยนแปลงจากความสนใจมา
เปนการปฏิบัติ นั่นคือ เหตุผลทางจริยศาสตร คานตจึงเชื่อวาความคิดตาง ๆ นั้นมีคุณคาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรม
ดังคํากลาวที่วา ‘จงปฏิบัติตามจริยศาสตรใหสําเร็จ แลวทานจะรูเองวาวิญญาณและพระเจามีหรือไม’”
กีรติ บุญเจือ (2545: 26) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบอเกิดของเหตุผลบริสุทธิ์ไวในหนังสือ “ปรัชญาหลังนวยุค
แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม” วา “ความรูทางวิทยาศาสตรทั้งหลายแบงเนื้อหาออกไดเปน 3 เรื่องคือ กฎ ความเปนสาเหตุ
และ เหตุผล ทั้งสามประเด็นเปนการกําหนดของโครงสรางของสมอง ซึ่งใหความแนนอนแกความรูเหลานี้ แตทวาโครงสรางของ
สมองบิดเบือนแปรสภาพจากความเปนจริงจนไมอาจจะรูไดวา ความเปนจริงเปนอยางไร” นอกจากนี้ กีรติ บุญเจือ (2541: 70)
ยังไดกลาวถึง ประเภทของเหตุผลไวในหนั งสือ “ปรัชญาสําหรับ ผูเริ่มเรียน” วา “มนัสของเรามีส มรรถภาพ 2 อยางคื อ (1)
เหตุผลบริสุทธิ์ สําหรับรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตองผานกลไกของมนัส (2) เหตุผลปฏิบัติ สําหรับรูศีลธรรมและศาสนา
ไมมีกลไก แตสัมผัสกับความเปนจริงโดยตรง เปนความรูแบบอัชฌัตติกญาณ คือ เห็นแจงในกฎศีลธรรมและสิ่งเหนือธรรมชาติ
โดยตรง”
สมัคร บุราวาศ (2544: 356) ไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของเหตุผลบริสุทธิ์ไวในหนังสือ “วิชาปรัชญา” วา
“ความรูทางทฤษฎีนี้ ถูกขยายกวางออกไป ทั้งนี้โดยถูกบังคับใหยอมรับวา มีวัตถุอันพนประสาทสัมผัสไป แมวาตามทฤษฎีแลว
เราจะไมรูอะไรไดแนเลย อยางไรก็ดีคานตก็ไดยืนยันแนนอนลงไปวา เอกภพแหงบรรดาตัวตนในจริยธรรมและพระผูเปนเจานั้น
มีอยู ทั้งนี้โดยปราศจากความสงสัย”
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บุณย นิลเกษ (2525: 81) ไดวิเคราะหความหมายของเหตุผลบริสุทธิ์ไวในหนังสือ “ปรัชญาเบื้องตน” วา “คานตเปน
พวกจิตนิยมเชิงปรากฏการณ (Phenomenalistic Idealism) เขาเห็นวาสิ่งที่เปนสัจจภาวะหรือเปนสิ่งที่มีอยูจริงนั้น มีลักษณะ
เปนสิ่งที่มีอยูในตัวเอง หรือมีอยูเบื้องหลังภาวะที่ปรากฏแกการสัมผัสของเรา คานตเรียกสิ่งดังกลาววา “Thing-in-Itself” เรารู
เพียงแตวา “มันมีอยู” เทานั้น แตไมสามารถจะรูวามันเปนอะไรหรือมีสภาพอยางไรไมได มนุษยมีความสามารถรับรูเพียงแตใน
สิ่งที่มันปรากฏแกการสัมผัสเทานั้น”
พระมหาสมหมาย นนฺท วิชฺโย (สงเสนา) (2550: 4) ไดกลาวถึ งจริ ยศาสตรของคานตอันมี รากฐานมาจากเหตุผ ล
บริสุทธิ์ไวในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธจริยศาสตรกับจริยศาสตรของนักปรัชญาตะวันตก” ไววา “พันธนิยม
(Deontology) หมายถึง ทฤษฎีทางจริยศาสตรที่อิมมานูเอล คานต เปนผูนําเสนอเปนคนแรก โดยเนนถึงความเปนสากลของ
หลักศีล ธรรมเกี่ยวกับเรื่ องของความผิดหรื อถูกต องทางดานจริยธรรม ที่ ทุกคนตองปฏิบัติ ต ามหนาที่ของแตละคน โดยไม มี
ขอยกเวน ภายใตหลักการที่วา การกระทําเปนเครื่องตัดสินลักษณะดีชั่วของเปาหมาย”
พระมหากันต วฑฺฒนวํโส (มโนวัฒนันท) (2535: 20) ไดแสดงทรรศนะดานจริยศาสตรของคานตซึ่งมาจากการใช
เหตุผลในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเกณฑการตัดสินทางจริยธรรมในจริยศาสตรของคานทกับใน
พุทธจริยศาสตรตามทรรศนะของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)” ไววา “คานตมีความเชื่อวา กฎทางจริยธรรม เชน “การพูด
ความจริง” “ไมควรขโมย” นั่นมีลักษณะเดียวกันกับกฎทางวิทยาศาสตรที่วา “การเปลี่ยนแปลงยอมมีสาเหตุ” คานตเห็นวากฎ
ศีลธรรมและกฎวิทยาศาสตรนั้นเหมือนกันก็เพราะวาเปนกฎที่ไดมาจากการใชเหตุผล ไมใชจากประสบการณ”
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยเห็นวา เหตุผลบริสุทธิ์ในทรรศนะของอิมมานูเอล คานต เปน
รากฐานในการรับรูทุกอยางเกีย่ วกับโลกที่ปรากฏ ซึ่งการรับรูนี้ตองผานกลไกของมนัส โดยเหตุผลบริสุทธิ์จะทําหนาที่จัดระบบ
ประสบการณ แตก็ไมสามารถใหความจริงกับมนุษยได เพราะความรูที่ไดมานั้น ผานการแปรสภาพโดยกลไกของมนัสเสียแลว
ดังนั้น การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต ในเชิงญาณวิทยา จึงเปนการศึกษาวิเคราะหถึง
การรับรูของมนุษย และการนําเอาความรูมาใชในชีวิตประจําวัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่มุงศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ที่เกี่ยวกับเหตุผล
บริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต รวมถึงทรรศนะของนักวิชาการทานอื่นที่ไดอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธิ์ทั้งนักวิชาการไทยและ
นักวิชาการตางประเทศ แลวจึงรายงานสรุปผลการวิจัยโดยใชวิธีนําเสนอแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวม
3. สรุปและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้
5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะหเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต ในเชิงญาณวิทยา” ผูวิจัยสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้
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5.1. แนวคิดทางญาณวิทยา
จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา แนวคิดทางญาณวิทยาในนวยุค เปนยุคที่เหลานักปรัชญามีความสนใจ
ใครรูในเรื่องญาณวิทยา (Epistemology) คือ ญาณวิทยาศึกษาเรื่อง “เรารูความจริงไดอยางไร” มากกวายุคที่ผานมา แบงออก
ไดเปนสองสายหลักทางญาณวิทยา คือ
5.1.1. สํานักประสบการณนิยม (Empiricism) โดยสํานักประสบการณนิยมเห็นวาแหลงที่มาของความรูมนุษย
นั้น มาจากประสบการณที่ไดจากประสาทสัมผัสทั้งหา
5.1.2. สํานักเหตุผลนิยม (Rationalism) แตสํานักเหตุผลนิยมมีความเห็นตางออกไปคือเห็นวา แหลงที่มาของ
ความรูมนุษยนั้นมาจากการคิดอยางมีเหตุผล
ซึ่งทั้ง 2 สํานักตางมีความตองการที่จะนําเสนอแหลงที่มาของความรูของมนุษย (Source of Knowledge) อันเปน
คําตอบของคําถามถามที่วา “เรารูความจริงไดอยางไร” ซึ่งจุดเดนของแนวคิดทั้งสองสํานักตอมาไดกลายเปนกระแสหลักของ
ญาณวิทยาในนวยุค จนถึงการประนีประนอมทางญาณของอิมมานูเอล คานต
5.2. เหตุผลบริสุทธิ์ของ อิมมานูเอล คานต
จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา เหตุผลบริสุทธิ์ (Pure Reason) ตามมุมมองของอิมมานูเอล คานต คือ
กระบวนการการทํางานของมนั ส (mind) ของเรา มีเปาหมายในการแสวงหาว า “เรารูค วามจริงไดอยางไร” ในการศึกษา
เหตุผลบริสุทธิ์ของอิมานูเอล คานต ซึ่งคานต ก็ไดใหคําตอบ “เราไมสามรถรูความจริงได” แตคานตไดใหวิธีการแสวงหาความรู
ตามแนวทางปรัชญาของทาน อันไดชื่อวา “เหตุผลบริสุทธิ์” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเปาหมายสําคัญทางทฤษฎีของเหตุผลบริสุทธิ์
เหตุผลบริสุทธิ์เปนหลักการของการทํางานโครงสรางสมองในการแสวงหาความรูของคานต มีวิธีการคิดประกอบดวย
ชุดความคิดชุดเดียวที่เรียบงายหรืออยางไมมีเงื่อนไข เปนวิธีการคิดที่ตองใชทั้งประสาทสัมผัสและการตรึกตรองดวยเหตุผล
และมนุษยทุกคนมีศักยภาพนี้ทุกคนเหมือนกันหมด ดังนั้น เหตุผลบริสุทธิ์จึงเปนความรูสากล
มนุษยเรารับรูโลกภายนอกและจักรวาลผานทางประสาทสัมผัสและระบบการทํางานของมนัส เหตุผลบริสุทธิ์ของ
คานต ความจริงภายนอก (Noumena) จึงเปนกระบวนการโครงสรางสมองซึ่งมีกระบวนการการทํางานอยู 2 ขั้น คือ
5.2.1. ขั้น แบบบริสุทธิ์ของผัสสะ (Pure forms of Sensation) คือ เปนความรูที่จะไดจากประสาทสัมผัส
หรือ ไดจากการที่อายตนะภายนอกและอายตนะภายในกระทบกัน ในกลไกขั้นนี้ไดแบงออกเปน 2 อยางคือ
5.2.1.1. อวกาศ (Space) หมายถึ ง สิ่งที่มีรูป ราง ขนาด มีการกินที่ ที่เราสามารถสัมผัสได ไมวาจะเล็ ก
เพีย งใดก็ตาม ทรรศนะที่ เขาใจอวกาศว า เปนเพียงรูปแบบการรับรู โลกภายนอกตามธรรมชาติข องมนัส ถาไมมีม นัสก็ ไม มี
อวกาศ คานตมีทรรศนะเกี่ยวกับอวกาศเชนนี้ จะเห็นไดวาตามทรรศนะของอิมมานูเอล คานต จิตจะเปนสิ่งที่มีบทบาท รับรูได
ซึ้งอวกาศ ขอเพียงแตใหอยูในวิสัยที่ประสาทสัมผัสจะรับรูได
5.2.1.2. กาล (Time) หมายถึง ความนาน ความเร็ว ตัวแสดงระยะเวลาลําดับกอนหลังของเหตุการณตาง ๆ
ทั้งหมด ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่เรารูสึกได หมายถึง กาล ความสัมพันธที่แสดงลําดับกอนหลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น
กาลเปนตัวเชื่อมอดีต ปจจุบัน และอนาคตจะเห็นไดวา กาล เปนสิ่งที่ถูกจิตรูสึกได เพราะเปนเพียงสวนหนึ่งในกลไกของจิตของ
เราเพื่อปรับปรุงความจริง (Noumena) ใหจิตเราไดรับรู
ความเปนจริงภายนอกเมื่อไดผานกลไกของสมองขั้นแรก แลวกลายเปนความรูเฉพาะสิ่ง (Particulars) ความรูเฉพาะ
สิ่งเปนสิ่งทีเ่ กิดจากประสาทสัมผัส แลวยังเปนความรูเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะหนวยนั้น ๆ
5.2.2. แบบบริสุทธิ์ของความเขาใจ (Pure forms of Understanding) เมื่อความรูเฉพาะหนวยไดผาน
กลไลของ “แบบบริสุทธิ์ของความเขาใจ” ความรูเฉพาะหนวยเหลานี้ก็จะไดกลายเปนความรูสากล ในขั้นนี้กลกไกการทํางาน
ของมนัสนั้น คานตไดแบงเปน 12 ขั้นตอน ที่เรียวกวา “ปทารถะ” (Categories) ความรูขั้น 2 นี้ เปนกิจกรรมภายในใจหรือ
ความรูซึ้งเกิดขึ้นจากการครุนคิดตรึกตรองที่รวมเอาประสบการณที่ไดจากประสาทสัมผัสซึ่งไดผานกลไกขั้น อวกาศและกาล
มาแลวในขั้นที่ 1 มาตัดสิน เมื่อผานกระบวนการของสมองทั้ง 12 ชั้นมาแลว กลายเปนความรูสากล ความรูสากลนี้จะรวบรวม
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กฎเกณฑและสูตรตาง ๆ ของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวย ดังนั้ง ทั้งความรูสิ่งเฉพาะและความรูสากลจึงยังเปนไดเพียง
ความรูที่ปรากฏ (Phenomena) แกจิตของเรา แมแตความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรก็ไมสามารถใหความจริงแกเรา
ได เพราะความรู ทั้ ง ทางคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตรก็ไ ด ผ านกระบวนการโครงสร างกลไกของสมองมาแล วทั้ ง นั้ น เลย
กลายเปนความรูเทาที่เพียงปรากฏแกจิตของเราเทานั้น หาใชความจริงแทภายนอกเลย
ดังนั้นมนุษยจึงไมสามารถเขาใจ “สรรพสิ่งที่แท” (Noumena) หรือ “สิ่งที่เปนจริงในตัวเอง” (Thing in itself) ได
เพราะความรูเกี่ยวกับโลกภายนอกที่มนุษยมีนั้นเปนเพียงภาพปรากฏของกลไกของสมอง ที่ผานประสาทสัมผัสและระบบการ
ทํางานของจิตมาแลว มนุษยจึงรับรูไดเพียงแคปรากฏการณเทานั้น (Phenomena)
5.3. วิเคราะหความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธิ์ในญาณวิทยาของ อิมมานูเอล คานต กับญาณวิทยาในนวยุค
จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา ความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธในญาณวิทยาของอิมมานูเอล คานต
กับญาณวิทยาในนวยุค ซึ่งเหตุผลบริสุทธิ์ (Pure Reason) นั้น จัดเปนสวนหนึ่งในทฤษฎีความความรูหรือญาวิทยาของอิมมานู
เอล คานต ซึ่งมีความสําคัญจัดวาเปนปรัชญาบริสุทธิ์สาขาหนึ่ง มีเปาหมายในการแสวงหาวา “เรารูความจริงไดอยางไร” ซึ่งใน
การศึกษาเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมานูเอล คานต พบวา “เราไมสามารถรูความจริงได ” ไดเลย แตสามารถนําเหตุผลบริสุทธมา
เปนแนวทางในการแสวงหาความรูทางปรัชญาได จากที่ไดศึกษาเหตุผลบริสุทธิ์มาแลวนั้น สามารถวิเคราะหไดวา อิมมานูเอล
คานต ไดนําวิธีการแสวงหาความรูมาจากทั้งสองสํานัก คือ
5.3.1. อิมมานูเอล คานต ไดนําความรูที่ไดจากการรับรูทางประสาทสั มผัส มาเปน “แบบบริสุทธิ์ของผัสสะ”
(Pure forms of Sensation) แลวออกมาในแบบ อวกาศ และ กาละ อันเปนความรูที่ประยุกตมาจากสํานักประสบการณนิยม
5.3.2. อิม มานูเอล คานต ไดนําความรูที่ไดจากการคิดอยางมีเหตุผล มาเปน “แบบบริสุทธิ์ของความเขาใจ”
(Pure forms of Understanding) แลวก็ไดออกมาในรูปแบบของ “ปทารถะ” (Categories) อันเปนความรูที่ประยุกตมาจาก
สํานักเหตุผลนิยม
ซึ่งหลังจากที่อิมมานูเอล คานต ไดคิดทฤษฎีเหตุผลบริสุทธิ์นี้แลวนําไปสูการประสานกันของสํานักทั้ง 2 สํานักทาง
ญาณวิ ทยา เป นเหตุให ในเวลาตอมาไม มีนักปรัชญาคนใดเรียกตัวเองว า เปนนั กปรัช ญาสํ านักประสบการณ นิยมหรื อสํานั ก
เหตุผลนิยมอีกเลย
6. ขอเสนอแนะ
6.1. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึ กษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกั บเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเ อล คานต ในเชิงญาณวิทยา”
ของอิมมานูเอล คานต จากทฤษฎีและแนวคิดในเชิงญาณวิทยาของคานต ยังมีเนื้อหาที่นาสนใจ เพราะประเด็นดานเหตุผ ล
บริสุทธิ์นั้นเปนเพียงการวางหลักสากลไวใหแกเหตุผลในระดับสูงขึ้น ซึ้งเหตุผลในระดับที่สูงขึ้นนี้ คานตไดมุงหมายถึงเหตุผล
ทางดานจริยศาสตร
มีประเด็นที่นาสนใจที่ผูวิจัยทราบ แตยังไมไดทําการศึกษา ผูวิจัยจึงขอเสนอใหนักศึกษาที่กําลังจะทํางานวิจัย ใหได
ทํางานวิจัยในประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้
1. ควรจะมี การทํ างานวิจัย “การศึกษาวิเ คราะหแ นวคิด ดานอภิป รัช ญาทางศี ลธรรม ในมุม มองของอิม มานูเ อล
คานต”
2. ควรจะมีการทํางานวิจัย “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดดานรากฐานอภิปรัชญาของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ของอิม
มานูเอล คานต”
3. ควรจะมีการทํางานวิจัย “การศึกษาวิเคราะหกฎธรรมชาติซึ่งเปนรากฐานของกฎสากล ในมุมมองดานจริยศาสตร
ของอิมมานูเอล คานต”
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6.2. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป
จากที่ไดศึกษาเหตุผลบริสุทธิ์มาแลวนําเปนแนวทางในการแสวงหาความรู เพื่อเปนประโยชนตอการพั ฒนาแนวคิด
ของตนและสังคม ใหมีการประยุกตใชปรัชญาเหตุผลบริสุทธิ์ เพื่อเปนแนวทางการยอมรับฟงเหตุผลคนอื่นแมวาจะไมเห็นดวย
ใชความมีเหตุผลในการโนมนาวใหผูอื่นรับฟ ง ในสิ่งที่เราตองการจะสื่อออกไป การประนีประนอมในการโตแย งและในการ
ดําเนินชีวิตสืบไป
ผูวจิ ัยคิดวาการศึกษาปรัชญาเหตุผลบริสุทธิ์นี้ คงมีการนําไปใชประโยชนดังตอไปนี้
1. นําเหตุผลบริสุทธิ์ไปใชในการประนีประนอมในการโตแยง (debate)
2. นําเหตุผลบริสุทธิ์ไปใชในการยอมรับฟงเหตุผลผูอื่นแมวาเราจะไมเห็นดวย แลวคอยชี้แจงประเด็นตาง ๆ วาเรา
ไมไดดวยอยางไร
3. นําเหตุผลบริสุทธิ์ไปใชในโนมนาวผูอื่นใหรับฟงในสิ่งที่เราตองการสือออกไป ดวยการพูดที่ถอยทีถอยอาศัย ไมใช
ความรุนแรง
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ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14
A Critical Study of Humanism in Heet 12 Klong 14
พระวีรพล โชติวโร (ศรีพทิ ักษ)
นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14 มีจุดประสงคหลัก 3 ประการ
คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดมนุษยนิยม 2) เพื่อศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวคิดมนุษยนิยม
ใน ฮีต 12 คลอง 14 โดยรูปแบบการดําเนินงานวิจัยจัดทําในเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบวา แนวคิดมนุษยนิยมเปนปรัชญา
ที่มุงเชิดชูภาวะความเปนมนุษย ซึ่งไดสงอิทธิพลตอระบบคิด เศรษกิจ สภาพสังคมทั่วโลกนับตั้งแตราวศริสตศตวรรษที่ 16
เปนตนมา ในแงปรัชญา มนุษยนิยมดูดกลืนไปกับระบบคิดของสํานักปรัชญาตาง ๆ หลายสํานักดวยกันแตก็ไดสรางอัตลักษณ
พิเศษของตนขึ้นมาด วย คือ มีการขับเน นภาวะความเปนมนุ ษย โดยมีอุปกรณคือ ระบบปรัชญาที่ไดแ ทรกซึมดูดกลืนไวนั้น
สวน ฮีต 12 คลอง 14 ถือเปนประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของคนในกลุมวัฒนธรรมลาว – ไทย ซึ่งมีอิทธิพลตอวิธีคิด วิถีชีวิต
ความเปนอยูของผูคนอยางมหาศาล ในแงของแนวคิดทางปรัชญา ฮีต 12 คลอง 14 มีลักษณะที่สอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยม
คือ มีการขับเนนใหความสําคัญกับภาวะความเปนมนุษย มีมนุษยเปนศูนยกลางของความสนใจทั้งในรูปวิธีคิดที่เปนเหตุผลเบื้องหลัง
และทั้งในแงที่เปนจารีตการปฏิบัติที่ปรากฏอยูในประเพณีพิธีกรรมนั้น ๆ อยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: มนุษยนิยม ฮีต 12 คลอง 14 ปรัชญา ประเพณีพื้นบาน
Abstract
There were 3 objectives of this research as follows: 1) To study the concept of humanism, 2) To
study the concept of humanism in Heet 12 Klong 14, and 3) To analyze the concept of humanism in
Heet 12 Klong 14, by qualitative Research mainly based on document search and literature review. From
the research, it was found that humanism is a philosophy that seeks to glorify humanity all-round, which
had influence over the socioeconomic systems of the world since the 16th century onward. In terms of
philosophy, humanism absorbed the consistent infiltration into the thinking systems of various philosophical
schools up to the point of its own identity being created, which focuses on humanity in all respects, with
the transmission device being the philosophy system that had been infiltrated and absorbed. Heet 12
Klong 14 deemed an important cultural tradition of cultural groups in Laos - Thai, which influences the
ways of thinking and living in an almost homogeneous way. In terms of philosophical ideas, it found that
Heet 12 Klong 14 had some characteristics that consistent with the humanism i.e. the emphasis on the
importance of humanity with human beings at the center both in terms of concepts in terms of reasoning
background and in terms of instructions on the practical requirements that appear in the ritual.
Keywords: humanism, Heet 12 Klong 14, philosophy, traditionalism
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1. บทนํา
ฮีต 12 คลอง 14 เปน Folklore หรือ คติชาวบาน (บุปผา บุญทิพย , 2532 : 1 - 19) ที่แพรหลายในกลุมคนเชื้อ
สายไทย - ลาว สันนิษฐานวาอาจจะมีจุดกําเนิดเริ่มตนมาจากแรงกระเพื่อมทางวัฒนธรรมบางอยางในหมูคนที่อาศัยรวมกลุ ม
กันในบริเวณเมืองแถง หรือ สิบสองจุไทยในอดีต ซึ่งคนกลุมนี้แมกระทั่งปจจุบันก็ยังมีถิ่นอาศัยกระจัดกระจายครอบคลุมพื้นที่
กวางใหญอยูในภูมิภาคเอเชียอาคเนย (ผไท ภูทา, 2553 : 122) ดังนั้นนอกจากที่จะกลาววา ฮีต 12 คลอง 14 มีบทบาทเปน
ความเชื่อเฉพาะถิ่น หรือ Folklore แลว ยังอาจกลาวไดวา ฮีต 12 คลอง 14 เปน Universal lore of South – East Asia
คือ เปนคติพื้นบานของภูมิภาคเอเชียอาคเนยก็ได เพียงแคเราอาจยังไมไดสังเกตถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยางมหาศาลที่ชน
กลุ ม นี้ ผ ลิ ต และส ง ออกมา หรื อไม ก็อาจเป นไปไดวาเรายั ง ไมไ ด มี ค วามตั้ง ใจที่ จะทํ าความรู จักอยางเพี ย งพอเท านั้ น ในป
พุท ธศักราช 2561 ท ามกลางความคาราคาซัง จนถึง กั บ ไม แ น ใจว าขณะนี้ ประชาคมอาเซี ย นได ร วมตั วกัน อย างที่ เ คยมี คํ า
ประกาศไวนานแล วหรื อยัง แตการให ค วามสํ าคั ญ กับ การศึ กษาวิ ถี ชีวิต ความเป นอยูข องผู ค นในพื้ นถิ่ นอาเซี ยนก็ ถื อว ายั ง
สามารถกอใหเกิดคุณูปการไดอยางไมตองสงสัย ดังนั้น ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดมนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง
14” ซึ่งเปนวิทยานิพนธเพื่อเสนอขอจบการศึกษาระดับปริญญาโทของผูเขียน และ ยังเปนตนตอแหงการนําเสนอขอมูลใน
บทความนี้จึงมีความพยายามอยางยิ่งที่จะรวบรวมนําเสนอขอมูลและแสดงบทวิเคราะหแงมุมที่สําคัญในผลงานชิ้ นนี้ไวใหได
มากที่สุด
อยางไรก็ตาม ในการที่จะศึกษา ฮีต 12 คลอง 14 เชิงปรัชญาก็ยังถือวาไมใชเรื่องงายนัก เพราะวาวิชาปรัชญาเปน
วิชาที่คอนขางจะกินเนื้อหาทางวิชาการอยางคอนขางกวาง หากทําการศึกษาไปในทุกแงมุมก็อาจทําใหภาพที่ไดกวางเกินไปจน
ขาดจุดนาสนใจ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลื อกที่จะศึกษาเฉพาะเพียงในแงที่เห็นวาเกี่ ยวของกับแนวคิดปรัชญามนุษยนิยมเป น
สําคัญ เพราะเห็ นว าแนวคิ ด มนุ ษยนิ ยมมี ความคิ ดที่ นาสนใจหลายประการเป นต นวา มี การยึ ดถื อมนุ ษย วาเปนสิ ่ง หนึ่ง ใน
ธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคา และ มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 49) หรือ มีการยึดเหนี่ยวมโน
ทัศนดานศีลธรรม จริยธรรม ภราดรภาพ เสรีภาพของมนุษยเปนเนื้อหาสาระสําคัญ (พินิจ รัตนกุล , 2549 : 45) ซึ่งสาระบาง
ประการดังกลาวนี้ไดแสดงออกในบางรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ การใหเกียรติกันในลําดับชั้นเครือญาติทางสังคม ความเอื้อ
อาทร และ การถือความเปนพี่เปนนองที่พบเห็นไดภายใตวัฒนธรรมแบบ ฮีต 12 คลอง 14 ดวยเชนกัน
กระนั้น สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดที่ไดสะทอนควบคูไปกับจารีตแบบ ฮีต 12 คลอง 14 ก็คือ การที่มักจะมีภ าพจําของ
การยึดถือปฏิบัติอยางตาม ๆ กันมาโดยไมรูตนสายปลายเหตุ การขาดการใชเหตุผลเพื่ออธิบายตนกําเนิดของความเชื่อ การยก
เหตุผลใหเปนเรื่องเทพนิยายปรัมปรา สิ่งเหลานี้ขัดแยงโดยตรงกับแนวคิดมนุษยนิยม การถือชื่ออยางไมพิจารณา หรือ การมุง
แสวงหาเพียงความสุขสําราญทางเนื้อหนังอยางไมสนใจมิติดานจิตวิญญาณ ตลอดถึงการยึดเหนี่ยวเปลือกนอกทางพิ ธีกรรม
โดยที่ผูปฏิบัติก็มิไดรูความหมาย เปนสิ่งที่เขาไมไดกับแนวคิดมนุษยนิยม ดังนี้จึงอาจเกิดคําถามไดวา ในกระบวนการที่เปนไป
ของ ฮีต 12 คลอง 14 นี้จะไดมีแนวคิดทางปรัชญาที่ลึกซึ้งแฝงอยูเบื้องหลังจริงหรือไม หรือ เราพอจะมีวิธีเขาไปศึกษารับรูถึง
กระบวนการเหลานี้อยางลึกซึ้งไดอย างไร ในความเห็นของผูวิจัย คําถามเหลานี้เปนประเด็นปญ หาสําคัญที่ควรไดรับความ
สนใจและศึกษาอยางจริงจัง
ดัง นั้น เพื่ อต องการศึ กษาวิเ คราะห กระบวนการทางปรั ชญาใน ฮี ต 12 คลอง 14 และ ต องการที่จะศึ กษาถึ ง
พัฒนาการ อิทธิพล การสงผลกระทบ และ หลักการณของแนวคิดปรัชญามนุษยนิยมที่ปรากฏใน ฮีต 12 คลอง 14 ผูวิจัยจึง
ไดนําขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาตามแนวทางปรัชญามนุษยนิยม และ แนวทางการปฏิบัติที่มีอยูใน ฮีต 12 คลอง 14 ตั้งเปน
สมมุติฐานเบื้องตนวาแนวคิดทั้งสองนี้อาจมีความเกี่ยวของสัมพันธกันบางระดับ ซึ่งพอจะนํามาศึกษาวิเคราะหในรูปของความ
เปนเหตุเปนผลเชิงวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดมนุษยนิยม
2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14
2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวคิดมนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14
3. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก และ มุงเนนศึกษา
วิเคราะหแนวคิด ฮีต 12 คลอง 14 ในประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวคิดปรัชญามนุษยนิยม ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้
3.1 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ
3.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวม
3.3 สรุปและนําเสนอขอมูลที่ไดจากศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้
4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “ศึ กษาวิเ คราะห แนวคิด ของปรั ชญามนุ ษยนิย มใน ฮีต 12 คลอง 14” ผูวิจัยสามารถสรุ ป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ไดทําการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้
4.1 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1
พบวา แนวคิดมนุษยนิยม เปนแนวคิดทางปรัชญาที่สําคัญซึ่งทรงอิทธิพลยิ่งตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว
ของโลก นับแตราวคริสตศตวรรษที่ 15 - 16 เปนตนมา (ทองสุก เกตุโรจน, 2529 : 141 – 144) แนวคิดนี้ไดสงอิทธิพล
ครอบงําไปในกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยมนุษย หลักการของแนวคิดมนุษยนิยมกลาววามีจุดประสงคเพื่อ “เชิดชูภาวะ
ความเปนมนุษย นําความสนใจทั้งหมดพุงไปสูความคิดรวบยอดที่วา มนุษยเปนจุดศูนยกลาง...ฯ และเปนแกนหลักที่กอจะให
เกิดการพัฒนาทั้งมวล” (ใจรัตน จตุรภัทรพร, 2541: 2) แนวคิดมนุษยนิยมมีระบบปรัชญาเปนของตนเฉพาะแตในสวนของตัว
หลั กการเท านั้ น ส วนในดานรายละเอีย ดปลีกยอยโดยมากมักจะเป นการหยิบ ยืม แนวคิ ด มาจากแหล งอื่ น แตทั้ งนี้ เราก็ ยั ง
สามารถพอประมาณไดวา มนุษยนิยม มีแนวคิดทางปรัชญาที่สําคัญดังตอไปนี้
4.1.1 แนวคิดทางอภิปรัชญาในมนุษยนิยม
ในเชิงหลักการ แนวคิดมนุษนิยมมีการจัดวางโครงสรางทางอภิปรัชญาไววา อภิปรัชญาในมนุษยนิยมจะตอง
ตั้งอยูบนความเชื่อทางประสบการณ การรับรู และ ประสาทสัมผัสของมนุษย ที่ซึ่งความจัดดเจน ความรู และ ความจริง ถูก
ประเมิน และ วั ดคาโดยมีคุณลักษณะของความเปนมนุษยเปนพื้นฐาน มนุษยมีความสามารถที่จะกําหนดความจริงและกุ ม
ชะตาชีวิตของตนเองได แนวคิดทางอภิปรัชญาของมนุษยนิยมจึงมาขมวดอยูในระหวางองคประกอบตาง ๆ เหลานี้คือ โลก
ปรากฏการณ และ ความจริง (World, Phenomenon and Truth) ซึ่งสัมพันธกับการรับรู และ ขึ้นตรงตอประสบการณของ
มนุษย (experience) กลุมแนวคิดที่มีความสอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยมก็ดังเชน เหตุผลนิยม ธรรมชาตินิยม สัมพัทนิยม
อัตถิภาวนิยม อเทวนิยม อวัตถุนิยม เปนตน
4.1.2 แนวคิดญาณวิทยาในมนุษยนิยม
ดังที่กลาวไปแลววาอภิปรัชญาในแนวคิดมนุษยนิยมมีพื้นฐานตั้งอยูบนความเชื่อมั่นทางประสบการณ การรับรู
และ ประสาทสัมผัสของมนุษย จึงมีผลทําใหกลุมแนวคิดทางญาณวิทยามีความโนมเอียงไปในกลุมแนวคิดประสบการณนิยม
คือ เห็นวาความรูไมใชสิ่งที่มนุษยมีติดตัวมาแตกําเนิด แตเกิดขึ้นจากการเรียนรูเชี่ยวกรําขึ้นจากประสบการณและสติปญญา
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ของตนเอง จึ งทําใหทฤษฎีท างญาณวิ ทยาในมนุ ษยนิ ยมมี สวนประกอบทางญาณวิท ยาตามแบบของตนอยางนอยสองสวน
ดวยกัน (สิทธิ์ บุตรอินทร, 2554 : 115) คือ
(1) มีท ฤษฎีที่ รับ มาจากแนวคิด กลุ ม ประจั กษยนิ ยม/ประสบการณ นิย ม (Empiricism) เปนองคป ระกอบ/
โครงสรางหลัก และ
(2) มี ตรรกศาสตรเ ชิง อุป นัย (Inductive Logic) เปนองค ประกอบในการใชเ หตุ ผลเพื่อทดสอบความจริ ง
ระดับสูงที่เปนนามธรรม
ดัง นั้น จึง ทํ าให ภาพรวมของญาณวิ ทยาในมนุษยนิย มมี ลั กษณะจั ด อยู ในกลุม Logical empiricism หรื อ
ประสบการณนิยมเชิงตรรกะ (อานเพิ่มเติมเรื่อง “ประสบการณนิยมเชิงตรรกะ” ใน ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 64 - 65) คือ
มีการนําเอาความจริงที่ไดจากประจักษยะมาใชเปนกรอบอางอิงเพื่อยืนยันขอเท็จจริ งหลัก แตก็อาจมีการนําเอาตรรกวิธีเชิง
อุปนัยมาใชสืบคนลึกลงไปในขอบขายที่อยูเลยนอกเหนือออกไปจากประจักษยะที่รับมาจากประสาทสัมผัสโดยตรงดวย
4.1.3 แนวคิดจริยศาสตรในมนุษยนิยม
ในทางจริยศาสตรอาจมองไดวาแนวคิดมนุษยนิยมมีทาทีเกี่ยวกับหลักการทางปรัชญาวา เปนเพียงเครื่องมือที่
จะทําใหตนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดเทานั้น ปรัชญาเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย มนุษยนิยมเล็งเห็นวาภาวะความ
เปนมนุษยควรถูกเชื่อมโยงไปสูแนวคิด หรือ วิธีการปฏิบัติที่มุงเนนใหเกิดการดําเนินชีวิตที่มีความผาสุก (Pleasure) คนพบ
สันติสุข (Bliss) ทั้งในแงเหตุผล (Logical) และ ความเปนจริงที่พิสูจนได (บัญชา เกียรติจรุงพันธ, 2543 : 12) ดังคํากลาวที่วา
“ณ จุดสูงสุดทางจริยศาสตรของมนุษยนิยม ดวยนามของความเจริญงอกงามทั้งหลาย จุดประสงคของเราคือ การนําพาสันติ
สุข ความสุข สงบทางจิต วิญญาณ การบมเพาะปรั ชญาแหงความเห็ นอกเห็นใจมาสูมนุ ษยชาติในระดับมหภาค และ แตล ะ
ปจเจกชน” (Corliss Lamont, 1997: 248 - 249) แนวคิดทางจริยศาสตรของมนุษยนิยมจึงมีสิ่งที่พิเศษแตกตางออกไปจากจ
ริยศาสตรอื่น ๆ ตรงที่ใหความสําคัญกับการจัดเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหา สําหรับการรับประเด็นเชิงคุณคา
อยางใดอยางหนึ่งเขามาสูการพิจารณาวา จะตองยึดถือหลักการวาดวยประโยชน และ ความผาสุกของมนุษยเปนที่ตั้งและเปน
จุดหมายปลายทางซึ่งควรบรรลุถึ งใหไดกอนเสมอ ดัง นั้นกลุมแนวคิดทางจริ ยศาสตรที่ส อดคลองกั บมนุษยนิยมที ่สุดจึงเป น
Utilitarianism หรือ กลุมประโยชนนิยมนั่นเอง
4.2 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2
พบวา ฮีต 12 คลอง 14 เปนประเพณี/วัฒนธรรม (tradition or culture) ที่สืบเนื่องมาจากอาณาจักรชุมชนลาว
โบราณ ซึ่ง มีนัยสํ าคัญอยางยิ่ งตอกระบวนการกอรางสรางอาณาจักร และ การรวมกลุ มชาติพันธุลาวในเวลาตอมา ในบาง
บริบทอาจเปรียบไดวา ฮีต 12 คลอง 14 เป นแกนหลักของกิจกรรมทางปรัชญาที่ชาวชุมชนลาวโบราณรวมกันหลอหลอม
ขึ้นมา โดยผานกระบวนการทางวิวัฒนาการหลายขั้นตอน จนในทายที่สุดก็เกิดเปนรูปแบบเฉพาะตัวเฉพาะกลุมที่ช าวชุมชน
สามารถนํามาใชงานใหสอดคลองกับการดํ าเนินชีวิตในชี วิตจริง ในที่ นี้เราสามารถแบงการศึกษาประเด็นตาง ๆ ใน ฮีต 12
คลอง 14 ไดดังตอไปนี้
ในดานความหมาย ฮีต 12 คลอง 14 นั้นมาจากคําวา จารีต 12 อยาง กับ ครรลอง หรือ คลองธรรม 14 ขอ ซึ่งเมื่อ
วาในแงพิธีกรรม และ การปฏิบัติมีดังตอไปนี้
4.2.1 ฮีต 12
ไดแกจารีต 12 อยาง มีดังตอไปนี้ ฮีตที่ 1 เดือนเจียงหรือเดือนอายทําบุญเขากรรม/พิธีรับแถน, ฮีตที่ 2 เดือนยี่
ทําบุญคูณลาน/พิธีเลี้ยงแถน, ฮีตที่ 3 เดือนสามทําบุญบุญขาวจี่, ฮีตที่ 4 เดือนสี่ทําบุญเผวส, ฮีตที่ 5 เดือนหาทําบุญสังขาร
หรือ บุญสงกรานต, ฮีตที่ 6 เดือนหกทําบุญบั้งไฟ, ฮีตที่ 7 เดือนเจ็ดทําบุญซําฮะ/บุญเบิกบาน, ฮีตที่ 8 เดือนแปดทําบุญเขา
วัสสา/เขาพรรษา, ฮีตที่ 9 เดือนเกาทําบุญขาวประดับดิน หรือ บุญหอขาวนอย, ฮีตที่ 10 เดือนสิบทําบุญขาวสาก หรือ บุญหอ
ขาวใหญ, ฮีตที่ 11 เดือนสิบเอ็ดทําบุญออกวัสสา หรือ ออกพรรษา, และ ฮีตที่ 12 เดือนสิบสองทําบุญกฐิน
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4.2.2 คลอง 14
ไดแก ครรลองคลองธรรม 14 ขอ มีดังตอไปนี้ คลองที่ 1 ฮีตเจาคลองขุน, คลองที่ 2 ฮีตทาวคลองเพีย , คลองที่
3 อีตไพรคลองนาย, คลองที่ 4 ฮีตบานคลองเมือง, คลองที่ 5 ฮีตปูคลองญา, คลองที่ 6 ฮีตตาคลองยาย, คลองที่ 7 ฮีตพอ
คลองแม, คลองที่ 8 ฮีตใภคลองเขย, คลองที่ 9 ฮีตปาคลองลุง, คลองที่ 10 ฮีตลูกคลองหลาน, คลองที่ 11 ฮีตเฒาคลองแก,
คลองที่ 12 ฮีตปคลองเดือน, คลองที่ 13 ฮีตไฮคลองนา, และสุดทาย คลองที่ 14 ฮีตวัดคลองสงฆ
4.3 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 3
พบวา แนวคิดและหลักการปฏิบัติใน ฮีต 12 คลอง 14 มีความสอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยมบางระดับ สามารถ
สรุปแยกเปนประเด็นวิเคราะหไดดังตอไปนี้
4.3.1 แนวคิดทางอภิปรัชญา
แนวคิดทางอภิปรัชญาที่ปรากฏใน ฮีต 12 คลอง 14 แสดงออกมาใน 2 ลักษณะคือ (1) รูปแบบที่แสดงออกมา
ใหสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน ที่อยู ในรูปคําแนะนําสั่งสอน ความเชื่อที่บอกตอกันมา เรื่องเลาตํ านานนิทานปรัมปรา
หรือ ขอแนะนําใหประพฤติตามตาง ๆ (2) รูปแบบที่แสดงใหเห็นโดยทางออม อาจเรียกสวนนี้วาเปนชุดเหตุผลเบื้องหลังที่เปน
ตัวกระตุ นใหเ กิด ความเชื่ อและการกระทําเช นที่ วานั้น ๆ เช น สามัญ สํานึกรวมของกลุ มชน เหตุผ ลด านความอยู ร อดตาม
ธรรมชาติ ความตองการแสดงและคงอั ตลักษณ ซึ่ง เมื่อวิ เคราะหแล วสามารถนํ าไปสู ขอสรุ ปวา ฮีต 12 คลอง 14 มี ความ
สอดคลองกับกลุมแนวคิดอภิปรัชญาของมนุษยนิยมดังนี้
(1) แนวคิดอเทวนิยม (Atheism) แนวคิดนี้อยูตรงขามกับลัทธิดลบันดาล โดยสวนลึกแลวแม ฮีต 12 คลอง
14 จะมีความเชื่อเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อเรื่องแถน หรือ เรื่องทางจิตวิญญาณอยูมาก แตก็ไมไดมีความเชื่อในทํานองที่วาพวก
แถน หรือ เรื่องทางจิตวิญญาณเหลานัน้ จะทรงสภาพเปนเทพผูสรางดลบันดาลอะไร ตรงกันขาม นัยจากเรื่องเลากลับแสดงให
เห็นวา การเคารพบูชาแถนซึ่งถือกันวาเปนเทพเจาสูงสุดหรืออาจถือเปนตัวแทนมโนภาพดานจิตวิญญาณของคนลาวคนอีสาน
เปนการเคารพบูชาในแงที่วา แถนนั้นเปนกลุมชน ซึ่งอาจจะเปนบรรพบุรุษทีม่ ีบุญคุณแตครั้งเมื่อเริ่มสรางบานแปงเมืองอันควร
แกการเคารพบูชา ในแงนี้ประเด็นหลักจึงมองวา ฮีต 12 คลอง 14 มีสภาพเปนตัวแทนของแนวคิดลดทอนคุณสมบัติ เทพเจา
ใหมีความเปนมนุษย สามารถเขาถึงและปฏิสัมพันธไดในลักษณะที่มนุษยพึงกระทําตอมนุษยทั่วไป ตัวอยางที่พบแนวคิดอเทวนิ
ยมใน ฮีต 12 คลอง 14 ก็อยางเชน ฮีตเดือนเจียง – เดือนยี่ ทําบุญลงขวงรับแถน - เลี้ยงแถน, ฮีตเดือนหก บุญบั้งไฟ, ฮี
ตเดือนเกา บุญขาวประดับดิน เปนตน
(2) แนวคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism) เปนแนวคิดที่พิจารณาความเปนจริงของชีวิต หรือ ความเปนไปของ
เหตุ การณต าง ๆ ว าเปนผลพวงมาจากกฎเกณฑ ในธรรมชาติไม ได เกิด จากความบั งเอิญ หรือ การดลบั นดาล เชื่อในความ
สืบเนื่องของเหตุผลกฎเกณฑธรรมชาติวาเปนมูลบทปฐมเหตุของการกอเกิด คลี่คลาย และ ลมสลายของสิ่งตาง ๆ เพราะคนใน
วัฒนธรรม ฮีต 12 คลอง 14 สวนมากมีวิถีชีวติ ผูกพันอยูกับธรรมชาติ จึงเชื่อวา กฎเกณฑของธรรมชาตินั้นเปนสัจธรรมสูงสุด
สิ่งตาง ๆ รวมถึงมนุษยก็เปนผลผลิตหนึ่งของธรรมชาติไมใชเปนผลจากการบันดาลของเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติอื่น
ดังเห็นไดจากตํานานกําเนิดคนลาวคนอีสานที่เชื่อวา การกําเนิดคน/สังคม เกิดขึ้นโดยอาศัยการวิวัฒนาการซึ่งเปนไปตามลําดับ
การพั ฒนาโดยธรรมชาติข องสัง คม สวนประเด็นเรื่ อง โลกมนุษย และ โลกแถน นั้นก็ อาจเปนเพียงภาพตั วแทนที่แสดงถึ ง
ชวงเวลาของการถายเทวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ วิทยาการ จากคนกลุมหนึ่งไปยังคนอีกกลุมหนึ่ง (จากโลกแถนสูโลกมนุษย)
เพื่อที่วา ในทายที่สุดคนทั้งสองกลุมนี้จะไดหลอมรวมเปนหนึ่งเดียว และ คนพบวิธีที่จะอยูรวมกันอย างมีความหวัง ความสุข
ตอไป ฮีต 12 คลอง 14 ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาตินิยมก็อยางเชน ฮีตเดือนยี่ บุญคูณลาน, ฮีตเดือนหก บุญบั้งไฟ, เปนตน
(3) แนวคิ ดสั มพั ทธนิ ยม (Relativist Element) มีค วามเชื่ อพื้ นฐานวาทุกสรรพสิ่ งดํ ารงอยู อย างเกี่ ยวของ
สัมพันธกัน ไมมีสิ่งใดอยูโดดเดี่ยวสมบูรณโดยตัวเอง แนวคิดสัมพัทธนิยมที่พบสวนมากมาจากความเชื่อในลักษณะที่เปนเหตุ
เป นผลต อกันและกั นของความจริ ง ในธรรมชาติ ความจริง ของชี วิต ในหลั กความเป นจริง ของกฎเกณฑ ที่ส ร างพลวัต การ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1115
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เปลี่ยนแปลงตอกันและกันของสิ่งทั้งมวล จากการศึกษาพบวาใน ฮีต 12 คลอง 14 ปรากฏแนวคิดนี้ในลักษณะที่เป นเหตุผล
พื้นหลังซึ่งเปนตัวคอยกระตุนสนับสนุนความเชื่อ หรือ การปฏิบัติตาง ๆ ใหเกิดขึ้น ตัวอยางที่พบแนวคิดสัมพัทธนิยมก็ดังเชน
ฮีตเดือนเจียง ทําบุญเขากรรม, ฮีต เดือนเจ็ด บุญซําฮะ, อีตไพรคลองนาย เปนตน ซึ่งแนวคิดตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของการเกี่ยวของสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ วามีลักษณะเปนไปในสองทิศทาง คือ ทั้งในทิศทางที่เปนฝายรับ และ ทั้งใน
ทิศทางที่เปนฝายสงอิทธิพลผลผลิตไปยังสวนอื่น ๆ ดวย
4.3.2 แนวคิดทางญาณวิทยา
แนวคิดทางญาณวิทยาที่ปรากฏใน ฮีต 12 คลอง 14 สวนมากมักปรากฏออกมาในลักษณะของกระบวนการ
เรียนรูถายทอดคําสอนองคความรูตาง ๆ ซึ่งสามารถแบงกลุมแนวคิดไดดังนี้
(1) เหตุผลนิยม (Rationalism) มีลักษณะที่เชื่อมั่นในการใชเหตุผลเพื่อจัดการแกไขกับปญหาตาง ๆ ซึ่งทั้งนี้เรา
อาจควรต องกล าวยอนไปว า ในมุม ของมนุษยนิ ยมมีค วามเห็นแตกต างในเรื่ องกรอบนิย ามของแนวคิด เหตุผ ลนิ ยมจากนั ก
เหตุผลนิยมทั่วไป คือ เหตุผลนิยมแบบมนุษยนิยมนั้นเชื่อวาทั้งเหตุผลบริสุทธิ์ที่ไดจากการไตรตรองพินิจพิเคราะหลําพัง และ
การพิสูจนทราบจากขอเท็จจริง หรือ เหตุผลตามแนวทางวิทยาศาสตร (scientific, ขอมูลที่อางอิงจากประสบการณ) ลวนเปน
ที่มาของความรูทั้งสิ้น กลุมเหตุผลนิยมในมนุษยนิยมมีความเชื่อมั่นการใชเหตุผลวาจะสามารถจัดการแกไขปญหาตาง ๆ ไดโดย
อางอิงความเปนเหตุเปนผลจากทั้งเหตุผลบริสุทธิ (ที่ไมอางอิงประสบการณ) และ จากเหตุผลเชิงการทดลอง ซึ่งแมในระดับ
การบอกตอความรู หรือ ตัวองคความรูที่พบใน ฮีต 12 คลอง 14 จะมีการเนนใหความสําคัญกับประสบการณ หรื อ การลอง
ผิดลองถูกดวยตนเองอยางมาก แตในแงที่มาของความรู และ ลักษณะของความรูซึ่งนําเขามาสูการเขาถึงความจริงก็มี การขับ
เนนการใชเหตุผล และ ฝกฝนความรูจากการคิดวิเคราะหดวยเชนกัน ฮีต 12 คลอง 14 ที่พบวามีความสอดคลองกับเหตุผล
นิยมก็ดังเชน ฮีต เดือนยี่ บุญคูณลาน, ฮีตเดือนหก บุญบั้งไฟ, ฮีตไฮคลองนา เปนตน
(2) ปฏิบัตินิยม/ประจักษนิยม (pragmatism /Empiricism) แนวคิดปฏิบัตินิยม/ประจักษยนิยม ใน ฮีต 12
คลอง 14 เปนผลสืบเนื่องมาจากการสั่งสมภูมิปญญาลองผิดลองถูกมาดวยประสบการณตรงของตนเอง ในกระบวนการนี้ไดมี
การนําเอาเหตุผลทางอารมณ และ ประสบการณของมนุษยม าใชเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู หรือ คิดคนแสวงหา
วิธีแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากลักษณะการบอกตอคําสอนภูมิปญญา หรือ การรักษาวิถีการปฏิบัติตาง ๆ ปรากฎวามีหลายขอ
ที่มักหยิบยกเอาประสบการณซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจริงมาใชเปนเหตุผลขอมูลอางอิง หรือ ใชเปนอุปกรณสื่อสารใหคนในชุมชนเกิด
ความเขาใจดวย ฮีต 12 คลอง 14 ที่พบวามีความสอดคลองกับ ปฏิบัตินิยม/ประจักษนิยม ดังเชน ฮีตเดือนสี่ บุญเผวส, ฮีตไฮ
คลองนา เปนตน
4.3.3 แนวคิดทางจริยศาสตร (Ethics) ที่สอดคลองกับปรัชญามนุษยนิยมมีดังตอไปนี้
(1) แนวคิดประโยชนนิยม (Utilitarian Element) ฮีต 12 คลอง 14 มีแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการกระทําที่
ผูกติดกับผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติบางลักษณะ คือ มีการมุงหวังผลสัมฤทธิ์อันไดแกประโยชนสุขเปนพื้นฐานในการตัดสินวา
การกระทําลักษณะใดควรถูกถือวาถูกการกระทําลักษณะใดควรถูกถือวาผิด หลักการนี้เรียกอีกอยางวาการคํานึงผลทางปฏิบัติ
ดวยหลัก มหสุข (The Greatest Happiness Principle) นั่นเอง จากการศึกษาพบวา ฮีต 12 คลอง 14 ที่สอดคลองกับ
แนวคิดประโยชนนิยมก็อยางเชน ฮีตเดือนยี่ บุญคูนลาน, ฮีตเดือนสาม บุญขาวจี่, ฮีตเจาครองขุน , ฮีตทาวคลองเพีย, อีตไพร
คลองนาย, เปนตน
(2) แนวคิดอิสรเสรีนิยม (Liberalism or Liberalistic Element) มีแหลงที่มาจากลักษณะทางวัฒนธรรมที่
แทรกอยูในวิถีการดําเนินชีวิต ความคิดความเชื่อ และ การปฏิบัติที่ฝงรากลึกในวัฒนธรรมลาว – อีสาน วัฒนธรรมที่วานี้คือ
การมีลักษณะยืดหยุนผอนปรนสูง ไมคอยเชื่อถือความสัมพันธที่อธิบายดวยโครงสรางเชิงอํานาจ ไมเห็นวามีใครที่ควรมีสิทธิถือ
อํานาจสิทธิขาดในทุกเรื่องอยางถาวร มนุษยนั้นควรสัมพันธกันดวยความถอยทีถอยอาศัยในระนาบเดียวกัน และ มุงเนนการ
สรางความเปนธรรม (Fames), ยุติธรรม (Justice), เทาเทียม (Equity), และ ความเสมอภาค (Equality) ในสังคมใหทุกคนอยู
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รวมกันไดอยางสงบสันติสุขมากกวา ตัวอยางแนวคิดอิสรเสรีนิยมที่ปรากฏใน ฮีต 12 คลอง 14 ก็อยางเชน ฮีตเดือนหก บุญ
บั้งไฟ, ฮีตเจาคลองขุน, ฮีตทาวคลองเพีย, อีตไพรคลองนาย, ฮีตบานคลองเมือง เปนตน
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โชติยศาสตร ศิลปศาสตรแหงการทํานายจากภารตวิทยาสูดินแดนสยามประเทศ
Jyotisha: Ancient Arts of the Prophecy from Indology to Siam
สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร., สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Supitchra59@yahoo.co.th
บทคัดยอ
โชติยศาสตร เปนหนึ่งในศิลปศาสตร 18 ประการ อันเปนศาสตรแหงการเรียนรูที่จําเปนตอผูที่จะเปนพระมหากษัตริย
และนักปกครอง เปนศาสตรความรูที่ไดรับมาจากประเทศอินเดีย ศิลปศาสตร 18 ประการ ประกอบดวย การปกครอง การดู
ลักษณะคนและพื้นที่ การดูดวงดาว การใชอาวุธตาง ๆ ในการรบ ภาษาและกวีนิพนธ อินเดียเปนประเทศที่มีประวัติศาสตร
และความเปนมายาวนานนับพันป เปนแหลงอารยธรรมที่เปนตนกําเนิดของศาสนา และสรรพวิทยาตาง ๆ ที่เปรียบเสมือน
ตักศิลา หรือศูนยรวมแหงความรู และไดถายทอดความรู ความเชื่อ แนวคิด และศิลปวัฒนธรรม สรรพวิทยาดังกลาวไดเผยแพร
เขามายังดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงสยามประเทศ โดยมีบรรดาพอคา นักเดินทาง และนักบวช เปนผู
นํามาสงผานความเชื่อและความศรัทธาในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหแกสถาบันกษัตริย มาตั้งแตครั้งสมัยโบราณ ศิลปศาสตร
18 ประการ เปนศาสตรแหงการเรียนรูที่จําเปนตอผูที่จะเปนกษัตริย เปนธรรมเนียมในการปฎิบัติในราชสํานักสยามมาแตครั้ง
โบราณ กลาววา บรรดาพระราชกุมารเมื่อเจริญวัยขึ้น จะทรงไดรับการศึกษาศิลปวิทยาการในศิลปศาสตร 18 ประการ ทั้งไตรเพท
และเวทางคศาสตร จากราชครูประจําราชสํานัก โดยเฉพาะโชติยศาสตรหนึ่งในศิลปศาสตร 18 ประการ ที่ศึกษาถึงดวงดาว
และการทํานายทายทัก อยางไรก็ดีโชติยศาสตรมิใชเปนศาสตรที่เพียงแตผูที่เปนกษัตริยจะศึกษา หากแตยังเปนหนาที่ของบรรด
าผูที่จะเปนโหราจารยประจําราชสํานักดวยเชนกัน ที่จะตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ เพราะศาสตรดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การปกครองบานเมือง และการรบในศึกสงครามในสมัยโบราณ ซึ่งในกาลสืบตอมาศาสตรดังกลาวไดกลายมาเปนศิลปะศาสตร
ที่มีความสําคัญตอการทํานายชะตาชีวิตของผูคนในสมัยกอนจวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน
คําสําคัญ: ศิลปศาสตร 18 ประการ โหราศาสตร การทํานาย
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Abstract
Jyotisha is one of 18 ancient arts. It was the science of Learning to anyone became the king and
governor. Jyotisha was the Indian science composed of governance, Feng shui astronomy, the use of weapon,
language and poetry. India has a long history and the cradle of civilization including of many sciences. In
the ancient time, India was look like the learning center of the world. Soon many kinds of subjects have
influxed to sea and Siam by via of merchants, travelers and priests. These persons transmitted all of beliefs
and faith to monarchy from ancient time. The 18 ancient arts was the necessary subjects to the crown
princes and it was the royal customs of Siamese court. It can be said that after the crown princes grew
up, they got the learning all 18 ancient arts with Three Vedas and six Vedangas from brahmas in royal
court. However, Jyotisha wasn’t the sciences only to the crown prince but it was the duty of brahmas in
royal court as well. This science, later became the eminent arts to prophecy until nowadays.
Keywords: the 18 ancient arts, astronomy, prophecy
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1. บทนํา
โชติยศาสตรเปนหนึ่งในศิลปศาสตร 18 ประการ ของภารตวิทยา อันเปนศิลปศาสตรการศึกษาของชนชั้นสูงที่เปน
กษัตริย ขุนนาง และนักรบ ของอินเดียโบราณ มีหลักฐานการติดตอระหวางอินเดียและสยามประเทศมาตั้ง แต ครั้งโบราณ
วานอกจากการติดตอทางการคา และมีการรับพระพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียแลว บรรดาสรรพวิทยาตาง ๆ ก็ไดรับ
การถายทอด และเปนที่ยอมรับในสยามประเทศ มาตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 - 13 ตรงกับสมัยอาณาจักรทวารวดีบน
แผนดินไทย ปรากฎหลักฐานที่กลาววาบรรดาชนชั้นปกครองของเมืองโบราณตาง ๆ ในสมัยทวารวดี มีการเรียนรูศิลปศาสตร
ทั้งฝายศาสนาพราหมณ – ฮินดู และพระพุทธศาสนา ปรากฎหลักฐานที่เปนงานศิลปะวัตถุสมัยทวารวดี เชน ภาพปูนปนพุทธ
ชาดก ที่เจดียจุลประโทณ จังหวัดนครปฐม เสมาหินเลาเรื่องพุทธชาดก ที่เมืองโบราณฟาแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ รวมทั้ง
งานวรรณกรรมทางศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไดแก เรื่องมหากาพยมหาภารตะและรามายณะ สาระความรูจากคัมภีรเหลานี้ได
มีอิทธิพลตอการสรางศาสนสถาน และปรากฎจารึกภาพปูนปนที่ปรากฎพระนามของพระมหากษัตริย ชื่อเมือง และชื่ อ
สถานที่สํา คัญต าง ๆ ตามชื่อที่ป รากฏในคัมภี รทางฝายฮินดู - พราหมณสื บตอกันมา และปรากฎหลักฐานทางคัมภี ร
พระพุทธศาสนา ประมาณราวพุทธศตวรรษที่ 6 ไดแก คัมภีรมิลินทปญหา ที่ไดกลาวถึงศิลปศาสตรและวิทยาการของภารต
วิทยาที่ไ ดนํามาเผยแพรใ นเวลาดังกลาววา ที่กลาววา“ดู รานะ กุม าร ไตรเพทนั้นมี 3 ประการ และนอกคัมภีรไตรเพทนั้ น
เรียกวา “ศิลปศาสตร” และไดกลาววาศิลปศาสตรที่ไดรับการยกยองวาเปนศิลปศาสตรที่เปนเอกของโลกนั้นมีอยูทั้งสิ้น 18
ประการ อันเปนวิทยาการพื้นฐานของไสยศาสตรและโหราศาสตร ซึ่งกอใหเกิดคัมภีรอาถรรพเวทอันเปนหนึ่งในคัมภีรพระเวท
ของศาสนาพราหมณ - ฮินดู ซึ่งประกอบดวยศาสตรตาง ๆ ดังนี้
1. สูติ เปนศาสตรทางการฟงและอาน แปลความหมายของเสียงสัตวตาง ๆ ไดทุกชนิด และสามารถเขาใจใน
สําเนียงภาษาตาง ๆ ที่มนุษยพูดขึ้น กษัตริยที่มีความรูในเรื่องสูตใิ นสมัยพุทธกาลนั้นคือพระเจาพิมพิสาร แหงแควนมคธ
2. สัมมติ เปนศาสตรวิช าที่วาดวยการกําเนิดและชื่อของภูเขา ตนไม กระทั่งสิ่งอื่ น ๆ ศาสตร แหงวิ ชานี้ไ ด
พัฒนาการเปนคัมภีรปริศนาสั้น ๆ เกี่ยวกับสรรพนามและจิต
3. สังขยา เป นศาสตรที่ เกี่ยวกับ วิชาคณิตศาสตรที่มีลั กษณะที่พิ เศษคือ ผูเ รียนจะสามารถเรี ยงลําดับของตัวเลข
เพื่อใหเกิดลวดลาย ที่เรียกกันวา เลขกล ตอมาวิชานี้ไดพัฒนามาเปนคัมภีรตรีนิสิงเห
4. โยโค เป น ศาสตร ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าวิ ศ กรรมศาสตร แ ละสถาป ต ยกรรม เป น ศาสตร โ บราณของชาว
เปอรเซีย สามารถทําใหผูเรียนประดิษฐมากล หรือมายนต และครุฑยนต เพื่อนํามาใชในการศึกสงคราม กลาววา ในสมัย
พุทธกาลนั้ น พระโพธิราชกุมาร ซึ่งเปนพระโอรสของพระเจาพิมพิ สารแหง แควนมคธ เมื่อเรี ยนวิชานี้สํ าเร็จ จึ งไดสราง
ปราสาทโกกนุท ซึ่งเปนปราสาทที่มีลักษณะเปนรูปดอกบัวทีส่ รางเหมือนลอยอยูกลางทองฟา
5. นิติ หรือนิติศาสตร เปนศาสตรแหงความเปนครู ที่ใชในการสั่งสอนทาวพระยาทั้งหลาย วิชานี้นิยมเรียนคูกับ
นีติและวิเ วสิกา ดัง นั้นผูเรีย นรูวิชานี ติ เวเสสิ กาและอนุเพทนี้จึงมีชื่อเรีย กรวมวาวิชานีติป ระภาศิต ซึ่งเปนวิ ชาที่ทําให
กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยพุทธกาลผูที่เรียนวิชานี้ คือ พันธุลมัลลบุตร มหาเสนาบดีแหงแควนมคธ
6. วิเ สสิก า เป นศาสตร ด านรั ฐศาสตร และเศรษฐศาสตร ในการเลี้ย งดูฝู ง ชนใหเ ป นสิ ริ มงคล เป นการเรี ยนรู ถึ ง
หลักการปกครองดูแลประชาชนใหมีความสมบูรณพูนสุข
7. คณิกา เปนศาสตรทางดานดาราศาสตร คําวา คณิกา มาจากคําวา คณะ แปลวา กลุมหรือหมู หมายถึง
กลุมดาว เปนศาสตรการเรียนรูนับนักขัตฤกษ รูเรื่องดวงดาว ที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ และปรากฏการณทางธรรมชาติ
8. คัมธัพเพท เปนศาสตรทางดานดุริยางค และนาฏกรรม เปนการเรียนรูดนตรีและการรายรํา กลาววาในครั้ง
พุทธกาลนั้น ผูเรียนรูวิชานี้ คือ หมอชีวกโกมารภัจจ
9. ติกิจฉา หรือเตกิจฉา เปนศาสตรทางดานการแพทย กลาววา ในครั้งพุทธกาล ผูเชี่ยนชาญในศาสตรนี้อยางยิ่ง
คือ หมอชีวกโกมารภัจจ
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10. อนุเพเพท หรืออนุเวท เปนศาสตรแหงการยิงธนู เพื่อการฝกไพรพล ในการควบคุมอานุภาพของการใชอาวุธ
ทําการสูรบทุกชนิดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
11. ปราณา เปนศาสตรทางดานประวัติศาสตรและวรรณคดี เรียนรูเพื่อรูตําแหนงสถานที่ประวัติศาสตร แสดงถึง
ตําแหนงสถานที่ตา ง ๆ ในชาดก ตอมาภายหลังจึงกลายเปนประเพณีที่นิยมในการแตงคัมภีรเพื่อบันทึกประวัติศาสตรและ
เรื่องโบราณ ไดแก ชินกาลมาลีปกรณ มูลศาสตร และมหาวงศ เปนตน
12. โชติสา โชติยศาสตร หรือโหราศาสตร เปนศาสตรการนําดวงดาวมาใชพยากรณปรากฏการณตาง ๆ บนโลก
13. มายา เปนศาสตรความรูที่มีความหมายวา รูวานี่เปนแกว นี่ไมใชแกว เปนวิชาทางดานสุนทรียศาสตรที่มี
ความลึกซึ้ง ใหรูในมายาของสรรพสิ่งที่วา ของจริงของแทหรือไมจริงไมแท กลาววา เปนการมองรูดูออกในจริตมายาของ
สรรพสิ่งตาง ๆ บนโลก ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กลาววาเปนวิชาพิชัยสงคราม
14. เหตุ หรือเกตุ เปนวิชาตรรกะ เปนศาสตรที่เรียนรูการรูจักเหตุ รูจักผลที่เกิดขึ้น กลาววาเปนศาสตรแหง
เหตุผล หรือวิทยาศาสตร แตในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กลาววา เกตุ หมายถึง การพูด
15. วันตา หรือมันตา เปนศาสตรทางดานการกสิกรรม เรียนรูในการเลี้ยงโค และกระบือ เรียนรูการเพาะปลูก
พืช การทํานาทําไร รวมถึงเรียนรูการวิเคราะหพืช ใหเกิดผลผลิตภายในชั่วคืน ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจาไดเพาะตน
มะมวงจากเมล็ดมะมวงภายในคืนเดียว กอนการแสดงยมกปาฏิหาริย ดังนั้นกลาวกันวา มันตา แปลวา การรูมนตเสกเปา
16. ยุทธสา เปนศาสตรแหงการสูรบเพื่อชัยชนะ ที่เรียกวา คัมภีรพิชัยสงคราม
17. ปาสัณฑา เปนศาสตรแหงการสูรบเพื่อเอาชัยชนะ ที่เรียกวา คัมภีรโลกโวหาร
18. ฉันทสา เปนศาสตรแหงการผูกบทกลอน กาพย และโคลง ที่เรียกวา คัมภีรโลกโวหาร (Vipin Pareek,
According to ancient Indian scripts, what are the 18 subjects of knowledge and 64 arts of knowledge? 14
Jun 2017. From https://www.quora.com/According-to-ancient-Indian-scripts-knowledge)

ภาพที่ 1 สัญลักษณของจักรราศีที่ใชในปฏิทินฮินดู เปรียบเทียบกับสัญลักษณที่ปรากฎในตราประทับที่
พบในเมืองโมเฮนโจดาโร ปฏิทินฮินดูเรียกวา Panchanga ใชในคัมภีรโชติยศาสตร
ที่มา: http://arvindbhagwath.blogspot.com/
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2. ความหมายและความสําคัญของโหราศาสตร
โชติยศาสตร (Jyotisha or Jyotishyam) เปนคําภาษาสันสกฤต มาจากคําวา “Jyotis” หมายถึง แสงหรื อ
รางกายจากสวรรค เปนหนึ่งในศิลปศาสตรที่ปรากฎในคัมภีรพระเวทของชาวอินเดีย ความรูทางดานดาราศาสตรของอินเดียมี
ปรากฏในพระเวท ในการแบงเนื้อหาของพระเวทเปน 6 เรื่อง ที่เรียกวา เวทางค มีเรื่องหนึ่งเรียกวา โชฺยติษ (jyotish) เปนรอย
กรองมีประมาณ 40 โศลก กลาวถึงพระอาทิตย พระจันทร และนักษัตร (กลุมดาวฤกษ) ทั้ง 27 กลุม (Thompson, Richard
L et al., 2004: 9 – 240) ที่กลาวไวในสวนของคัมภีรฤคเวท (Rigveda) และ ยชุรเวท (Yajurveda) (Yukio Ohashi et al.,
1999: 719) รวมทั้งกลาวถึงในคัมภีรเวทานตะ (Hart Defouw. et al., 1998: 3) ซึ่งเปนคัมภีรหนึ่งที่ถือวาอาตมันเปนที่มา
ของทุกสิ่งทุกอยาง คัมภีรนี้อางคัมภีรอุปนิษัทรุนแรกเปนหลักซึ่งคัมภีรเหลานั้นอยูในระยะสุดทายของคัมภีรพระเวท จึงได
ชื่อวา เวทานต คือ ที่สุดแหงคัมภีรพระเวท เปนการศึกษาถึงแสงของดวงอาทิตยและดวงจันทร การศึกษาถึงดาราศาสตร
โหราศาสตร และวิทยาศาสตร และการจับเวลาความเคลื่อนไหวของดวงดาวบนทองฟา (James Lochtefeld et al., 2002:
326 – 327) กลาววาในศตวรรษที่ 5 มีตําราที่แตงโดยพราหมณ Siddhanta กลาวถึงวิธีการใชการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย
และดวงจันทร เพื่อกําหนดเวลาในการทําปฎิทินที่เรียกวาสุริยคติ และจันทคติ ซึ่งไดแสดงสูตรตรีโกณมิติ และคณิตศาสตร
ในการสนับสนุนทฤษฎีการทํานายไวดวย (Kim Plofker et al., 2009: 67 – 68) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการทําปฎิทิน และ
การทํานายหาฤกษที่เปนมงคล (Monier Monier-Williams et al., 1923: 353) โดยมีการกลาวถึงการใชศาสตรนี้เปนครั้งแรก
เพื่อการดูวันในการประกอบพิธีกรรมในพิธีบูชายัญ กลาววาแตแรกเริ่มนั้น ยังไมมีการกลาวถึงการศึกษาถึงดวงดาว กลาวถึงแต
เพียงการเกิดคราสโดยราหู (Flood, Gavin. Yano, Michio. et al., 2003: 377, 382) ตําราโหราศาสตรที่มีชื่อเสียงที่แตงโดย
นักปราชญชาวอินเดียคือ Vedanga Jyotisha (N. P. Subramania Iyer. Kalaprakasika. et al., 2015: 3) ในวิถีชีวิตของ
ชาวอินเดียนั้น กลาววา โหราศาสตร มีความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย คัมภีรโชติยศาสตรจะกลาวถึงการตั้งชื่อ
ทารกแรกเกิด ในปฎิ ทินของชาวอินเดียที่มีอยูประจําบานแต ละบานนั้น จะมี การกล าวถึงวั นที่ดี เวลาที่ดี ในการประกอบ
กิจกรรมในแตละวัน เชนการแตงงาน การเปดธุรกิจใหม และการยายเขาบานใหม ซึ่งโหราศาสตรนั้นยังคงมีความสําคัญมากใน
ประเทศอินเดียสมัยใหม (David Pingree and Robert Gilbert, "Astrology; Astrology In India; Astrology in modern
times" Encyclopædia Britannica. 2008) โดยเฉพาะชาวฮินดูมคี วามเชื่อวารางกายของสวรรครวมทั้งดาวเคราะหมีอิทธิพล
ตลอดชีวิตของมนุษย (Karma, an anthropological inquiry, pg. 134)
ความสําคัญของโชติยศาสตร หรือโหราศาสตร มีความสําคัญตอการศึกษาจนเปนเหตุใหมีการบรรจุเขาเปนหลักสูตร
หนึ่งของทางการศึกษาในประเทศอินเดีย เชน ในป พ.ศ.2544 ศาลสูงรัฐอานธรในประเทศอินเดีย ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยของ
อินเดียบางแหงมีหลักสูตรขั้นสูงทางดานโหราศาสตร (Mohan Rao, Female foeticide: where do we go Indian
Journal of Medical Ethics. Oct - Dec 2001-9(4), T. Jayaraman, A judicial blow, Frontline Volume 18 –
Issue 12, Jun. 09 – 22, 2001) เชน ในมหาวิทยาลัย Grants Commission และ Ministry of Human Resource
Development ของอินเดีย รัฐบาลอินเดียไดอนุญาติใหโชติยศาสตร "Jyotir Vigyan" หรือ "Vedic astrology" มาเปนศาสตร
ที่ใชในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของอินเดีย โดยรัฐบาลไดกลาววา “โหราศาสตรในพระเวทไมใชแคหนึ่งในวิชาหลักของความรู
ดั้งเดิมและคลาสสิกของเรา แตนี่คือระเบียบวิธีซึ่งจะชวยใหเราทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษยและในจักรวาลใน
ชวงเวลานั้น (Supreme Court questions 'Jyotir Vigyan', Times of India, 3 September 2001) ซึ่งการตัดสินใจ
ดังกลาวของรัฐบาลอินเดีย ไดรับการสนับสนุนจากศาลสูงของรัฐอานธรประเทศ แมวาจะมีการประทวงอยางกวางขวางจาก
กลุ มนั กวิท ยาศาสตร ใ นประเทศอินเดีย และนักวิท ยาศาสตรช าวอิ นเดี ยที่ ทํางานในต างประเทศก็ ต าม (T. Jayaraman,
A judicial blow, Frontline Volume 18 – Issue 12, June 09 – 22, 2001 hinduonnet.com Archived 8 July 2017
at the Wayback Machine.) อย างไรก็ ต ามการสอนวิ ช าโหราศาสตร ไ ม ไ ด มี บ ทบาทเฉพาะทางด านศาสนาเท านั้ น
(“Introduction of Vedic astrology courses in universities upheld”. The Hindu. 5 May 2004. Archived from
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the original on 8 July 2017) เพราะในเดือนกุมภาพันธ 2554 ศาลสูงบอมเบยไดกลาวถึงคําตัดสินของศาลฎีกาในป พ.ศ.
2547 ซึ่งเมื่อออกคดีซึ่งทาทายสถานะทางโหราศาสตรในฐานะวิทยาศาสตร (“Astrology is a science: Bombay HC”.
The Times of India. 3 February 2011. Archived from the original on 6 July 2017) อยางไรก็ตามแมวาจะมีการ
รองเรียนโดยกลุมนักวิทยาศาสตร (Narlikar, Jayant V. (2013). “An Indian Test of Indian Astrology”. Skeptical
Inquirer. 37 (2). Archived from the original on 8 July 2017) แตวิชาโหราศาสตรก็ยังคงเปดทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศอินเดีย (“People seek astrological advise from Banaras Hindu University experts
to tackle health issues”. The Times of India. 8 July 2017. Archived from the original on 9 July 2017)
โดยเฉพาะอย างยิ่ งได มีการเคลื่ อนไหวในในการจัด ตั้ งมหาวิ ทยาลัย เวทแหง ชาติ ในการสอนวิ ชาโหราศาสตร รวมกันกั บ
การศึกษามนตและโยคะ (“Set-up Vedic university to promote astrology”. The Times of India. 9 July 2017.
Archived from the original on 9 July 2017.) ที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา โชติยศาสตร หรือโหราศาสตรนั้นมีความสําคัญตอ
ความเชื่อในศาสนาฮินดูที่มีตอชาวอินเดียตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน
วราหมิหิระ กลาววา โหราศาสตรมาจากคําวา “อโห” แปลวา กลางวัน และ”ราตรี” แปลวา กลางคืน แตไดตัด
อักษรพยางคแรกและพยางคหลังออก เหลือเพียงคําวา “โหรา” แตเดิมโหราศาสตร เปนหนึ่งในศิลปศาสตร 18 ประการของ
ชาวอินเดีย ที่เรียกวาโชติยศาสตร ซึ่งมาจากคําวา โชติ แปลวา แสงสวาง หรือดวงดาว
จากที่กลาวมานี้ โหราศาสตรจึงเปนศาสตรโบราณที่วาดวยการทํานายหรือการพยากรณดวงชะตาของมนุษยและ
ปรากฏการณตาง ๆ ของโลกโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก และตอมาไดมีการรวบรวมเปนสถิติเพื่อเปนขอมูลในการ
พยากรณสิ่งตาง ๆ ที่อยูภายใตกฎเกณฑเดียวกัน

ภาพที่ 2 โชติยศาสตร ศาสตรแหงการทํานาย ดวงดาวบนทองฟา หนึ่งในศิลปศาสตร 18 ประการ
ที่มา: https://detechter.com/basic-elements-jyotish-shastra-significance/
3. ประเภทของโหราศาสตร
โหราศาสตร เปนศาสตรที่ไทยรับมาจากอินเดีย แตมีเอกลักษณเฉพาะตน โดยผสมผสานหลักของความเชื่อในเรื่อง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเกี่ยวของ สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1 ภาคคํ านวณ เป นการคํานวณตัวเลข การนั บตัวเลข และกฎเกณฑ ในเรื่องของการหาตําแหน งของดวงดาว
ตาง ๆ เชน กฎเกณฑในการผูกดวง โดยใชคัมภีรหรือตําราเปนหลักในการพยากรณ เชน คัมภีรสุรยาตร เปนคัมภีรสําหรับ
คํานวณหาจุดเถลิงศก วัน ยาม ราศี เปนตน
3.2 ภาคพยากรณ เปนการเชื่ อมโยงกฎเกณฑโดยการตีความ และเชื่อมโยงความหมายออกเปนลั กษณะของคํ า
ทํานาย อาจแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
3.2.1 การพยากรณในดานอดีต
3.2.2 การพยากรณปจจุบัน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1123
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3.2.3 การพยากรณอนาคต
3.3 ภาคพิธี เปนการนําหลักของไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของดวย เรียกวา พิธีสะเดาะหเคราะห โดยการนําพิธีกรรม
มาผสมผสานกันทั้งของพราหมณกับพระพุทธศาสนา เพื่อสรางใหเกิดความศรัทธากับผูที่ใชบริการ สําหรับพระสงฆนั้น ใชดู
ฤกษดี ไมดี เพื่อนําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวย
หลวงวิจิตรวาทการ ได กล าวถึง โหราศาสตร หมายถึ งวิ ชาทํานายการณ ลวงหนา บางอย างใช กําลัง ดวงจิ ตและ
บางอยางไมตองใช สามารถแบงโหราศาสตรออกไดเปน 10 ประเภท คือ
1. วิชาการทํานายโดยถืออํานาจของดวงดาวเปนเกณฑ โดยการเอาวัน เดือน ป และเวลาตกฟากมาคํานวณ และ
ทํานายไปตามหลักเกณฑของโหราศาสตร รวมถึงการทํานายประเภทอื่น ๆ ดวย เชน เลข 7 ตัว เปนตน
2. วิชาการทํานายจากการดูลักษณะคน (Physiognomony) ที่เรียกวา วิชานรลักษณศาสตร
3. วิชาการทํานายดวยการดูจากเสนลายมือ (Chiromancy) ที่เรียกวา หัตถศาสตร
4. วิชาการทํานายจากการดูลักษณะของการดูลายมือการเขียนหนังสือของเขา (Graphology)
5. วิชาการทํานายไพ (Cartomancy)
6. วิชาการทํานายฝน (Oniromancy)
7. วิชาการทํานายดวยการจับตองสิ่งของ (Psychometry) เชน วิธีจับเสนตรวจเลือดลมของหมอจีน
8. ทิพยจักษุ หรือตาทิพย (Clairvoyance)
9. การดูเคล็ดและลางตาง ๆ (Presage)
10. การดูจากการเสี่ยงทาย (Oracle)
4. โชติยศาสตรพัฒนาการทางโหราศาสตรไทย
โหราศาสตรไทยไดรับอิทธิพลมาจากโหราศาสตรอินเดีย กลาววาในครั้งที่พวกพราหมณไดเรียบเรียงคัมภีรไตรเพท
ขึ้นนั้น ไดจัดทําอรรถขึ้นมาเปนสูตรแบงออกไดเปน 6 เวทางค อันเปนองคแหงพระเวท หนึ่งในเวทางคนั้น คือ วิชาโชติษะ
หรือโชติยศาสตร หรือ วิชาโหราศาสตร นั่นเอง ซึ่งคัมภีรวิชาโชติษศาสตรอันเปนโหราศาสตรอินเดียที่ไดตกทอดมายังประเทศ
ไทยที่ยังหลงเหลืออยูนี้ประมาณ 20 เลม ไดแก คัมภีรสูรยสิทธานตะและคัมภีรพฤหัต สังหิตาของ วราหมิหิร มหาบัณฑิต
คัมภีรศุกรนีติสาระ เปนคัมภีรพิชัยสงครามของพระศุกรมหาฦาษี คัมภีรภฤคุปรัศนัม เปนตําราศุภฤกษศุภยามของพระภฤคุ
มหาฦาษี อยางไรก็ดีแมครั้งในสมัยที่พระพุทธเจาเปนพระโอรสอยูนั้น พระองคก็ไดทรงเรียนวิชาโชติยศาสตร ตอมาในสมัย
ของพระเจาอโศกมหาราช พระองคไดทรงพยายามปราบหัวเมืองตาง ๆ เพื่อที่จะสถาปนาเปนพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ
เมื่อพระองคทรงประกาศตนเปนธรรมราชาในกาลตอมา ตอมาในสมัยพระเจาศรีวิกรมาทิตยแหงราชวงศเมารยะของอิ นเดีย
ในราวปพุทธศักราช 1048 หรือคริสตศักราช 505 มีนักปราชญทางโหราศาสตรของราชสํานัก ไดแก มหาฦๅษีวราหะมิหิรา
ไดรวบรวมวิชาโหราศาสตรและดาราศาสตรจากตําราและความรูเกา ๆ ของบรรดามหาฦๅษีและนักพรตตาง ๆ ตั้งแตครั้งใน
สมัยพระเวท ที่สืบทอดกันตอมาเมื่อหลายพันปกอน และไดมีการีตั้งกฎเกณฑขึ้นไว เชน การแบงกลุมดาวฤกษบนทองฟา
ออกเปน 27 กลุม ซึ่งถือเปนฤกษในปจจุบัน และมีการแบงภพราศีและเรือนชะตาออกเปน 12 ราศีและ 12 เรือน ดังที่ใชกัน
อยูในปจจุบัน ซึ่งกลายมาเปนตนแบบของโหราศาสตรไทยในปจจุบันนี้ดวยเชนกัน ไดแก คัมภีรจักรทีปนี (ยอดธง ทับทิวไม
2534: 41) อยางไรก็ดีในอดีต โชติยศาสตรหรือโหราศาสตรจะจํากัดอยูเฉพาะเจานายในวังและพระสงฆผูมีความรูเทานั้น
จึงทําใหภาษาที่ใชเปนภาษาบาลีและสันสกฤตเปนสวนใหญ และทําใหเขาใจไดยากสําหรับผูไมมีพื้นฐาน
สยามประเทศในกาลกอนนั้นการศึกษาศิลปศาสตร มีหลักฐานจารึกไวตั้งแตครั้งสมัยสุโขทัย มีคําที่ไดกลาวถึง คําวา
“ปูครู” หมายถึง ผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในศิลปศาสตร และในหลักศิลาจารึกวัดปามวงที่สรางขึ้นในสมัยพระยาลิไท
ประมาณป พ.ศ. 1904 ไดแสดงใหเห็นวาคนไทยเริ่มรูจักวิชาโหราศาสตรมาแตครั้งในสมัยสุโขทัย มีการศึกษาการเคลื่อนยาย
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ของดวงดาว วิชาเหลานี้ จะแพร หลายในหมู เจานาย หรือพระสงฆที่มี ความรู ในราชสํานักจะมีตําแหนง “พระโหราธิบดี ”
แบงเป น “โหราหนา” คือ โหรผูทําหนาที่การราชพิ ธีพยุหยาตราพยากรณ การศึก การวางดวงพิชัย สงคราม และการวาง
พระฤกษสําคัญ รวมทั้งมีหนาที่ในการพยากรณพระเคราะหชองบรรดาเจานาย สวนตําแหนง “โหราหลัง” มีหนาที่ประกอบ
พิธีตรียําปวาย หรือพิธีโลชิงชา มีตําแหนงที่ปรากฎในเอกสารสมัยอยุธยา คําวา “พระราชครู” (ปจจุบัน ราชครู คือ พราหมณ
ผูรับราชการเปนหัวหนาพิธีพราหมณ) และตําแหนง “พระโหราธิบดี” ซึ่งคําดังกลาวมานี้ลวนเกี่ยวของกับผูมีวิชาความรู และ
เชี่ยวชาญในศิลปศาสตรภารตวิทยาจากอินเดียทั้งสิ้น อันเปนหลักฐานที่แสดงถึงตําแหนงของพราหมณ นักปราชญทางการ
ศึกษา ที่มีหนาที่ประกอบพิธีกรรม และสั่งสอนศิลปศาสตรใหแกราชสํานัก
ปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับโหราศาสตรในสมัยอยุธยาคือพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐฯ บันทึกไว
วา “ลุ ศักราช 712 ขาลศก วั นศุกรขึ้ น 6 ค่ํา เดือน 5 เพลารุ งแลว 3 นาฬิ กา 9 บาทแรกสถาปนากรุงพระนครศรี อยุธยา”
ตรงกับทางสุริยคติ วันที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจาอูทอง ไดทรงยายเมืองหลวงมา
ตั้งที่ตําบลหนองโสน และไดทําพิธีตั้งเสาพระหลักเมืองใตตนหมัน อยางไรก็ตามการผูกดวงในสมัยนั้นยังไมปรากฎดาวเกตุและ
ดาวมฤตยู ดาวสองดวงนี้จะมาปรากฎในสมัยรัชกาลที่ 4 ในครั้งนั้นจะมีแตอาทิตยถึงราหู หรือเลข 1 ถึง 8 เทานั้น
ตอมาในครั้งสมเด็จพระเจาประสาททอง เมิ่อประมาณราว พ.ศ. 2173 - 2178 ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของ
โหราศาสตร กลาววา เพื่อมิใหประชาชนงมงาย และลาหลัง จึงทรงตรัสสั่งใหนําเอาตําราวิทยาการโบราณคือตําราไสยศาสตร
และตําราโหราศาสตรมาเผาทิ้ง ซึ่งนักวิชาการไดสันนิษฐานวา เนื่องจากในครั้งที่สมเด็จพระเจาปราสาททอง ไดทําการปฏิวัติ
ยึดอํานาจจากสมเด็จพระศรีเสาวภาคย จึงไดสถาปนาตนขึ้นครองราชยเปนกษัตริยทรงพระนามวาสมเด็จพระเจาปราสาท
ทอง หลังจากการขึ้นครองราชสมบัติแลว พระองคไดสั่งใหเผาตําราโบราณ ทั้งทางดานไสยศาสตร ก็เนื่องจากกลัววาบุตรหลาน
ที่จงรักภักดีตอราชวงศกอน โดยเฉพาะบุตรที่เปนขุนศึกของพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ จะใชตําราไสยศาสตร
และโหราศาสตรมาแกแคน โดยอาจทําอาถรรพและคุณไสยทําลายพระองค ดังนั้นหลังจากสมัยของพระเจาปราสาททองเปน
ตนมา บรรดาตําราที่เปนโบราณศาสตรที่มีอิทธิพลตอสังคมไทยในสมัยอยุธยานั้น ก็ไดถูกทําลายไปเกือบหมดสิ้น และที่ยังคง
เหลือ และยังนํามาใชกันนั้น เปนเพียงคัมภีรทางพุทธศาสนา ที่ไดมีการคัดลอกตอ ๆ กันมา สําหรับใชในการเรียนการสอน
อยูตามวัด สวนตําราโบราณศาสตร ก็มีเพียงการจดจําโดยครูบาอาจารยที่หลงเหลืออยู อยางไรก็ดีในสมัยรัตนโกสินทรจึงได
มีการคัดลอกและแตงขึ้นใหม โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการรวบรวมตํารา
ตาง ๆ และมีการแตงขึ้น โดยจารึกรักษาไวเรียนที่วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนฯ จวบจนกระทั่งปจจุบันนี้
อยางไรก็ตามมีการกลาวถึงการทํานายเหตุการณทางโหราศาสตร ที่ไดบันทึกไว 3 ครั้ง ดวยกัน คือ
ครั้งที่ 1 ประมาณจุลศักราช 1005 ปมะแม เบญจศก พระโหราธิบดีไดถวายกฤษฎีกาแดพระเจาปราสาททองวา
3 วัน จะมีการเกิดเพลิงไหมในพระราชวัง ตอมาเมื่อครบกําหนดในวันที่ 3 นั้น จึงไดเกิดฟาผาลงมาตรงยอดปราสาทเกิดเปน
เปลวเพลิง ลุกไหม สวางขึ้น พระที่นั่งและบรรดาเรือนที่อยูทั้ง ขางหน าและข างหลังปราสาทได ถูกเผาผลาญวอดวายไปถึ ง
ประมาณ 100 หลัง
ครั้งที่ 2 กลาววา ในขณะที่พระเจาแผนดินเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งไพชยนตมหาปราสาท ปรากฏวาไดมีหนูตัว
หนึ่งตกลงมาหนาพระที่นั่ง พระเจาอยูหัวรับสั่งใหเอาขันมาครอบไว แลวใหตามหาพระโหราธิบดีมาทํานายวามีอะไรอยูใน
ขัน และมีจํานวนเทาใด เมื่อพระโหราไดคํานวณเลขยามตามฤกษการตกของหนูแลวไดทํานายวา ในขันนั้นมีสัตว 4 เทาอยูใน
ขัน 4 ตัว พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาตรัสวา มีสัตว 4 เทา เทานั้นถูกตอง แตจํานวน 4 ตัวนั้นผิด เพราะสักครูนั้นไดครอบหนู
ไวเพียงตัวเดียว แตครั้นเมื่อไดเปดขันดู ก็ปรากฏวา ในขันมีลูกหนูตัวแดง ๆ 3 ตัวกับแมหนู 1 ตัว จึงรวมเปน 4 ตัว ตรงตามคํา
ทํานายของพระโหราที่ทํานายไดอยางแมนยํา
ครั้งที่ 3 ในครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อครั้งที่พระยาสีหราชเดโชไดถูกพมาขาศึกจับไดในสนามรบ
ในครานั้นสมเด็จพระนารายณมหาราชไดสั่งใหพระพิมลธรรม ซึ่งเปนพระราชาคณะวัดระฆังทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น
โดยมีการจับยามตรีเนตร แลวไดมีการถวายคําพยากรณวา พระยาสีหราชเดโชพนจากอํานาจขาศึกแลว อีกทั้งสามารถมี
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1125
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ชัยชนะแกข าศึกอี กดวย จากการพยากรณ พระองคก็ได รับใบบอกจากแมทัพในสนามรบว า พระยาสีหราชเดโชสามารถตี
กองทัพพมาแตกพายเปนที่เรียบรอยแลว (มานพ นักการเรียน. พระพุทธศาสนากับความเชื่อเรื่องโหราศาสตร. คนเมื่อ 15
ธันวาคม 2560. จาก http://www.phiphat.com)
สมัยกรุงรั ตนโกสินทร หลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรในป พุทธศักราช 2325 รัชกาลที่ 1 ไดทางโปรดเกลาฯ
ใหพระโหราจารยรวบรวมตํ าราความรูเ กี่ยวกับ โหราศาสตร ไทยขึ้นใหม แตเปน ความรูที่ อยูในราชสํานักเทานั้น ประชาชน
บุคคลภายนอกยังไมมีตําราครบบริบูรณ นอกจากพวกขาราชบริพารกรมโหรและพระผูใหญในยุคนั้น ๆ (ภารต ถิ่นคํา. 2546:
42) อยางไรก็ ดีอาจกล าวได วาพระมหากษั ตริ ย ไทยในสมั ยรั ต นโกสินทร ที่ท รงมี ค วามเชี่ย วชาญในวิ ชาโหราศาสตรห ลาย
พระองค ไดแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่เปนผูทรงกําหนดวางดวงเมืองกรุงเทพมหานครฯ และ
ไดทรงแบงยุคของประเทศสยามเปนคําพยากรณไวทั้งหมด 10 ยุค โดยทรงใชหลักการโคจรของดาวพระเคราะหใหญ ไดแก
ดาวพฤหัสและดาวเสาร ซึ่งไดมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นจริงตามที่ไดทรงพยากรณไว เชนการที่ประเทศไทยตองเสียดินแดน
บางสวนใหกับประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับคําพยากรณที่ทรงทํานายไว
ในสมัยรัชกาลที่ 2 เปนยุคทองของงานวรรณกรรม สมัยนี้มีโหรที่สําคัญ 2 องค ไดแก สมเด็จพระมหาสมณเจากรม
พระปรมานุชิตชิโนรส และสมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องจักรทีปนีคําฉันท และลิลิตทักษา
พยากรณ ซึ่งผูศึกษาวิชาโหรในรุนตอ ๆ มา ก็ยังคงใชเปนเอกสารอางอิงกันจนถึงทุกวันนี้
โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) กอนเสวยราชสมบัติในครั้งทรงดํารงสมณเพศ
และดํารงพระอิศริยยศเปนพระวชิรญาณ ตําแหนงเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ก็ไดทรงศึกษาวิทยาการทางดานดาราศาสตร
จากพวกบาทหลวงโปเตสแตนต และนํามาประยุกตใชกับวิชาการดานโหราศาสตรไทยเขาพระทัยและลึกซึ้ง ทรงชําระคัมภีร
พระสุริยยาตรในสมัยตอมา และทรงพระราชนิพนธคัมภีรปกษคณนา ซึ่งเปนการคํานวณวันมหาปวารณาเขาพรรษา ของคณะ
สงฆฝายธรรมยุติ ซึ่งพระองคไดทรงโปรดใหสถาปนาขึ้น ซึ่งคัมภีรปกษค ณนา นี้นับไดวาเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงพระ
ปรีชาสามารถทั้งในดานโหราศาสตรและดานดาราศาสตรของพระองค จนพระองคไดรับพระราชสมัญญานามเปนพระบิดาแหง
โหราศาสตรไทย และพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย (ความเปน มาของโหราศาสตรไทย. สืบคน 29 ธันวาคม 2560. จาก
https://sites.google.com/site/buddhistastro/lesson-p-1-horasastr-beuxng-tn/horasastr)
ดังนั้นในปจจุบันการศึกษาวิชาโหราศาสตรไทย ที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย กลาวกันวา มีอยูมากกวา 270 ปกรณ
สามารถแบงออกไดเปน 3 ภาค ดังนี้
1. โหราศาสตรไทยภาคคํานวณ – มีปกรณตาง ๆ มากกวา 50 ปกรณ ขึ้นไป จําแนกไดดังนี้
1.1 คัมภีรสุริยยาตร มีทั้งหมดประมาณจํานวน 7 - 8 ฉบับ
1.2 คัมภีรมานัตต มีทั้งหมดประมาณจํานวน 4 - 5 ฉบับ
1.3 คัมภีรสารัมภ มีทั้งหมดประมาณจํานวน 10 กวา ฉบับ
1.4 ปกิณกะภาคคํานวณ มีทั้งหมf 20 กวาฉบับ ไดแก ตํารากากะบาด ตําราสงกรานต ตําราอธิกวาร ฯลฯ
2. โหราศาสตรไทยภาคพยากรณ – มีปกรณตาง ๆ เปนจํานวนมากกวา 200 ปกรณ ซึ่งในภาคนี้สามารถแบงออกได
เปน 2 ตอน ดังนี้
2.1 โหราศาสตร ดวงเมื อง มีจํานวนประมาณ 60 ปกรณ ประกอบไปด วยการพยากรณ ด วงชะตาของ
พระมหากษัตริย กลาวถึงการสรางบานแปงเมือง ภาคการพยากรณเกี่ยวกับการเมืองและศึกสงคราม การพยากรณเศรษฐกิจ
ขาวปลาอาหาร การพยากรณนักบวชและพระภิ กษุ ฯลฯ และยัง สามารถแบง ยอยในส วนของการพยากรณออกไดอีก 2
รูปแบบ ไดแก การพยากรณปูมกําเนิด กับ การพยากรณจร เชน ตําราเผด็จรามเหียร ตํารานครภังส ตําราราชมัญตัญ ตํารา
นครถาน ตําราพิไชยสงคราม ตําราธุมเกตุธุมเพลิง ตําราดาวหาง หรือดาวพรหมปโรหิตา ตําราเทวดาไขประตูฟา ตําราคลอง
ฟา ตําราดาวเขาวงพระจันทร ตํารามหาปุริสสลักษณะ ตําราดาวผุดกลางวัน ตําราโสฬสมหานคร ตําราพระนครคิรี ตําราโชติ
รัตน ตําราพิธีสะเดาะเคราะหเมือง ตําราจุฬามณี ตําราพิรางค ฯลฯ
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2.2 โหราศาสตรภาคพยากรณดวงบุคคล มีจํานวนประมาณ 150 ปกรณ สามารถแยกออกไดเปน โหราศาสตร
ภาคปูมกําเนิด ประมาณ 50 ปกรณ และ โหราศาสตรภาคพยากรณจร ประมาณ 100 ปกรณ ไดแก ตําราอินทภาสบาทจันทร
ตํารากาลจักรลัคนจร ตําราอสีติธาตุ ตําราอสีติโชค ตํารามหาสัฏฐีจกั ร ตํารายาม ตําราอัษการ ตําราฆาตมฤตยู ตําราขับจันทร
ประวัติ ตําราพระเคราะหรูป - พระเคราะหสม ตําราเสบียงโหรา ตําราลักขณาทวาทศมาส ตํารามหาทักษา ตําราทักษาปกรณ
ตําราโลกศาสตร ตําราสุบินนิมิต และตําราจักรทีปนี ฯลฯ
3. โหราศาสตร ไทยภาคพิ ธีกรรม เนื้อหาสวนใหญเ ป นคําสอนประเภทมุ ข ปาฐะตามแนวทางอาจาริ ยมั ติ คื อ
เปนคําอธิบายแบบปากเปลาประกอบกับคําสอนภาคพยากรณ เปนแนวทางการสอนของอาจารยของแตละสํานักที่ไดศึกษาเลา
เรียนกันมา ในสวนที่เปนบันทึกตําราก็มีบางประมาณราว ๆ 30 ปกรณ ไดแก ตําราราชพิธีพราหมณสําหรับสยามประเทศ
ตํารานามกรรม ตําราผลัดนาม ตําราตัดไมขมนาม ตําราอธิไทโพธิบาทว ตําราทําอุบาทว ตําราเชิญ ตําราบูชานพเคราะห ตํารา
สะเดาะเคราะห ตําราดวงพิชัยสงคราม และตําราบูชาดวงชะตากําเนิด ฯลฯ
สําหรับการศึกษาโหราศาสตรไทยสามารถแบงชวงเวลาออกเปน 5 ชวงดวยกัน ดังนี้
1. ประมาณกอน พ.ศ.2475 นิยมเลาเรียนกันตามวัดหรือบานขาราชการที่เกี่ยวกับกรมโหรหรือภายในวังของบรรดา
เจานายชั้นสูง เปนการศึกษาเลาเรียนไปตามลํ าดับ และยึดมั่นในแบบแผนของอาจารยอยางเครงครั ด การศึกษาจะเป น
การศึกษาทั้งจากการคํานวณบนกระดาน และจากการดูดาวบนทองฟา
2. ประมาณราว พ.ศ. 2475 และพ.ศ. 2510 มีปูมปฏิทินโหรตีพิมพออกจําหนาย มีการใหความสนใจในการศึกษา
โหราศาสตรทั้งแบบไทยและตางประเทศ เปนโหราศาสตรสากลแบบดวงโปรเกรส และมีการจับกลุมผูสนใจโหราศาสตร เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะกัน และไดจัดตั้งสมาคมโหรประเทศไทยขึ้น การศึกษาเปลี่ยนมาเปนการศึกษากับนักโหราศาสตรที่มีชื่อเสียง
และเรียนกันเฉพาะบางแงมุมหรือบางแนวทางเปนสวนใหญ
3. ประมาณราว พ.ศ. 2511 และพ.ศ. 2520 สมาคมโหรแหงประเทศไทยไดมีการเปดสอนโหราศาสตรแกบุคคล
ทั่วไปเปนรุนแรก นักศึกษารุนแรกนีท้ ี่มีชื่อเสียง ไดแก อรรถวิโรจน ศรีตุลา มีการกําหนดแบบแผนการเรียนขึ้นเปนหลักสูตร
ในสวนของวิ ช าชั้ นสู ง จะมีการแยกไปเรีย นเป นการส วนตั วกั บอาจารย แ ตล ะท านต างหากออกไป ในชวงนี้ จะเห็ นได วา
ความเห็นของนักโหราศาสตรแตกเปนหลายกลุม โดยมีการแยกตัวไปเปนกลุม ไดแก กลุมวัดราชบพิธ กลุมวัดโพธิ์ กลุมวัด
สุทัศน กลุมวัดราชประดิษฐ กลุมวัดมหาธาตุ กลุมวัดบุญศิริอํามาตย จนกระทั่งในที่สุดจึงไดมีการแยกออกไปตั้ง เปนสมาคม
โหราศาสตรนานาชาติ และ กลุมสหพันธโหร ฯลฯ ซึ่งในระยะนี้ มีปฏิทินโหรใหเลือกซื้อหาไดตามความพอใจ ในสวนในแนว
ทางการพยากรณที่จะใช เชน โหราศาสตรสากลในยุคนี้นั้น จะนิยมใชปฏิทินแบบราฟาเอลมากกวาแบบลาหิรี เปนตน
4. ประมาณราว พ.ศ. 2521 และในป พ.ศ.2540 มีตําราโหราศาสตรที่มาพรอมคําอธิบายหลายแบบใหเลือกซื้อหาได
ตามแตความสนใจ การศึกษาจึงเริ่มเปลี่ยนแนวทางจากการไปศึกษาขอคําอธิบายจากครูนักโหราศาสตรอาวุโส เพื่อจะไดฟง
มุขปาฐะ และนําหนังสือตําราโหราศาสตรเลมตาง ๆ มาเปน ตัวครูผูสอนแทน โดยใชสติปญญาและความคิดหรือทัศนะของ
ตนเองเขามาเปนหลักในการตัดสิน
5. ประมาณราว พ.ศ. 2540 จนกระทั่งถึง ปจจุบัน ซึ่งเปนการศึกษาโหราศาสตรในยุคป จจุบัน มีการนําระบบ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต เขามามีบทบาทสําคัญมาก มีการการศึกษาการโดยใช
โปรแกรมประมวลผลทางดานโหราศาสตรแทน เชน โปรแกรมผูกดวง เปนตน
5. บทสรุป
ภารตวิทยาที่เผยแพรเขามาในสยามประเทศแตครั้งโบราณนั้น ไดแก ศิลปศาสตร 18 ประการ อันเปนศาสตรสําหรับ
บรรดากษัตริยและนักปกครอง โดยเฉพาะ โชติยศาสตร ที่เปนศาสตรที่ปรากฎในคัมภีรพระเวทและเวทางศาสตร เปนศาสตร
ในการดูตําแหนงดวงดาวบนทองฟา ตอมาโชติยศาสตรไดกลายมาเปนวิชาโหราศาสตร ที่เปนศาสตรในการทํานาย ที่วาดวย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1127

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การทํ านายและการพยากรณ เป นทั้ ง การทํ านายหรื อการพยากรณ โ ชคชะตาชี วิต ของมนุ ษย ตลอดจนการทํ านายหรื อ
การพยากรณสรรพสิ่งตาง ๆ การทํานายหรือการพยากรณปรากฏการณตาง ๆ ของบานเมือง และของโลก โดยอาศัยเวลา
และตําแหนงของดวงดาวตาง ๆ บนท องฟา เป นเครื่องชี้โชคชะตาของมนุ ษยหรือสรรพสิ่งตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ
ดังกลาวจะไดรับผลดีหรือผลราย ยอมเปนไปตามอิทธิพลของดวงดาวที่สัมพันธกับเวลา ณ ชวงเวลานั้น ๆ เปนสําคัญ อิทธพิล
ของโชติยศาสตรจากอินเดียไดเผยแพรเขามาในสยามประเทศ พรอมกับการคาและการเผยแพรศาสนาพราหมณ – ฮินดู และ
พระพุทธศาสนา โดยมีชั้นชั้นปกครองเปนผูศึกษา และนํามาใชในการทํานายฤกษงาม ยามดี ในการสรางบานเมืองและทํานาย
ดวงชะตาของผูค น รวมทั้ง การจัด ทัพ ในยามศึกสงคราม และในระยะเวลาต อมาอิท ธิพ ลความเชื่ อนี้ ไดกลายมาเป นที่ นิย ม
จนกระทั่งถึงปจจุบัน
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วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยกอน
The Betel Chewing Culture in Thai Society
สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร., สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Supitchra59@yahoo.co.th
บทคัดยอ
วัฒนธรรมการกินหมากของไทย มี หลักฐานการกินหมากมาตั้งแตสมั ยโบราณ จากหลักฐานเอกสารของจีนไดกลาวถึ ง
กลุมชนฟนดําซึ่งหมายถึงคนที่กินหมาก เมื่อประมาณ 200 ป กอน วากลุมคนฟนดํานี้อยูทางตอนใตของจีน ซึ่งสันนิษฐานวา
หมายถึงคนไทย และลาว ดังที่ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงสมัยสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกวา “ปาหมากปาพลูพอเชื้อมันไวแก
ลูกมัน สิ้น” ขอความดังกลาวแสดงใหเห็นความสําคัญของการปลูกหมากพลู วัฒนธรรมการกินหมากจึงมีมาตั้งแตครั้งสุโขทัย
และสืบตอเนื่องมาถึงสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร ดังที่ปรากฎในงานวรรณกรรมตาง ๆ ของไทย เชน เรื่องขุนชางขุนแผน
และอิเหนา รวมทั้งคนไทยในสมัยกอนมีคานิยมที่วา คนที่มีฟนดําคือคนสวย คนงาม ดังนั้นคนไทยในสมัยกอนจึงมีหมากพลู
พกติดตั ว จีบหมากจีบ พลูใสซอง ใส ถุงติดตั วไปไหนมาไหนดวยเสมอ เพราะการเคี้ย วหมากทําใหฟ นดํา ส วนหนาที่การจี บ
หมากพลู ก็เปนของหญิงไทย มีคานิยมเกี่ยวกับหญิงไทยสมัยกอนวา การเจียนหมากเปนงานศิลปะที่ตองใชฝมือมาก ดังนั้น
สตรีที่เจียนหมากไดสวยจึงเปนกุลสตรีที่มีคา และสตรีที่มีคาและสมบูรณแบบจะตองมีความสามารถดานการครัว คือ ปอกมะปราง
เปนริ้วได ละเลงขนมเบื้องเปน ปนขนมจีบได และจีบพลูเปน นอกจากนี้หมากพลูในสมัยโบราณยังเปนสัญลักษณแทนความ
เคารพนับถือ และมิตรภาพ จะเห็นไดจากภาพวาดตามฝาผนังวัดในสมัยโบราณ ที่มีภาพของผูคนนั่งลอมวงกินหมากพลูกัน
ในสวนของพิธีกรรม หมากพลูจะใชเปนสวนประกอบในการประกอบพิธีสําคัญ เชน ไหวครูและพิธีบายศรีสูขวัญ ทําขวัญเด็ก
พิธีบรรพาชาอุปสมบท พิธีหมั้น พิธีปลงศพ ดังนั้นความสําคัญของหมากพลูจึงรวมไปถึงอุปกรณในการเก็บหรือใสหมาก เชน
จะมีเครื่องใสหมากพลูรวมอยูในเครื่องบรมราชาภิเษกสําหรับกษัตริย หากพระมหากษัตริยเสด็จไป ณ ที่ใด ก็จะตองมีผูอัญเชิญ
พานพระศรีสําหรับใสหมากพลูติดตามไปดวย เชี่ยนหมากยังแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยกอน สําหรับบรรดาเจานายไทย
ในสมัยกอน ก็จะมีบาวคอยถือเชี่ยนหมากใสหมากพลูติดตามไปดวย ดังนั้น จึงพอจะสรุปไดวา หมากพลูเปนวัฒนธรรมหนึ่ง
ของสังคมไทยมาแตครั้งโบราณและเปนที่นิยมทั้งชนชั้นสูงจนถึงประชาชนคนทั่วไป
คําสําคัญ: หมากพลู วัฒนธรรม
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Abstract
The betel chewing culture in Thai Society appeared as evidence since the ancient times. It also
evidenced in Chinese writing that mentioned about Black Tooth Tribe, a group of people chewing betel
200 years ago. The writing said that the tribe was in the south of China which assumed that the tribe
was likely Thai and Laotian according to stone inscription in Ram Khamhaeng’s sovereignty section 1 said
‘….growing betel and cassava for off springs…..’. The scripture showed the importance of growing betel.
Thus, the culture of betel chewing existed since Sukhothai Kingdom continuingly to Ayutthaya and
Rattanakosin Kingdom including literature, such as Khun Chang Khun Phaen and Panji (prince). There was
value of Thai society which said people who had black teeth considered as beauty. Thus, Thai people
always took betel and leaves with them so that their teeth became black. Meanwhile, Thai ladies were
responsible forbetel trimming because there was value considering Thai ladies were worthy since betel
trimming was highly-skilled handicraft. They had to be skillful in culinary by making strip peel of Marian
plum, spread a batter mix of Khanom Buang on to the hot plate, making steamed pork dumplings, and
trimming betel. Furthermore, betel was considered as a sign of respect and friendship. The evidence
revealed on the paintings of temples in the ancient time which showed the image of people sitting
together chewing betel. Likewise, betel was used in many important rites, such as Guru worship, rice
offering, Buddhist ordination, engagement ceremony, and cremation. Thus, the importance of betel also
included betel kit which kept the betel because the equipment was used in the king’s coronation and
his servants always carried tray with pedestal wherever the king went. The equipment was also a sign of
people’s rank in the past. Thai lords were always accompanied by his servants carrying betel kits. Thus,
betel was in conclusion considering as part Thai culture and fashionable from the higher to lower rank
of people.
Keywords: betel, culture

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1131

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
“สรางปาหมากพลูทั่วเมืองนี้ทุกแหงมีปาหมาก ปาพลู มีไร มีน า มีถิ่น ตาน” ขอความที่ปรากฏในศิลาจารึก
สุโขทัย หลักที่ 1 ดานที่ 2 แสดงใหเห็นวาปาหมาก และปาพลู มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย สะทอนใหเห็น
ถึงวัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทย โดยมีคตินิยมของคนไทยในสมัยกอนที่กลาววา คนจะสวยจะงามตองยิ้มออกมาแลวฟน
ดํา คนไทยในสมัยกอนจึงนิยมเคี้ยวหมากจนฟนดํา และจะมีการจีบหมากจีบพลูใสซอง ใสถุงพกติดตัวไปดวยเสมอ แมแตขุน
นางไทย ก็จะมีขาทาส บริวาร คอยเดินตามถือเชื่ยนหมาก พอนึกอยากหมากพลูก็หยิบขึ้นมาเคี้ยว เมื่อเรือนใดหากมีแขกมา
เยี่ยม ก็ตอนรับดวยหมากพลู จึงมีการประดิษฐเชี่ยนหมากใหงดงามสมตามฐานะของผูคนในสมัยนั้น อาจกลาวไดวาหมากพลู
เปนสัญลักษณแหงมิตรภาพ ความผูกพัน ที่หากพบเจอคนรัก หรือมิตรสหาย ก็จะยื่นไมตรีจิตดวยจีบหมากจีบพลูใหนอกจากนี้
หมากพลูยังเปนตัวแทนของความเคารพ นับถือ และมิตรภาพ ซึ่งจะเห็นไดจากภาพจิตรกรรมตามฝาผนังโบสถในสมัยโบราณ
ที่จะมีภาพของผูคนนั่งลอมวงสนทนาและกินหมากพลู ในสวนของพิธีกรรมนั้น หมากพลูจะใชเปนสวนประกอบในพิธีที่สําคัญ
ตาง ๆ ดวยเชนกัน ไดแก การทําขวัญเด็ก พิธีอุปสมบท พิธีหมั้น และพิธีปลงศพ ดังนั้นความสําคัญของหมากพลูจึงมีไปถึง
อุปกรณในการเก็บหรือใสหมากดวย เชน จะมีเครื่องใสหมากพลูรวมอยูในเครื่องบรมราชาภิเษกสําหรับกษัตริย หากเสด็จไป ณ
ที่ ใ ด ก็ จะต องมี ผู อัญ เชิ ญ พานพระศรี สํ าหรั บ ใส ห มากพลู ติ ด ตามไปด วย เชี่ ย นหมากสามารถใช ใ นการกํ า หนดสถานะ
บรรดาศั กดิ์ ของบรรดาเจานายไทยในสมัย ก อนดวย ดั งนั้น สามารถสรุป ได วา การกินหมากพลูเป นวัฒ นธรรมหนึ่ง ของ
สังคมไทยมาแตครั้งโบราณ และเปนที่นิยมทั้งชนชั้นสูงจนถึงประชาชนทั่วไป
สําหรับอุปกรณที่เปนสวนประกอบในการนํามาทําเชี่ยนหมากนั้น จะพบวามีหลายสิ่งหลายอยางที่เปนสวนประกอบ
สําคัญของหมากรวมอยูดว ย เชน เตาใสปูน ตะบันหมาก ยาเสน กรรไกรหนีบหมาก ซองใสพลู ขี้ผึ้งเคลือบริมฝปากเพื่อไมให
เกิดอาการปากตึงเพราะยางหมากและน้ําปูน และของใชสวนตัวอื่น ๆ ที่เปนของเจาของเชี่ยนหมาก การกินหมากจะเริ่มจาก
การตักปูนจากเตาปูนปายไปบนใบพลู ตามดวยหมากชิ้นบาง ๆ จะเปนหมากสดหรือหมากแหงก็แลวแตชอบ ตอจากนั้นก็จะ
เริ่มมวนใบพลูใหเปนรูปกรวยเล็ก ๆ คอยบรรจงนําใสปากเคี้ยวไปเรื่อย ๆ ไมเรงรีบ ซึมซับความหอมหวานของน้ําหมากผสมใบ
พลู และเครื่องเคียงจนหมากมีรสชาดจืด หมดรสฝาดจึงคายหมากทิ้ง แลวเริ่มมวนหมากใสใบพลูใหม ในสวนของยาเสนนั้นก็
จะใชปนกอนเล็ก ๆ แลวนําไปเช็ด และขัดสีฟน การกระทําแบบนี้เปนการขัดเอายางหมากพลูออกจากซอกฟน สวนขี้ผึ้งที่ใช
ทาริมฝปากจะชวยปองกันปากตึงและปากแตก
2. ความหมายและความสําคัญ
หมากเปนพืชในวงศ PALMAE มีแพรหลายในทวีปเอเชียเขตรอน ไดแก อินเดีย พมา ไทย เขมร ลาว จีนตอนใต และ
หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก สําหรับในประเทศไทยนั้นจะนิยมปลูกหมากทางภาคใตของไทย โดยเฉพาะทางแถบจังหวัดชุมพร
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส
ผลหมาก จะมีสารที่ชื่อวาแอลคาลอยด (Alkaloids) ไดแก Arecoline, Arecain and Guvacine มีสรรพคุณชวย
กระตุนใหผูเคี้ยวรูสึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา เปนยาบรรเทาความเครียด และเปนสารเสพติดที่มีฤทธิ์ออน ๆ
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ภาพที่ 1 ผลหมาก
ที่มา: https://www.daleysfruit.com.au/Betel-Nut-Areca-catechu.htm
ใบพลู หรือพลู มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ใบพลูจะมีหลายชนิด ไดแก พลูจีน พลูเหลือง พลูเขียว และพลู
ทองหลาง แตสําหรับในประเทศไทยนั้นจะมีแหลงเพาะปลูกพลู ที่นิยมปลูกกันมากทางแถบจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนิยมปลูกเพื่อการบริโภคในทองถิ่น ปลูกเพื่อการคา และสงออกขายในตางประเทศ ไดแก
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน และกลุมประเทศทางแถบตะวันออกกลาง
การกินหมาก จะมีเครื่องกินหมากทั้งหมด 4 อยาง ไดแก ผลหมาก ใบพลู ปูนแดง และยาเสน บางครั้งอาจมีการใส
เครื่องหอมหรือผสมเปลือกไมอื่น ๆ เพื่อใหเกิดรสชาติที่ดีขึ้น เชน กานพลู การบูร พิมเสน เปลือกตะเคียน เปลือกสีเสียด สวน
หมากที่คนไทยนิยมบริโภค มีดังนี้
1. หมากดิบ คือ หมากที่มีลักษณะที่ยังไมแก
2. หมากสง คือ หมากที่มีลักษณะแดงแกจัด
3. หมากอีแปะ คือหมากที่มีการนําเนื้อในผลมาผาใหเปนแผนบาง ๆ แลวตากแหงไว
4. หมากยับ คือ หมากที่แกจัด และมีการเก็บไวทั้งเปลือกไวกินยามที่หาหมากยาก
ใบพลู ที่นิยมนํามาบริโภคนั้นมีทั้งหมด 2 ชนิด ไดแก พลูคางทองหลาง มีใบสีเขียว ซึ่งมีรสเผ็ด จะนิยมปลูกทิ้งไวบน
ตนไมอื่น ๆ สวนใบพลูจีนหรือพลูคางไม จะมีใบสีเหลืองโดยมีใบขนาดใหญกวาพลูคางทองหลาง แตจะมีรสไมคอยเผ็ด และ
นิยมปลูกทิ้งไวใหใบเลื้อยขึ้นไปบนไมที่พาด นอกจากนี้ยังมีใบพลูนาบ ที่อยูในปาจะนํามานาบดวยความรอนใชกินในยามใบพลู
ขาดแคลน สวนปูนแดงนั้น จะทํามาจากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนเปนเถา จากนั้นจึงนํามาบดเปนผงแลวกวนกับน้ําให
ไดเปนปูนขาวมาผสมกับขมิ้น และเมื่อกรดในปูนทําปฏิกิริยากับขมิ้นก็จะกลายเปนสีแดง ทําใหปูนมีความเปนกรดลดลง สวน
ยาเสนจะมี 2 ชนิด ไดแก ยาจีนหรือยาฝอย กับยาฉุน หลังจากที่เคี้ยวหมากจะนํามาปนเปนกอน เพื่อใชเช็ดหรือสีฟน
อุปกรณ และเครื่องใช ในการกินหมากจะใชวัสดุที่ประดิษฐขึ้นจากหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก ไม เงิน นาก ทอง
เครื่องเขิน และเครื่องถม โดยจะประดิษฐใหมีความประณีต และงดงามแตกตางกันออกไป ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงฐานะ
รสนิยม และความพึงพอใจของผูใช โดยจะมีเครื่องใชในการกินหมากประกอบดวยสิ่งของตาง ๆ ดังนี้
1. เตาปูน เปนภาชนะที่ใชใสปูนหมาก มีไมควักปูน
2. ซองพลู เปนภาชนะที่ใชสําหรับใสพลูจีบ
3. ที่ใสหมาก ใชใสไดทั้งหมากสดและหมากแหง มีลักษณะเปนตลับ ผอบตาง ๆ ที่ใสยาเสน กานพลู การบูร สีเสียด
มักนิยมใชในชุดเชี่ยนหมาก 3 – 8 ใบ
4. มีดเจียนหมาก จะเปนมีดที่มีขนาดเล็ก ใชผาหมากดิบและเจียนพลู
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1133
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5. กรรไกรหนีบหมาก เปนกรรไกรที่ใบมีดขางหนึ่งใหญและคมกวาอีกขางหนึ่ง ใชสําหรับผาลูกหมากและเนือ้ หมาก
6. ตะบันหมาก มีลักษณะทรงกระบอกเรียวเล็กลงดานปลาย ใชตําหมากพลูใหแหลก มีสากตะบัน
7. กระโถน ใชสําหรับบวนน้ําหมาก เมื่อคายชานหมากที่จืดแลว (วัฒนธรรมการกินหมาก. สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม
2560 จาก http://emuseum.treasury.go.th)
เชี่ยนหมาก เปนอุปกรณที่ประกอบดวย ตัวถาดที่มีขนาดใหญสําหรับวางตลับใสหมาก ตลับยาเสน กระปุกปูน ตลับ
สีเสียด และซองใสพลู เรียกชื่อแตกตางกันไป เชน ภาคเหนือ เรียกวา กระทายหมาก และภาคอีสานเรียกวาขันหมาก ถาเปน
ภายในวัง จะตองใชคําราชาศัพท เรียกวา พานพระศรี รองลงมาถาเปนระดับราชวงศ เรียกวา พานหมากเสวย เชี่ยนหมาก
สามารถทําไดจากวัสดุหลาย ๆ ประเภท ไดแก ทอง เงิน ไม ทองเหลือง เครื่องเขินหรือจักสาน มีหลายลักษณะ ไดแก พาน
กลมแบน หรือมีลักษณะเปน 6 เหลี่ยม สวนในชนบทสวนใหญเชี่ยนหมากนั้นจะทําดวยไม เชน ไมสัก ไมเนื้อแข็ง และไม
เนื้อออน เชน ไมขนุน และไมมะมวงปา และทําจากทองเหลือง สวนสีที่นิยมนํามาใชทาเปนสีผิวชั้นนอกคือสีดํา ทําจากเขมา
คลุกกับน้ํามันยาง มีการแกะสลักลวดลายใหสวยงาม โดยใชมีดกรีดใหเปนลายเสน เชน ลายรูปขนมเปยกปูน ลายเสนลวด
และลายดอกผักแวน จากนั้นก็จะตกแตงลายดวยสีแดง สีเหลือง สีปูนขาว และสีเขียว สวนความสําคัญของเชี่ยนหมากใน
สมัยกอนเชี่ยนหมากจะใชเปนเครื่องหมายแสดงถึงฐานะทางสังคมของผูใช วามียศถาบรรดาศักดิ์สูงในระดับไหน โดยสามารถ
ที่จะดู ไดจากวั สดุที่ ใชทํ าเชี่ ยนหมาก เช น ถ าชาวบานทั่วไป จะนิย มเชี่ ยนหมากที่ทําจากไม สวนผูที่มี ยศถาบรรรดาศักดิ์
เชี่ยนหมากจะทําจากวัสดุที่มีราคาแพง เชน ทองเหลือง เงิน และประดิษฐใหมีความงดงามขึ้นดวยการแกะสลัก หากทําดวย
ทองคําที่มีคา จะนิยมใชสําหรับพระมหากษัตริย
กําเนิ ดการกินหมาก มี หลั กฐานทางโบราณคดีที่ ปรากฏในถ้ํ าทางภาคเหนื อของประเทศไทย และในประเทศ
ฟลิปปนสมีการคนพบเปลือกหอยที่บรรจุปูนกินหมาก ที่ถ้ําดูยองในประเทศฟลิปปนส ที่สันนิษฐานวามีอายุประมาณ 4,500 ป
นอกจากนี้ยังมีการพบรอยคราบสีแดงของน้ําหมาก ที่ติดอยูกับฟนของมนุษยโบราณ ที่พบในสาธารณรัฐปาเลา มหาสมุทร
แปซิฟก เปนหลักฐานที่ แสดงใหเห็นว ามนุษยใ นแถบนี้ ไดมีการนําหมากพลู มาใชตั้ง แตเมื่อประมาณ 4,000 ป ที่ผานมา
(“Archaeological evidence from Thailand, Indonesia and the Philippines". Epistola.com. Retrieved 2017-0815) จากหลักฐานที่กลาวมานี้สามารถสันนิษฐานไดวาวัฒนธรรมการกินหมากมีการแพรกระจายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตไป
บริเวณอื่น ๆ ดวยการติดตอคาขาย โดยเฉพาะแหลงที่มีการปลูกตนหมาก พลู จะมีมากทางแถบหมูเกาะชวา โดยมีหลักฐานวา
ชาวชวาส ง หมากเป นสินค าออกไปจี นมานานกว า 700 ป และในศตวรรษที่ 18 กล าวว ามี ความเชื่อของชาวเวนิ ส
ที่กลาววาหมากนั้นเปนเสมือนเครื่องหมายของความชอบพอ การตอนรับแขก หมากยังแสดงใหเห็นซึ่งการยอมรับสถานภาพ
พิเศษ และฐานะทางสังคมของบุคคลนั้น สําหรับชนชาวทมิฬในประเทศอินเดียก็นิยมกินหมาก โดยเรียกหมากวา adaikay
ตามลักษณะของผลหมากที่หอยยอยต่ําลงมา รวมทั้งหมากยังมีความสําคัญในพิธีแตงงานของชาวมาเลย ซึ่งเหมือนกับประเพณี
แตงงานของไทย ที่มีขบวนขันหมาก และในบางสังคมการกินหมากนั้นเปนสัญลักษณของความดีความชอบดวย (กินหมาก.
ขาวสดรายวัน. ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ปที่ 18 ฉบับที่ 6661, หนา 24.)
จากที่กลาวมานี้ตนกําเนิดของหมากพลู สันนิษฐานไดวามีแหลงกําเนิดอยูในแถบทวีปเอเชีย การกินหมากแตเดิม
นิยมแพรหลายในประเทศอินเดียใตและจีนตอนใต มาตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีการนําเขามาจากเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยเฉพาะบริเวณเกาะชวาและสุมาตรา ซึ่งเปนแหลงเพาะปลูก ผลิต และเปนตลาดรายใหญมาตั้งแตครั้งสมัยโบราณ
มีหลักฐานของจีนกลาววา การกินหมากพลูไดแพรเขามาทางตอนใตของจีน ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 12 จากเอกสารใน
ปลายสมัยราชวงศถัง กลาวถึงการนําหมากเขามาจากประเทศพมา แตอยางไรก็ตามก็มีการสันนิษฐานวาวัฒนธรรมการกิน
หมากนั้น มีปรากฎหลักฐานในประเทศอินเดีย เปนเรื่องเกาแกที่สืบทอดมานานประมาณ 2,000 ป กลาววา นักเดินเรือ วาสโก
ดากามา กลาวถึงคนอาหรับที่เอาหมากไปจากอินเดีย และกลาววาคนอินเดียนิยมกินหมากในหมูเพื่อนฝูง แมแตในประเทศ
อินเดียปจจุบันก็นิยมกินหมากพลูในชวงหลังทานอาหารเย็น โดยหมากจะผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอินเดียตั้งแตเกิดจนตาย
ซึ่งในศาสนาฮินดูมีความเชื่อวาหมากเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ เปนพืชผลของเทพเจา ดังนั้นในพิธีกรรมตาง ๆ ของ
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พราหมณจึงมีหมากเขามาเกี่ยวของ หมากไดนํามาใชในการบูชาเทพยดาและเทพเจา นอกจากอินเดียแลวก็ยังมีชาติอื่น ๆ
ที่นิยมกินหมาก เชน เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ และปากีสถาน ประเทศดังกลาวตางก็มีวัฒนธรรมการกินหมากที่
แตกตางกัน แตสําหรับชาวเอเชียตะวันออกแลว มีชาวไตหวันและชาวจีนตอนใตบางสวนเทานั้นที่กินหมาก แมวาในปจจุบันนี้
ในแตละประเทศจะมีการกินหมากนอยลง เนื่องจากคํานึงถึงสุขภาพของปากและฟน แตชาวอินเดียก็ยังคงมีวัฒนธรรมการกิน
หมากที่ คอนข างเหนียวแนน เช นเดีย วกับบางประเทศในกลุ มประเทศเพื่อนบ านของไทยที่ยังมี การกิ นหมาก เช น พม า
เขมร ลาว และเวียดนาม โดยเฉพาะชาวพมายังนิยมกินหมาก โดยมีวัฒนธรรมการกินหมากมาเปนเวลาชานาน (Seekins,
Donald M. (2006). Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Scarecrow Press. p. 109.) โดยชาวพมาเองมีความ
เชื่อวาหมากเปนความหมายของความปรารถนาดี และความเพลิดเพลินทางสังคม สําหรับคนพมา คําหมากยังนิยมมอบเปน
ของที่ระลึกในการแตงงาน และเชี่ยนหมากก็เปนสิ่งสําคัญมากในการแตงงาน ในขณะที่ชีวิตประจําวัน สาวแรกรุนของพมา

ภาพที่ 2 ชุดเชี่ยนหมากทองเหลืองนิยมใชสําหรับประชาชนทั่วไป
ที่มา: http://thaivintage4u.lnwshop.com/product/16/
ในหมูบานที่ทํางานหนัก ระหวางวันพวกเธอจะทําอาหาร ปลูกผัก และทําความสะอาด ในชวงเย็นที่ปนฝายและทอ
ผา พวกเธอมักจะมีเชี่ยนหมากอยูขางตัวเสมอ เมื่อพวกผูชายเสร็จงาน พวกเขาจะไปนั่งตามบานหญิงสาวที่ตนหมายปองเพื่อ
พูดคุยกัน หากหญิงสาวนั้นจะแสดงความสนใจในตัวชาย เธอก็จะมอบคําหมากทีท่ ําขึ้นเองให เปนการแสดงความชอบตอผูชาย
ที่เหมาะกับเธอและเปนผูที่เธอเลือก หญิงพมายังเชื่อวาคําหมากยังเปนสิ่งเสริมแตงความงาม เมื่อหมากถูกเคี้ยว น้ําหมากสีแดง
ที่ออกมาจึงเปนเหมือนสีลิ ปสติกตามธรรมชาติ ที่แตงแตมสี ที่ปากของสาวพมาใหแดงนามอง อย างไรก็ดีจ ากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรพบวาวิถีการกินหมากเกิดขึ้นในพมามาแตครั้งกอนสมัยพะโค ประมาณระหวาง ค.ศ.1044-1287 ในป ค.ศ.
1147 พระราชินีซอวจารึกลงบนแผนหินที่อุทิศ ณ เจดียคุนมี กลาววา “ขาวเปลือกที่พระองคบริจาคใหใช เพื่อเปนคาใชจาย
สําหรับหมากถวายพระในวัด” ดังนั้นในพมา ผลหมากที่ดีที่สุดจะปลูกไดที่ตวงกู (Taungoo) ซึ่งอยูทางตอนลางของประเทศ
พมา ผลหมากนี้มีคุณภาพดีจนเกิดเปนสํานวนที่วา “เหมือนคนที่รักหมากจากตวงกู” ในขณะที่สวนอื่นของประเทศก็มีผลผลิต
หมากพลูที่มีคุณภาพดีแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ไดแก ใบพลูที่ตาโด-อู ยาสูบที่นามยักยี หมากที่ตวงกู และสีเสียดที่ปเย
โดยเฉพาะความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพมา หมาก ยาสูบ และเมี่ยง นั้นถือวาเปนสิ่งของสําคัญสําหรับถวายพระ
และผูสูงวัย นอกจากนี้ประวัติศาสตรของพมาไดกลาวถึงประเพณีโบราณที่วา จะอนุญาตใหคนโทษรองขอ “หมาก และ
น้ําดื่ม” ไดกอนถูกประหารชีวิต (Reid, Robert; Michael Grosberg (2005). Myanmar (Burma). Lonely Planet.
p. 290.) สวนในประเทศเวียดนาม การเคี้ยวหมากนั้น มีความเชื่อวาผลหมากสามารถใชเปนยารักษาโรคมาลาเรียได หมากจึงมี
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1135
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สรรพคุณทางยาที่นิยมกินหมากกันทั่วไปในประเทศเวียดนาม จนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสเขามาในเวียดนามชวงกอนศตวรรษที่ 19
จึงไดสั่งหามการบวนน้ําลาย ทําใหการเคี้ยวหมาก ที่ตองมีการบวนน้ําหมากไดรับผลกระทบ การเคี้ยวหมากในเวียดนามจึงได
ลดลงไปในที่สุด (การเคี้ยวหมากในอุษาคเนย. สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2560.) ในประเทศมาเลเซียนั้น ประเพณีการกินหมาก
เปนที่นิยมแพรหลายในกลุมชาวชวา บาหลี และมาเลย ยอนหลังไปมากกวา 3,000 ป ชาวมาเลยเรียกหมากวา “ปนัง”
หรือ “ปนังซีร”ี สันนิษฐานวาวัฒนธรรมการกินหมากของชาวมาเลยนาจะรับมาจากอินเดีย วัฒนธรรมอินเดียไดเผยแพรเขา
มาทางศาสนา เขาใจวามากับพิ ธีกรรม ซึ่ง ตามความเชื่ อของชาวอิ นเดี ยนั้น พระพิฆ เนศเทพเจ าแห งความรอบรู และขจั ด
ซึ่งอุปสรรคทั้งปวงมีความเกี่ยวของกับหมาก กลาววา ในคัมภีรปุราณะไดกลาววาครั้งหนึ่งพระองคไดแปลงกายเปนผลหมาก
หมากจึงเปนพืชที่ศักดิส์ ิทธิ์ของเทพเจา ดังนั้นในพิธีกรรมตาง ๆ ของพราหมณจึงขาดหมากไมได สวนคําวาเกาะปนังนั้นคนไทย
ในสมัยกอนเรียกวา “เกาะหมาก” เนื่องจากเปนเกาะที่เต็มไปดวยตนหมาก ในพิธีแตงงานของชาวมาเลยจะตองมีการเตรียม
ขันหมากเชนเดี ย วกั บ ชาวไทย และมี การนํ าหมากพลู เ ข าไปรวมในขบวนแต ง งานดวย โดยเปนสื่ อแสดงไมตี จิต ต อกั น
นอกจากนี้คนชวาก็นิยมกินหมากเชนเดียวกับคนไทย กลาววาในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในครั้งเสด็จ
ประพาสชวานั้น พระองคไดบันทึกไววา “มีหมากดิบออน ๆ ผาทั้งเปลือก ฝานบาง ๆ ใสไวในไสพลู”
วัฒนธรรมการกินหมากในประเทศไทย สันนิษฐานวารับวัฒนธรรมมาจากศาสนาพราหมณ เพราะหมากและใบพลู
เปนสวนประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ มีหลักฐานทางประวัติ ศาสตรที่ กลาวถึ งหมากและพลู มาตั้งแต ครั้ งสมั ย
สุโขทัย เชน ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 1 จารึกวา...ปาหมากปาพลูพอเชื้อมันไวแกลูกมันสิ้น ดานที่ 2 จารึกว า
“สรางปาหมากพลูทั่วเมืองนี้ทุกแหงมีปาหมาก ปาพลู มีไร มีนา มีถิ่นตาน” หลักศิลาจารึกวัดศรีชุม หลักที่ 2 จารึกวา
“ปลูกดอกไมตนใหญหลายพรรณแก...พระศรีมหาโพธิ์ไวคนแตงเฝารักษาหลายครั้ง มีทั้งสวนหมากสวนพลูไว” หลักที่ 3 จารึก
วา “อันฝูงเทาพระยาทั้งหลายอันเปนมิตรสหาย อันมีในบัดนี”้ จากหลักฐานดังกลาวทําใหสันนิษฐานไดวาผูคนสวนใหญตาง
ก็กินหมากพลู โดยไดรับการถายทอดวัฒนธรรมการกินหมากมาจากขอม และขอมก็รับวัฒนธรรมกินหมากมาจากอินเดีย
ในสมัยอยุธยาหมากและพลูนับเปนพืชทางเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ในตั้งแตครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
ไทยไดสงหมากไปจําหนายยังตางประเทศ ไดเงินถึงปละ 75,000 เหรียญ ใบพลูเปนสินคาที่มีการเก็บภาษีอากร โดยเก็บคาง
ละหนึ่งบาท หรือที่เรียกวาไมคางพลู หนึ่งคางก็คือพลูหนึ่งตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาใบพลูเปนพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจที่มีการซื้อ
ขายกันมาอยางยาวนาน สวนหมาก ไดปรากฏในหลักฐานของชาวตางชาติที่มาอาศัยอยูในสมัยอยุธยา ในครั้งแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช กลาวถึงราชทูตฝรั่งเศสใน “จดหมายเหตุของลาลูแบร” ที่ไดมีการกลาวถึง การกินหมากของคนไทยใน
สมัย อยุธยาไววา “...เป นธรรมเนียมเจ าของบานตองยอมใหแขก ที่ม าสูเ หยานั่ง ที่ตนเคยนั่ง และตองเชื้ อเชิญใหยอมนั่ ง
ภายหลังก็ยกผลไม ของวางและของหวานมาเลี้ยง บางที่ก็ถึงเลี้ยงขาวปลาดวยและขอสําคัญนั้นเจาของบาน ตองสงเชี่ยนหมาก
แลทีชาใหแขกรับประทาน ดวยมือเอง ถาเปนราษฎรสามัญแลวไมลืมเลี้ยง เหลา...” และจากบันทึกของบาลูแบร ที่ไดกลาวไว
อีกตอนหนึ่งที่วา “ในพระราชมณเทียรพระมหากษัตริยนั้น ขาราชการที่เขาเฝาไมกลาไอ จาม หรือบวนน้ําหมาก ถมเสลด และ
ไมกลาสั่งมูลนาสิก หมากที่อมติดปากไว นั้นก็กลืนน้ําหมากเอือก ๆ ใหหายเขาไปในคออยางแชมชื่น” รวมทั้งในสมัยกอนยังได
มีการกล าวถึ ง สุนทรีย ภาพในความรักที่ มีห มากเข ามาเกี่ย วของ เช น ท าวศรี สุ ดาจั นทร ได ฝ ากห อหมากไปใหกับ พันบุ ต ร
ศรีเทพ เพื่อเปนสื่อแสดงถึงรักที่มีตอกัน ในงานวรรณคดีของไทยที่กลาวถึงหมาก ไดแก เรื่องขุนชาง - ขุนแผน ในการขอชาน
หมากจากคูรักนั้นถือวาเปนการแสดงออกทางความรักประการหนึ่ง ดั่งคําประพันธตอนหนึ่งในเรื่องขุนชางขุนแผนที่ เปนตอน
ที่ขุนแผนตัดพอนางวันทอง กลาววา “....เจาลืมนอนซอนพุมกระทุมต่ํา เด็ดใบบอนชอนน้ําที่ไรฝาย พี่เคี้ยวหมากเจาอยาก
พี่ยังคาย แขนซายคอดแลวเพราะหนุนนอน.....” การกลาวชมความงามของนางในวรรณคดีของไทย ก็นิยมกลาววาหญิงที่งาม
ตองฟนดําทุกเรื่อง ดําราวกับนิล จึงจะถือวางดงามมาก เชน ที่กลาววา “.....พิศพักตรผองพักตรดังจันทร พิศขนงกงงอนดัง
คันศิลป พิศเนตรดังเนตรมฤคิน พิศทนตดังนิลอันเรียบราย.....” ในวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ มีคําที่วา “สลา” เปนคําภาษา
เหนือ หมายถึง “หมาก” กลาวไวในเนื้อหาที่ปูเจาสมิงพราย ไดทําพิธีเสกหมากใหพระลอเสวย เพื่อทําใหพระลอลุมหลงพระ
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

เพื่อนพระแพง จากที่กลาวมาทั้ง หมดนี้จะเห็ นไดวาหมากนั้นมี ความสํ าคั ญที่มี มานานในวัฒนธรรมไทย (สั นติ อภั ยราช.
วัฒนธรรมการกินหมาก. สืบคนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560. จาก http://www.sunti-apairach.com/a002-attractions)
มีสํานวนภาษาไทยที่กลาววา “ชั่วเคี้ยวหมากจืด” ซึ่งเปนสํานวนที่ใชบอกเวลา โดยเทียบกับระยะเวลาในการเคี้ยว
แตไมไดกินจริง ๆ สวนมากจะนําหมาก ใบพลูที่ปายปูนแลวเคี้ยวรวมไปกับเกล็ดพิมเสน กานพลู สีเสียด ใบเนียม และเครื่อง
หอมอื่น ๆ เคี้ยวไปจนกระทั่งเมื่อหมากพลูผสมกับน้ําลายกลายเปนน้ําหมากสีแดง ก็จะบวนทิ้งครั้งหนึ่งแลวคอยเคี้ยวตอไปอีก
เมื่อมีน้ําหมากก็บวนน้ําหมากทิ้ง ทําอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนรสชาติของหมากหมดรส ที่เรียกวา “หมากจืด” ก็จะคายชานหมาก
ทิ้ง การกะระยะเวลาในการเคี้ยวหมากนั้นหมากคําหนึ่ง ๆ จนจืด เปนเวลาประมาณ 20 - 30 นาที เพื่อนํามาใชอธิบาย
ชวงเวลาหนึ่ง เชน รออยูนานชั่วเคี้ยวหมากจืด กวาเขาจะพาเราเขาไปพบทานเจาคุณ จากที่นี่ถาเดินไปบานกํานัน ก็ไกลชั่ว
เคี้ยวหมากจืด ในสมัยโบราณนั้นยังไมมีนาฬิกาใชบอกเวลา จึงมักคํานวณเวลาดวยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทําอยูเปนประจํา
สํานวน ชั่วเคี้ยวหมากจืด ปจจุบันคนที่ไม เขาใจจึงใชแผลงเปนวา “ชั่วเคี้ยวหมากแหลก” ซึ่งเปนการใชไมถูกตองนั่นเอง
(สํ านั กงานราชบั ณฑิ ต ยสภา. ชั่ ว เคี้ ย วหมากจื ด . สื บ ค น เมื่ อ 15 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.royin.go.th)
ในด านพิ ธี กรรม หมากปรากฏในงานพิ ธีก รรมต า ง ๆ ของไทย เช น การจั ด เครื่ อ งรั บ รองพระสงฆ ห รื อ แขก
ทั่วไป จะตองมีกระโถน ที่น้ําเย็น ที่น้ํารอน หมาก พลู บุหรี่ พิธีทําขวัญเด็ก จะใชหมากพลู 3 คํา และพิธีทําขวัญเดือนและพิธี
ตัดจุกใชใบพลูพิธีละ 7 ใบ พิธีบรรพชาอุปสมบท ผูบวชจะจะตองจัดเครื่องสักการะเพื่อเปนการแสดงความเคารพต อพระ
อุปชญายอาจารย โดยของที่เตรียมจะมีหมากรวมอยูดวย พิธีวางศิลาฤกษ เครื่องสังเวยบูชาฤกษ ถาเปนเครื่องใหญจะมี
หมากวางรวมอยูดวย พิธีขันหมากหมั้นแบบไทย จะมี 2 ขัน ขันหนึ่งใสของที่จะไปหมั้น อีกขันหนึ่งเปนขันหมากหมั้น ภายใน
ขันมีหมาก 8 ผล ตัดเปนระแงเดียวกัน หรือตัดเปนระแง (แขนงของทะลายหมาก) ละ 2 ผลก็ได มีพลู 4 เรียง เรียงละ 8 ใบ
พิธีขันหมากแตง จะมี 3 ขัน ขันหนึ่งใสหมาก 8 ผล เชนเดียวกัน พิธีแซยิด จะใชหมากพลู 124 คํา พิธีทําศพ ใชหมาก 1 คํา
ใสไวในกรวย เมื่อเวลาทําตราสังเสร็จแลว จะนํากรวยที่มีหมากสอดใสไวในมือผูตายเพื่อจะไดนําไปสักการะพระจุฬามณี
เจดียสถาน ในชั้นดาวดึงสสวรรค พิธีปลงศพ ใชหมากรวมอยูในเครื่องกัณฑเทศน

ภาพที่ 3 ขบวนแหบุหงาซีเระ หรือบุหงาซือรี
ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=38&chap=2&page=t38-2-infodetail06.html
ใบพลู เครื่องเคียงหมาก เปนใบที่นิยมใชในงานมงคล ทางภาคใต ใบพลู นํามาใชในพิธีกรรมที่เปนมงคล โดยนํ ามา
ทําเปนบายศรี เรีย กวาบุ ห งาซี เระ หมายถึ ง บายศรี ประดิษฐ แ บบชาวไทยมุ สลิ ม คํ าวาบุ ห งา แปลตามภาษามลายู คื อ
"ดอกไม" และ ซีเระ แปลตามภาษามลายู คือ "พลู" เปนการนําดอกไมสด และใบพลูมาประดิษฐในลักษณะตาง ๆ ใหสวยงาม
หลายรูปแบบ การทําพานบายศรี บุหงาซีเระ หรือบุหงาซือรี เปนการจัดพานบายศรีเพื่อใชรวมในประเพณีแหนก บุหงาซีเระ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1137
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จะนิยมนําไปใชในงานแตงงาน พิธีขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย หรือเขาสุหนัต พิธีสูขอ พิธีรับขวัญเด็ก พิธีการจัดงาน
มหกรรมตาง ๆ หรือขบวนแห ตามประเพณีของชาวไทยมุสลิม เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลของเจาภาพ และเปนสิ่งนําโชค
และเพื่อความสวยงาม บางหมูบานหรือบางตําบลจะมีการก็จัดแขงขัน และถือเปนการประดิษฐบุหงาซีเระขึ้นเพื่อคงอนุรักษ
ศิลปะนี้ไว ไมใหสูญหายไป (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 38 เรื่องที่ 2 บายศรีภาคใต. สืบคนเมื่อ 15 กรกฎาคม
2560. จาก http://kanchanapisek.or.th/)
ทางภาคเหนือของไทย มีวัฒนธรรมความเชื่อวาหมากวาเปนพืชศักดิ์สิทธิ์เชนเดียวกับสมปอย ที่คนลานนานํามาใช
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ บนหิ้งพระสิ่งที่ใชในการบูชาที่ขาดไมไดสําหรับชาวลานนาคือ หมาก บุหรี่ และ
สมปอย แมแตพุมดอกไมที่ใชประดับขันแกวทั้งสามกลางวิหารในวัดที่ใชบูชาพระ รัตนตรัยก็จะประดับดวยหมาก และดอกไม
หอมเพื่อเปนพุทธบูชา การบูชาครูที่เรียกวา การตั้งขันหรือขันครู ก็จะมีหมากเปนสวนประกอบ และในพิธีสืบชะตาของคน
ลานนา ไมวาจะเปนการสืบชะตาเมือง สืบชะตาบาน ชะตาของคน ก็จะนําตนกลาหมากหรือผลของหมากมาใชเปนสว นหนึ่ง
ของพิธีกรรม เมื่อเสร็จพิธีแลวก็จะนําผลหมากหรือกลาหมากไปปลูกเปนศิริมงคลเพื่อขยายพันธุตอไป รวมทั้งในวิถีชีวิตของ
ชาวลานนา หมากจะถูกนํามาวางเปนของรับแขกเชนเดียวกับเมี่ยงและบุหรี่ ในสมัยกอนการเคี้ยวหมาก เปนที่นิยมของชาว
ลานนา พระสงฆ และฤๅษี ผูทรงศีลที่ชาวบานนับถือ เมื่อเคี้ยวหมาก ขี้หมากที่พระเคี้ยวจึงถือเปนของศักดิ์สิทธิ์ มีคําเปรียบ
เปรยของชาวลานนา ที่ทําตัวนารังเกียจ ไมมีประโยชน ชาวบานจะเรียกวา เปนไอขี้หมากขี้เมี่ยง คนเชนนี้จะไมมีใครอยากเขา
ใกล มาจากการที่ผูเฒาอายุมากไมสามารถจะเคี้ยวหมากได ก็มักจะตําใหแหลกเปนคํา ๆ กอน สวนขี้หมาก (หมากที่เคี้ยวจน
หมดรสชาติ) จะเปนที่รังเกียจของผูคน (ศรีจันทรัตน กันทะวัง. หมาก ไมมงคลคูชีวิตคนลานนา. สืบคนเมื่อ 15 กรกฎาคม
2560. จาก http://school.obec.go.th/phifo/ ) นอกจากนี้หนุมสาวชาวลานนายังใชหมากเปนสื่อรัก ในสมัยกอนหนุมจะ
เที่ยวจีบสาวในเวลากลางคืนหลังกินขาวแลงหรืออาหารมื้อเย็นเสร็จ เรียกวา แอวสาว ฝายหญิงก็มักจะเตรียมแอ็บหรือสํารับ
หมากไวตอนรับแขก แตถามีคูรักแลวหญิงสาวก็มักจะนําแอ็บหมากหรือขันหมากใหคูรักของตนโดยเฉพาะ ดังนั้นในวิถีชีวิตของ
ชาวไทยลานนาหมาก จึงเปนไมมงคล ที่มีบทบาทสําคัญคูวิถีชีวิตผูคนลานนา (ศรีจันทรัตน กันทะวัง. หมาก ไมมงคลคูชีวิตคน
ลานนา. สืบคนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2560. จาก http://school.obec.go.th/phifo/ )

ภาพที่ 4 ใบพลูสองหาง
ที่มา: http://www.xemhbo.com/xem-25_xRWwV0lNNjx4.html
“ใบพลู” ในความเชื่อทางไสยศาสตรของชาวลานนา ที่เรียกวา "พลูสองหาง" คือ ใบพลูที่มีลักษณะแตกเปนสองแฉก
ที่สวนปลายใบ เชื่อวามีอานุภาพทางดานเมตตามหานิยม สรางเสนห หากผูใดมีไวพกติดดัว จะเปนที่รักใครชอบพอของผูที่พบ
เห็น พลูสองหางจึงเปนที่ปรารถนาของเหลาพอคาแมคา นักพูด นักเทศน ศิลปน และนักแสดง ในทางไสยศาสตร พลูสองหาง
จะใชในทางเสนหเลหมนต หากใครแอบพึงพอใจเพศตรงขาม ใหเขียนชื่อคนที่ตนพอใจใสใบพลูสองหางแลวพับใส "ยันตหนีบ"
เก็บ ไว ใตห มอนหรื อใตที่นอน สวดบริกรรมอักขระคาถาทุ กค่ํ าคืน เชื่อว าเจาของชื่อที่ ตนตองการนั้น จะรัก จะหลงรักผูนั้น
การปลูกใบพลูนิยมใหคนเกิดวันอาทิตยหรือวันพฤหัสบดีเปนผูปลูกตนพลูและการเก็บเกี่ยวใบพลูจากตนนั้น มีขอหามวาหาก
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ตองการใบพลูหามขอจากเจาของโดยเด็ดขาด จะตองขอซื้อ โดยใหถือเคล็ดวาเปนการซื้อ เพราะถาไมปฏิบัติเ ชนนั้น ตนพลู
ก็จะเฉาตาย สวนขอหามในการตัดตนพลูนั้นในสมัยโบราณ มีปรากฏในตํารา "สัพพะขึด" กลาววา “…ผูใดหากตัดบันตนลาน
ตนตาล ตั ด ต นหมาก ลากเครือพลู บ ดี ขึ ด นักแล” นอกจากนี้ ยั ง มี ข อปลีกย อยที่ เ ป นความเชื่ อทั่ วไป เช น ห ามหญิ ง มี
ประจํ าเดือนเก็บ ใบพลู หามอุจจาระ ป สสาวะ ถม น้ําลายรด ตลอดจนไมแสดงอาการลบหลูเหยียบย่ํ า เป นตน เพราะการ
กระทําเชนนี้จะเปนสาเหตุใหพลูเฉาตายไดเชนกัน ในปจจุบัน การบริโภคใบพลูลดลงพรอมกับการบริโภคหมาก แตก็ยังพบการ
ใชพลูในพิธีกรรมตาง ๆ เชน ในเครื่องคํานับครูจะมีการจัด “หมากคํา พลูใบ” ไหมากหัว พลูมัด” ในเครื่องสักการะ เชน พลู
สุม ตนพลู เปนตน จึงนับวาพลูยังมีบทบาทในวิถีชีวิตแบบลานนา ตราบใดที่ยังมีคานิยมเชื่อมโยงกับอดีตในเชิงวัฒนธรรมความ
เชื่อหลงเหลืออยู. (กฤษณะ แกวพรหม. ยันตหนีบและพิธีกรรมที่ถูกตองตามหลักไสยศาสตรลานนา. สืบคนเมื่อ 14 กรกฎาคม
2560. จาก http://www.siammontra999.com/)
3. บทสรุป
หมากและพลู เปนพืชที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสินคาที่สําคัญในสมัยกอน เปนพืชทางเศรษฐกิจในสมัย
อยุธยา คนไทยไดรับวัฒนธรรมการกินหมากมาจากอินเดีย หมากและพลูมีความศักดิ์สิทธิ์ ใชในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ
ใชบง บอกถึงฐานะ และบรรดาศักดิ์ ใชแสดงถึงความรัก และมิตรภาพ เหตุผลของการบริโภคหมากที่นอยลง จนปจจุบันแทบ
ไมมีเหลืออยูนั้น มาจากในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดประกาศหามไมใหมีการกินหมากและคาขาย
หมาก โดยออกรัฐนิยมฉบับที่ 10 ที่วาดวยเรื่องเครื่องแตงกายของประชาชนและการหามกินหมาก มีการประกาศใชกฎหมาย
ในป พ.ศ.2482 โดยมีการสั่งหามขายหมากพลู หามทําสวนหมาก และสวนพลู มีการสั่งใหตัดตนหมากและตนพลูทิ้ง เพราะ
เห็นวาการบวนน้ําหมากในราชการจะทําใหพื้นสกปรก และการมีฟนดําทําใหดูไมดี ควรปฎิบัติตนใหเปนไปตามแบบอยาง
ตะวันตก ที่ดูวาการกินหมากสกปรก ไม สะอาดตา ดังนั้นการปลูกหมากจึงมีจํานวนนอยลง จนปจจุบั นความสําคัญของการ
บริโภคหมากพลูเรียกไดวาแทบจะหมดไป แตที่ยังมีเหลืออยูก็ใชเปนเครื่องบูชา อยางไรก็ดีใบพลูนั้นนับไดวามีคุณประโยชนที่
เปนพืชสมุนไพร และ มีการปลูกและนําไปสกัดน้ํามันหอมระเหย ตลาดน้ํามันหอมระเหยโดยรวมทุกชนิดนั้นมีมูลคาสูงทาง
การตลาด ราคาซื้อขายตอกิโลกรัมราคาไมนอย ปจจุบันซื้อขายกันกิโลกรัมละ 23,000 - 25,000 บาท ดังนั้นถึงแมวาการเคี้ยว
หมากพลูจะกลายเปนของตองหามของคนไทยมาตั้งแตสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี หากแตใบพลูนั้นนับวา
มีสรรพคุณเป นยาที่มี ประโยชนอย างมากมาย โดยเฉพาะใบพลูนั้นใชป ระโยชนไดเ สมือนยาสามั ญประจําบาน ที่ควรมีการ
อนุรักษ และรักษาไวใหอยูคูคนไทยสืบตอไป
4. เอกสารอางอิง
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สายธารแหงความคิด: การถวายคืนอํานาจแกสถาบันกษัตริยในทัศนะของโทมัส ฮอบส
The Stream of Idea: The Rendering Power to the Monarchy
in the Thomas Hobbes’Attitude
ธิติพงศ มีทอง
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Pices_aphrodite@hotmail.com
บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มุงศึกษาความคิดของโทมัส ฮอบสเกี่ยวกับทัศนะคติที่มีตอการเมืองในชวงศตวรรษที่ 17 ผลการศึกษา
พบวา ฮอบสมีทัศนะมุมมองเกี่ยวกับการเมืองของเขาซึ่งตางไปจากนักคิดทางการเมืองหลายคนความคิดของเขาปรากฏอยาง
ชัดเจนในงานนิพนธที่เขาไดเขียนขึ้น ทั้งนี้งานนิพนธของฮอบสไดอธิบายถึงความคิดเห็นทางการเมืองกับสภาวะธรรมชาติและ
คุณสมบัติธรรมชาติของมนุษยในสังคม ทั้งนี้แมวาฮอบสจะมองวาภายในสังคมมนุษยนั้นมีความไมมั่นคงในหลาย ๆ ดาน แตกระนั้น
เขาก็เชื่อวาหลักการประชาสังคมและแนวทางแหงการประนีประนอมสังคมจะทําใหสังคมมนุษยที่เลวรายในทัศนะของเขาสามารถ
อยูรอดได ฮอบสยังมีมุมมองเกี่ยวกับความคิดทางจักรภพดานการปกครองซึ่งประเด็นนี้ทําใหเชื่อไดวาเขาเปนนักนักการเมือง
ที่นิยมการปกครองดวยสถาบันกษัตริยอยางยิ่งยวด สอดคลองกับความคิดการศาสนาที่มีความสัมพันธกับทางการเมืองซึ่งเขา
มองวาศาสนาเปนเรื่องที่ดอยกวาการสรางความมั่นคงทางการเมืองในความคิดของฮอบส
คําสําคัญ: สภาวะธรรมชาติ จักรภพ สถาบันกษัตริย ศาสนา
Abstract
This article aims to study the idea of Thomas Hobbes about the attitude toward politics at that
time. The result showed that Hobbes has a different opinion from other his contemporary political thinkers.
The political idea appeared apparently in his written treatise. His treatise explained the political idea about
state and natural characteristic in society state of human. Hobbes thought that the society had no security
in many ways, nevertheless; he believed that civil society law and compromise law could harmonize the
society. Hobbes had still a point of view of commonwealth idea, so this opinion resulted in many political
thinker believed unitedly he admired monarchy system. This conforms to religious idea relative to politics
inseparably. In his opinion Hobbes persisted that religion was inferior to the stability of politics.
Keywords: natural characteristic, commonwealth, monarchy, religion
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บทนํา
โทมัส ฮอบส เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ เขาเกิดยุคสมัยทางการเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและจุดเปลี่ยนทางความคิดที่มีความขัดแยงระหวางรัฐสภากับสถาบันกษัตริย สงคราม
การเมืองที่เกิดขึ้น นํามาสูความไรเสถียรภาพทางกรเมืองอยูชั่วขณะหนึ่ง ความขัดแยงและสุญญากาศทางการเมืองที่เกิดขึ้นทํา
ใหฮอบสมองวาควรมอบอํานาจเบ็ดเสร็จไวแกสถาบันกษัตริย ซึ่งเปนอํานาจอธิปไตยสูงสุดของรัฐ สิ่งเหลานี้สามารถควบคุม
สังคมไวไดอยางปกติสุข ดวยเหตุนี้ภาพลักษณของฮอบสจึงเปนฝายนิยมเจาและสนับสนุนสถาบันกษัตริยใหเขามามีสวนในการ
ปกครอง
โทมัส ฮอบสเกิดขึ้นอังกฤษ ในชวงที่เขาเกิดนั้นเปนระยะเวลาที่เกิดความไมสงบทางการเมืองของประเทศนับตั้งแต
ปลายคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา เหตุการณความไมสงบนั้นเปนผลมาจากการปฏิรูปศาสนาในยุโรป กษัตริยของอังกฤษใน
ขณะนั้นคือพระเจาเจมสที่ 1 (James Charles Stuart ค.ศ. 1566–1625) ทรงมีพระดําริวาพระองคมีพระราชอํานาจลนพน
และทรงวางพระองคอยูเหนือศาสนาคริสต ตอมาเมื่อพระเจาชารลที่ 1 (Charles I ค.ศ. 1600–1649) ทรงขึ้นครองราชย
สมบัติในเวลาตอมา พระองคไดทรงลดบทบาทของคริสตศาสนานิกายเพรสไบทีเรียนและนิกายเพียวริแตนลงเนื่องจากไมทรง
โปรดสองนิกายนี้ ขณะเดียวกันพระองคทรงปกครองประเทศโดยไมมีการประชุมรัฐสภามาถึงสองทศวรรษ (Edwin Curley,
1994, p. 13) จวบจนถึง ค.ศ. 1640 อังกฤษประสบกับวิกฤตการณการคลังอยางรายแรงอันเนื่องมาจากการสงครามกับสกอต
แลน พระองคจึงทรงเรียกประชุมรัฐสภาขึ้น
การประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ไดเกิดความไมสงบทางการเมืองขึ้นเนื่องจากรัฐสภาไดลงมติสั่งประหารเอิรลแหง สตราฟ
ฟอรด (Earl of Strafford) และอารคบิชอพแหงนิกายแองกลิคาน(Archbishop Laud of Anglicaism) ซึ่งเปนคนของพระ
เจาชารลที่ 1 ในขอหาซองสุมพลทหาร การประหารทั้งสองคนทําใหพระองคไมพอพระทัยเปนอยางมาก ความขัดแยงของทั้ง
สองฝายจึงไมอาจหลีกเลี่ยงไดและไดนําไปสูสงครามกลางเมืองขึ้นระหวางขุนนางฝายรัฐสภาภายใตการนําของโอลิเวอร ครอม
เวลล (Oliver Cromwell) กับขุนนางฝายพระเจาชารลที่ 1 สงครามดําเนินไปเปนเวลายาวนานจนทายที่สุด พระเจาชารลที่ 1
ทรงพายแพแกฝายรัฐสภาและทรงถูกสําเร็จโทษ ทําใหอังกฤษเขาสูยุคการปกครองโดยระบอบทหารภายใตการนําของครอม
เวลลเปนเวลาหลายป จวบจนถึงพ.ศ. 1660 พระเจาชารลที่ 2 ไดทรงขึ้นครองราชย พระองคนี้ทรงมีนิสัยคลายคลึงกับพระราช
บิดาคือไมทรงโปรดขุนนางฝายรัฐสภาและนิยมการปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเฉกเชนบูรพกษัตริยองคกอน ๆ
ดวยเหตุนี้จึงเกิดการปฏิวัติขึ้นอีกครั้งในปลายคริสตศตวรรษที่ 17
โทมัส ฮอบส เกิดในเดือนเมษายน 1588 ที่เมืองมาลมสเบอรี่ (Malesbiry) บิดาเป นนักบวช ทั้งนี้ตั้งแตอายุได 4
ขวบ ฮอบสเริ่มการศึกษาระดับตนจากโรงเรียนคริสตศาสนา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกฟอรด
เมื่ออายุได 20 ป หลังจากจบการศึกษาฮอบสไดเปนอาจารยพิเศษของตระกูลคาเวนดิส (Carvendish house) โดยรับหนาที่
สอนบุตรของวิลเลี่ยม (Bertrand Russell, 1972, p. 547) นอกจากนี้ฮอบสตองติดตามลูกศิษยไปในพื้นที่ตาง ๆ ของยุโรป
อยางสม่ําเสมอ ทําใหฮอบสไดรับอิทธิพลทางความคิดจากงานเขียนของกาลิเลโอและฟรานซิส เบคอนซึ่งเปนนักปราชญมนุษย
นิยมในศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะวิธีการคิดและระบบญาณวิทยาเปนอยางยิ่ง สวนอุดมการณทางการเมืองนั้นฮอบลเปนนักคิด
ที่นิยมระบอบราชาธิปไตย (monarchy) มาตั้งแตสมัยเปนอาจารยของตระกูลคาเวนดิส ดังเห็นไดจากการตีพิมพผลงานเรื่อง
“ธู ซิดิ ดิ ส ” (Thucydides) ใน ค.ศ. 1628 ซึ่ ง เป นงานแปลที่ แ สดงความไม เ ห็ นด วยกั บ การทํ างานของระบอบรั ฐ สภา
(parliament) ในทัศนะของเขา
หลั ง จากมรณกรรมของเอิ ร ลแห งเดอวอนไซร คหบดีผู มั่ งคั่ ง ของตระกู ลคาเว็ นดิช ฮอบส ไ ด เดิ นทางไปอยูยุ โ รป
ในชวงที่ฮอบสอยูยุโรปนั้นเขาไดรับอิทธิพลการใหเหตุผลตามวิถีการของเรขาคณิตหรือวิธีการอุปนัยซึ่งเป นวิธีการหาความรูที่
เป นที่ ยอมรั บในยุ โรป และเขายัง ได นําวิธีการนี้ มาแต งหนัง สือใน ค.ศ. 1637 ฮอบสไ ดกลับ มาอัง กฤษอี กครั้ง และใหค วาม
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สนับสนุนพระเจาชารลที่ 1 ตอสูกับรัฐสภาดังจะเห็นไดจากผลงานเรื่อง Elements of Law, Natural and Politics ซึ่งเขียน
ในระหวาง ค.ศ. 1641 – 1641
หลังจากพระเจาชารลทรงพายแพแกขุนนางที่นิยมระบอบรัฐสภา ทําใหฮอบสไดรับผลกระทบอยางมากเนื่องจาก
เปนผูที่สนับสนุนพระองคอยางเปดเผย ดังนั้น ในเวลาตอมาฮอบสจึงเดินทางไปอยูยุโรปอีกครั้งภายหลังการสวรรคตของพระ
เจาชารจที่ 1 ในชวงที่อยู ยุโรปเป นเวลาถึง 11 ป นี้ฮอบสไ ดเป นอาจารยสอนคณิ ตศาสตร แตเ มื่อพระเจาชารล ที่ 2 แห ง
อังกฤษทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยพระองค ใหมของอังกฤษ ในชวงเวลานั้ นฮอบสไดพิมพ ผลงานชิ้นสําคัญ คือ เลวิเอทั น
(Leviathan) ออกมา จนเปนที่วิพากษวิจารณกันในแวดวงวิชาการอยางมาก ชื่อเสียงของเขาเปนที่รูจักในฐานะนักวิชาการที่
สนับสนุนกลุมนิยมเจา (C. B. Macpherson,1985, p. 234) และทําใหตอมาฮอบสสามารถเดินทางกลับมาอังกฤษอีกครั้ง
เมื่ อพระเจาชาร ล ที่ 2 ทรงขึ้นครองราชย ใ น ค.ศ. 1660 พระองคไ ด ทรงโปรดใหฮ อบส เข าทํ างานในราชสํานั ก
เนื่องจากทรงนิยมชมชอบฮอบสซึ่งเปนนักวิชาการและปราชยที่สนับสนุนความชอบธรรมของระบอบการปกครองดวยสถาบัน
พระมหากษัตริย ในชวงนี้ฮอบสไดเขียนวิเคราะหบทบาทของรัฐสภาและสงครามกลางเมืองที่ผานมาโดยกลาวโจมตีระบอบ
รัฐสภาที่ทําใหอังกฤษเกิดความวุนวาย ในชีวิตบั้นปลายของฮอบส ยังไดแปลมหากาพยของโฮเมอรมหากวีผูยิ่ งใหญชาวกรีก
เรื่อง อีเลียด (Iliad) และโอดิสชี่ (Odyssey) ฮอบสถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 1679 รวมอายุ 91 ป
งานนิพนธกับความคิดเห็นทางการเมือง
ในสมัยยุคกลางอันรุงโรจนนับแตศตวรรษที่ 12 เปนตนมา ความรุงเรืองของคริสตจักรในสมัยโทมัส อไควนัสนั้นมี
อิทธิพลครอบคลุมในสังคมยุโรปมาอยางยาวนาน คําสอบของบรรดาเถระมีบทบาทต อแบบแผน จารีตและการปฏิบัติของ
คริสตชนยุโรปเปนอยางมากนับตั้งแตเกิดจนถึงตาย ศาสนาคริสตไดบมเพาะคําสอนวาหากใครตองการจุติบนสรวงสวรรคตอง
ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเยซูอยางเครงครัด แตถาหากใครขัดขืนก็จะถูกกลาวหาวาเปนพวกมิจฉาทิ ฐิ (heresy)
และอาจถูกบรรพชนียกรรม (interdiction) จากคริสตจักรได อยางไรก็ตาม ในชวงสมัยปลายยุคกลางนั้นศาสนจักรก็ไดถูกทา
ทายมากขึ้นเรื่อย ๆ จากป ญญาชนผู มี ความรู ท างศาสนาจนเกิด มี การปฏิรู ป ใหญ ในทางศาสนาคริ ส ตขึ้ นเพื่อย้ํ าให เห็ นถึ ง
ความสําคัญของจิตวิญญาณของแตละบุคคล การวิพากษระบอบในองคกรคริสตศาสนาจึงทําใหนักปราชญบางคนนั้นสามารถ
วิพากษวิจารณเ กี่ยวกับความคิ ดทางการเมือง ในชวงเวลานี้ได เกิด นักคิ ดขึ้นมาหลายทานที่สํ าคัญ คือ มาซิล ิ โอแห งปาดัว วิ
ลเลียมแหงออคคัมดังเต นิโคลัสแหงคูซา กลุมคนเหลานี้มีบทบาทตอการตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของศาสนจักร ขณะที่
แม็คเคียเวลี ลูเทอร คาลวิน บรูตัส และจัง โบแดง ตลอดจนถึงฮอบสก็ไดตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของสถาบันทางการเมือง
ฮอบสเปนนักคิดทางการเมืองที่มีความคิดคลายคลึงกับแม็คเคียเวลลีนักรัฐศาสตรชาวอิตาลีกลาวคือเขาประสงคที่จะ
สรางเอกภาพใหกับนครรัฐ (state) แตมีขอแตกตางที่สําคัญคือแม็คเคียเวลลีตองการสรางเอกภาพใหกับรัฐโดยคํานึงถึงวิธีการ
โดยเฉพาะโครงสรางของการรัฐเพื่อใหเขมแข็งอยูได สวนฮอบสนั้นตองการสรางเอกภาพใหกับประมุขของรัฐเทานั้น ฮอบสจึง
มีความคิดที่นิยมระบอบสถาบันกษัตริย ดังจะเห็นไดจากผลงานสําคัญ 2 เลมของฮอบสที่สะทอนทรรศนะดังกลาวคือเรื่องเลวิ
เอทันและเรื่องเบเฮมอท (Behemoth)
ในนิพนธหนังสือเรื่องเลวิเอทันนั้น ฮออสไดกลาววาตามพระคัมภีรเดิมเปนชื่อพญาลีวิเอทันที่ปกครองบรรดาสรรพ
สัตวนอยใหญในปา แตยังมีสัตวบางตัวที่แมจะพลังนอยก็ยังหยิ่งผยองพยายามที่จะแยงเปนนายแหงสัตวทั้งปวงถึงกับขัดขืน
ตอตานอํานาจพญาลีวิเอทัน (Edwin Curley, 1994, p. 7) โดยที่พญากุมภีลมีลักษณะใบหนาที่หนามากและมีเกล็ดเรียงราย
ตามตัวโดยตลอดจึงสามารถปองกันมิใหสัตวเหลานั้นมาทําอันตรายแกตนได การที่ออบสใชพญาเลวิเอทันมาตั้งเปนชื่อหนังสือ
เชนนี้ชี้ใหเห็นวาความมักใหญใฝสูงในอันที่จะคิดยึดอํานาจรัฐที่ปกครองแบบพญาเลวิเอทันนั้น นอกจากจะเปนไปไมไดแลวยัง
เปนการทําลายตัวเองอีกดวย สวนนิพนธหนังสือเรื่องเบเฮมอทนั้นตามคัมภีรเดิมเปนซื่อสัตวรายในทะเล แตมีอํานาจนอยกวา
พญาเลวิเอทัน ซึ่งฮอบสใชพญาเบเฮมอทเปนอุปมานิทัศนแทนรัฐสภา ซึ่งฮออสนั้นมีเจตนาหมายถึงครอมเวลที่ตองการทําลาย
อํานาจของพญาลีวิเอทันเอง ฮอบสพยายามชี้ใหเห็นวาพระเจาแผนดินมิไดใชพระราชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเต็มที่จึง
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1143
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กอใหเกิดสงครามกลางเมือง และเมื่อประเทศมีพญา 2 คนซึ่งฮอบสเจตนาหมายถึงกษัต ริยกับรัฐสภา สงครามก็กลายเป น
เครื่องตัดสินวาพญาคนใดมีอํานาจมากกวากัน ดวยเหตุที่นิพนธเลวิเอทันของฮอบสจึงเปนงานเขียนที่สะทอนมุมมองความคิด
ทางการเมืองของฮอบสไดอยางมีระบบระเบียบในการนําเสนอสัญญาประชาคม (social contract) ซึ่งเปนการเริ่มตนนํากฎ
ธรรมชาติมาเปนพื้นฐานกําหนดอํานาจของผูปกครองคนนั้น ๆ การศึกษาความคิดทางการเมืองของฮอบสจึงควรเนนที่หนังสือ
เรื่องเลวิเอทันเปนหลักและผลงานเรื่องอื่น ๆ เปนงานรองทางการศึกษา (Edwin Curley, 1994, p.50)
ในสภาวะธรรมชาติมนุษยจึงมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะกระทําสิ่งที่ตนเห็นวาจะสงเสริมความปลอดภัยของตนเอง แต
ตราบใดที่สิทธิตามธรรมชาตินี้ยังมีอยูก็ยังไมมีอะไรที่จะมาประกันไดวาชีวิตจะยืนนานตามที่ธรรมชาติปลอยใหคนมีชีวิตอยูได
โดยปกติ ดังนั้น ในสังคมมนุษยก็ยังตองมีกฎหมาย ซึ่งมาจากการที่องคอธิปตยใหความสมบูรณแกธรรมเนียม ประเพณีและ
กฎแหงธรรมชาติที่มีอยูแลวมากมาย ซึ่งถือเปนเอกสิทธิพิเศษขององคอธิปตยพระองคเดียว แมกระทั่งตุลาการก็ไมมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะประกาศกฎหมาย เพราะฮอบสกลัวเกรงการเสริมแตงตอเติมขอความที่ผิดพลาดในภายหลัง เมื่อถึงจุดนี้ก็เปนที่
เขาใจกันวาฮอบสปฏิเสธทฤษฏีเทวสิทธิ์ที่เชื่อถือกันมาหลานศตวรรษอยางสิ้นเชิง
ในขณะที่ฮ อบส ปฏิเ สธความเชื่อของเทวสิทธิ์ ทานได เสนอทฤษฏีสัญ ญาประชาคม โดยฮอบสเ ชื่อว า เมื่อสภาวะ
ธรรมชาติเลวรายมาก มนุษยจึงมาทําสัญญารวมกันที่จะยกสิทธิตามธรรมชาติ ตลอดจนอํานาจที่จําเปนตอการคุมครองสิทธิ
เหลานั้นใหแกองคอธิปตย แตสัญญาจะตองมีผลผูกมัดถาวร เมื่อกติกาสัญญาไดจัดทําขึ้นแลว ประชาชนไมอาจจะรองเรียกถึง
ความเสียหายที่องคอธิปตยขึ้นเอง ประชาชนก็สามารถทําได ถาหากชีวิตของพวกเขาตองตกอยูในอันตรายดังนั้นรัฐในความคิด
ของฮอบสจึงมีหนาที่เพียงเพื่อรักษาเสถียรภาพ นอกนั้นเปนสิทธิของแตละคนที่จะแสวงหาคุณธรรม ศาสนา การศึกษา ดังนั้น
ความคิดขั้นพื้นฐานทางการเมืองของฮอบสจึงไมตองการสรางขอโตแยงทางการเมืองในอันที่กอใหเกิดความแตกแยกกัน หาก
หาทางประนีประนอมยอบรับสภาพการเมืองที่เป นอยูเพื่ อว าอํานาจทางการเมืองจะไดร วมอยูใ นมื อของผู ถือครองอํานาจ
อธิปไตย แมวาฮอบสจะนิยมกษัตริยยิ่งกวาระบบการปกครองใด แตถึงจะเปนผูอื่นหรือบุคคลใด ๆ ก็ตองยึดกุมอํานาจไดอยาง
สมบูรณสทิ ธิ์ขาด โดยที่อํานาจอธิปไตยที่เปนอยางสมบูรณสิทธิ์ขาดกฎหมายที่ออกมา ยอมถือไดวามีความยุติธรรมเพราะผูมี
อํานาจการเมืองเปนผูกําหนดวาสังคมตองการความยุติธรรมเชนใด
สภาวะธรรมชาติและคุณสมบัติธรรมชาติมนุษย
ฮอบส มีความเห็นวาในสภาวะธรรมชาติโลกไม มีเศรษฐกิ จ วั ฒนธรรม คมนาคม ศาสนาหรือลั ทธิความเชื่อ เวลา
ศิลปะ วรรณกรรม หรือกระทั่งสงครามการสูรบ มนุษยมีแตความกลัวตายอันไมมีที่สิ้นสุดเพราะมนุษยมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว
แรนแคนทุกขยาก สังคมมนุษยจึงมีแตความเหี้ยมโหดและอายุสั้น ขอสนับสนุนที่ฮอบสใหตอความคิดนี้ก็คือการที่บุคคลยัง
ตองพกพาอาวุธขณะเดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อคุมครองตนเองใหปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่คอยจองทําราย นอกจากนี้ฮอบสยัง
สังเกตวาสังคมที่มนุษยรวมกันนั้นก็ไมปลอดภัยเพราะมนุษยทุกบานยังตองลั่นกุญแจประตูบานเพื่อปองกันการรุกล้ํา รัฐบาลก็
ยังไดวาจางเจาหนาที่เพื่ อมารักษาความสงบเรีย บรอย รัฐตาง ๆ ในยุโ รปยังคงสรางป อมปราการฝกหัด ทหารและคอยสื บ
ราชการลั บระหวางกัน กิ จกรรมเหลานี้ เปนปรากฎการณสวนหนึ่ งที่ออกมาตามสภาวะธรรมชาติที่เป นอยู ในอดี ตนับ จนถึ ง
ปจจุบันสมัยของฮอบส
ฮอบสกลาววาโดยธรรมชาติมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา พลังที่ผลักดันใหมนุษยตองเคลื่อนไหวคือ
ความมุงมั่นในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือภวตัณหา (desire) และมนุษยนั้นมีอุปนิสัยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมพึงปรารถนาหรือวิภวตัณหา
ฮอบสจึงสรุปวาสิ่งที่พึงปรารถนาของมนุษยคือการรักษาตนเองใหปลอดภัย สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงคือความตาย และสิ่งที่ชั่วราย
ที่สุดคือความไมปลอดภัย ฮอบสวิเคราะหตอไปวาสังคมยังเกิดความวุนวายมาจากสภาวะธรรมชาติของมนุษยในดานอื่น ๆ อีก
กลาวคือมนุษยเกิดมาโดยธรรมชาติมีความเทาเทียมกันทั้งทางกายและจิตใจ (C. B. Macpherson,1985, p. 40) แตคน
ออนแอที่สุดก็อาจสังหารคนที่แข็งแรงที่สุดได คนที่ถือวาตนเองฉลาดก็อาจมีคนฉลาดกวาตน เมื่อความเทาเทียมกันของมนุษย
อยู ที่ค วามพอใจในสวนที่ต นมีอยู แตส วนที่ ต นมี อยู ข องมนุษย มักจะเปนสิ่ ง ๆ เดีย วกัน จึง ทําใหม นุ ษย ต องแย ง ชิง กั นเพื่ อ
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เอาชนะอีกฝายหนึ่งใหได ไมวาดวยสันติวิธีหรือการทําลายลางกัน สังคมมนุษยจึงมิใชยุงเหยิงเพราะมนุษยนั้นเทาเทียมกันใน
สภาวะสังคม แตที่สังคมมนุษยวุนวายเพราะมนุษยมีจิตในความเห็นแกตัว ความกลัว การแขงขันและนํามาสูการตอสูระหวาง
กัน สิ่งเหลานี้จึงทําใหสังคมวุนวาย
ในเรื่องกฎของกฎธรรมชาตินั้นฮอบสมองวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล ดังนั้น มนุษยจึงสามารถเขาใจกฎตาง ๆ
ทางธรรมชาติได กฎธรรมชาติในสภาวะธรรมชาติเปนกฎทั่วไปที่หามมนุษยมิใหกระทําในสิ่งที่เปนผลตอการทําลายชีวิตตนเอง
เพราะมนุษยเปนผูมีเหตุผล การที่มนุษยจะหาเหตุผลทําลายชีวิตของตนเองจึงฟงไมขึ้น ยกเวนแตมนุษยผูนั้นจะขาดเหตุผลไป
ชั่วขณะ ยิ่งกวานั้นกฎธรรมชาติยังสอนใหมนุษยแ สวงหาสันติภาพและมุง ตอความสงบสุข มนุษยจึงพยายามหาทางปองกั น
ตนเองใหมีความปลอดภัยอยูเ สมอ (Bertrand Russell, 1972, p. 550) ฮอบสยังกลาวเพิ่มเติมวาในสภาวะของธรรมชาตินั้น
มนุษยอยูภายใตกฎธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิธรรมชาติที่จะกระทําการในสิ่งที่ตนเองเห็นวาเปนการสงเสริมความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมทั้งการใชรางกายของผูอื่นในการปกปองชีวิตของตนตราบเทาที่มนุษยยังมีสิทธิธรรมชาตินี้อยู
กฎหมายและหลักการประชาสังคม: แนวการแหงการประนีประนอมสังคม
ฮอบสกลาวยืนยันวาในสังคมมนุษยมีกฎบัญญัติ ธรรมเนียมขอปฏิบัติ ประเพณี และกฎธรรมชาติดํารงอยูกอนแลว
เพราะสังคมมนุษยเปนสังคมที่มีพัฒนาการมายาวนานในชวงอารยธรรม แตทวากฎเหลานั้นไมใชกฎหมาย (law) จนกวากฎ
เหลานี้จะไดรับการยอมรับจากองคอธิปตย (sovereignty) ใหใชบังคับไดอยางสมบูรณเทานั้น การยอมรับนี้เปนคุณลักษณะที่
พิเศษขององคอธิปตย เพราะแมกระทั่งผูพิพากษาก็ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกาศใชกฎหมาย เพราะฮอบสกลาววาผู
พิพากษาอาจเสริมแตงประโยคตาง ๆ ที่ผิดพลาดไวในกฎหมายไมมีที่สิ้นสุดและสงผลกระทบตอประชาชน
กฎหมายเปนบัญชาขององคอธิปตย ผูมีอํานาจแตเพีย งผูเดียวที่จะบังคั บกฎหมาย ดังนั้ น องคอธิปตยจึง ไมไดอยู
ภายใตกฎหมาย ฮอบสไดแสดงทัศนะในการบัญญัติกฎหมายวาถาหากรัฐตรากฎหมายโดยอาศัยพื้นฐานที่ผิดพลาดแลว ความ
วุนวายจะยิ่งมีมากในสังคมหรือรัฐนั้น ๆ โดยปกติแลวประชาชนจะเคารพกฎหมายเพราะเห็นวากฎหมายเปนธรรมของคน
สวนรวม และคนสวนรวมไดยกอํานาจใหแกองคอธิปตยโดยฉันทามติ ดวยเหตุนกี้ ฎหมายจึงเปนเจตจํานงของคนสวนรวมและ
ขององคอธิปตยที่ไดรับอํานาจจากชนสวนรวมดวยเชนกัน (C. B. Macpherson, 1985, p. 124)
ขณะที่ในมุมมองเกี่ยวกับสัญญาประชาคมนั้นฮอบสไมเชื่อเรื่องพระเจา (atheism) ดังนั้น เขาจึงปฏิเสธทฤษฏีเทว
สิทธิ ที่มี แนวความคิด วาพระมหากษั ตริ ยมี อํานาจมาจากพระเจาแทนที่จะมาจากประชาชนซึ่ งเขาไดอธิบายไวใ นเรื่ ององค
อธิปตยกับกฎหมายของปวงชนที่มีความสัมพันธระหวางกัน กอปรกับฮอบสไดรับอิทธิพลมาจากกระบวนการปฏิรูปศาสนา
ฮอบสจึงเห็นวาทฤษฎีเทวสิทธิ (devine right) จะไมสามารถใหคําตอบที่ชอบธรรมในการอธิบายความหมายของสถานภาพ
พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยได เพราะนักคิดนับตั้งแตสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการนั้นไมมีผูใดสามารถใหคําตอบ
รองรับความเชื่อนี้ได ดวยเหตุนี้ ฮอบสจึงเสนอทฤษฎีการกําเนิดรัฐใหมขึ้นมาคือทฤษฏีสัญญาประชาคมเพื่อสรางความชอบ
ธรรมใหกับสถาบันกษัตริย
ทฤษฏีสัญญาประชาคมเปนทฤษฏีการเมืองที่มีแนวคิดวาสภาวะธรรมชาติเปนสภาวะที่เลวรายดังที่ ฮอบสไดกลาว
มาแล ว ด วยเหตุนี้ม นุษยจึงตองมาทํ าสัญญารวมกันที่ จะยกสิทธิ ธรรมชาติใ หแก องคอธิปตย ดวยความสมัครใจ ในการทํ า
สัญญาประชาคมนี้ประชาชนตองทําตอกันเอง ซึ่งองคอธิปตยมิใชเปนคูดวยสัญญาที่ทําขึ้นและไมมีผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ
ประชาชนเหลานั้นโดยตรง เมื่อประชาชนกําหนดกฎกติกาที่ไดทําขึ้นแลว ประชาชนก็ไมอาจจะเรียกรองถึงความเสียหายที่
องคอธิปตยอาจเปนผูกอขึ้นไดจากการกําหนดกฎเหลานั้น ทั้งนี้เพราะองคอธิปตยมิใชคูสัญญาจึงไมตองผูกมัดตามสัญญานั้น
ประชาชนเปนผูกอตั้งหรือสถาปนาอํานาจชุดหนึ่งใหองคอธิปตยและยกอํานาจนั้นใหแกองคอธิปตยใชในการบริหาร ดวยเหตุ
นี้ประชาชนจึงควรเปนผูรับผิดชอบในสิ่งที่องคอธิปตยไดกระทําลงไปดวยเพราะการลมลางองคอธิปตยจะทําใหประชาชนตอง
กลับไปสูสภาวะธรรมชาติ ซึ่งเปนสภาวะที่ประชาชนตองเผชิญกับความทุกขยาก เหี้ยมโหด และความไมปลอดภัยในชีวิตจาก
สังคมที่กลียุค ((Richard Serjeantson, 2014, p. 155-157) สภาวะเชนนี้ฮอบสมองวามีความเลวรายกวาการมีระบอบ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1145
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ทรราช (tyranny) ฮอบลยังอางวาอริสโตเติลเคยกลาววาการมีทรราชยยังดีกวาสภาพบานเมืองที่ปราศจากขื่อแปเพราะขาด
ผูปกครองรัฐ
ความคิดทางจักรภพดานการปกครอง
ฮอบลอธิบายวาการที่ประชาชนมาทําสัญญาประชาคมรวมกันโดยยกอํานาจใหแกองคอธิปตยเปนเสมือนหนึ่งกลุม
ชนที่รวมกันเขาเปนบุคคลคนเดียวกัน ลักษณะการรวมกลุมเชนนี้เรียกวา “ จักรภพ” (common-wealth) หรือรัฐอธิปตยที่
ยิ่งใหญโดยองคอธิปตย มีอํานาจสู งสุดและมีอํานาจพอเพียงที่ จะบัง คับให ประชาชนรักษาคํามั่นที่ให ไวตอ กัน เพราะมนุษย
ออนแอเกินกวาที่จะทําตามสัญญาตลอดไป (C. B. Macpherson, p. 409) ฮอบสมองวาในสังคมมนุษยมีแตความทะเยอะ
ทะยาน ความละโมบ ความโกรธและอารมณอื่น ๆ ผสมผสานในสังคมอยูตลอดเวลา ในบางครั้งอํานาจใฝต่ําอาจมีมากกว า
คุณธรรมความดีซึ่งทําใหสังคมไมสามารถตานทานพลังอํานาจหรือกิเลสที่ต่ําได ดังนั้น มนุษยก็ยิ่งจะตองพึ่งอํานาจขององค
อธิปตยเพื่อใหชวยรักษาสภาพบังคับที่ทุกคนตองทําตามสัญญาประชาคม
จักรภพในความคิดของฮอบสมีสองประเภท ประเภทแรกเปนจักรภพอันเกิดจาก “การกอตั้ง” โดยประชาชน ทั้งนี้
ประชาชนพรอมใจกัน (consent) ตกลงทําสัญญาอยูภายใตการปกครองอยางสมัครใจ และประเภทที่สองคือจักรภพอันเกิด
จาก “การไดมา” โดยองคอธิปตยเปนผูใชกําลัง (force) เขาครอบครองรัฐอื่น จักรภพทั้งสองชนิดนี้มีรูปแบบการปกครองไม
แตกตางกันเพราะจักรภพทั้งสองเกิดขึ้นจากสภาพความกลัวของมนุษยเปนที่ตั้งโดยธรรมชาติ (Richard Serjeantson, 2014,
p. 65) กลาวคือประชาชนในจักรภพจาก “การกอตั้ง” จะมีสภาพตางคนตางหวาดกลัวซึ่งกันและกัน สวนประชาชนที่พายแพ
สงครามมีทางเลือกอยูสองทางคือยอมตามหรือยอมตาย ทั้งนี้ไมวาผูพายแพจะสมัครใจหรือฝนใจก็ไมเปนที่สนใจของผูชนะ
นอกจากนี้ฮอบสไดแบงรูปแบบการปกครองของจักรภพออกเปนสามแบบ คือระบบราชาธิปไตย ระบบอภิชนาธิป
ไตยและระบบประชาธิปไตย ฮอบสอธิบายตอวาผูที่ไมชอบการปกครองแตละแบบจะเรียกการปกครองที่ตางกันไป เชน ระบบ
ราชาธิปไตยจะถูกเรียกวาระบบทรราชย อภิชนาธิปไตยจะถูกเรียกวาระบบคณาธิปไตย และระบบประชาธิปไตยจะถูกเรียกวา
ระบบอนาธิปไตย (Bertrand Russell, 1972, p. 552-553) ในเรื่องรูปการปกครองนี้ฮอบสยังไดชี้ใหเห็นขอเท็จจริงที่วาการ
ปกครองไมวาจะโดยกลุมคนหรือโดยคณะคนจํานวนมากมักกอใหเกิดองคอธิปตยหลายองคขึ้น แตองคอธิปตยเหลานี้ไมอาจจะ
แบงแยกอํานาจกันไดอยางแทจริงซึ่งทําใหประชาชนตองตกอยูในภาวะสงครามอยูเนื่อง ๆ สิ่งเหลานี้จึงนําไปสูความไมมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพยสิน
รูปแบบการปกครองอยางระบบอภิชนาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะคลายกับรูปแบบการปกครองที่
มีผลเสียในดานที่ไมสามารถที่จะรักษาสันติภาพ (peace) และความปลอดภัย (safety) ของประชาชนไดอยางเต็มที่ ฮอบลจึง
มีความคิดเห็นวาระบบราชาธิปไตยนาจะเปนรูปการปกครองที่เหมาะสมที่สุด และมีแนวโนมที่จะสามารถรักษาสันติภาพและ
ความปลอดภัยของประชาชนในรัฐได เพราะการปกครองที่มีองคอธิปตยเพียงคนเดียวจะกระตุนใหจักรภพมีความเขมแข็งที่จะ
ธํารงรักษาสันติภาพและความเจริญรุงเรือง (Richard Serjeantson, 2014, p. 150) ดวยเหตุที่วาความสัมพันธขององค
อธิปตยกับประชาชนผูกพันกันอยางแนบแนน ทําใหการปกครองแบบราชาธิปไตยนั้นเปนการปกครองที่คลองตัว และเต็มไป
ดวยความสมานฉันทในหมูสมาชิกภายในรัฐ ขณะเดียวกันการบริหารนั้นก็มีประสิทธิภาพในการตัดสินปญหาและมีความมั่นคง
ในการรักษาคํามั่นสัญญากับประชาชน
อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันฮอบสมองวาจักรภพที่มีองคอธิปตยปกครองคนเดียวก็อาจจะลมเหลวไดเชนกัน ถาหา
กองคอธิ ปตย ขาดการควบคุม ประชาชนและปลอยให ประชาชนมีสิ ทธิม ากจนเกินไป เมื่ อองคอธิ ปตย จะกลับ มาใชอํานาจ
ควบคุ มใหมอีกครั้ง หนึ่ง ประชาชนจะตอตานเพราะเขามีความรูสึ กวาถูกริ ดลอนสิทธิ ที่ตนพึงมี ดั งนั้น องค อธิป ตยจีงควร
ปกครองอยางเขมงวด แตก็ไมควรทําอะไรที่ขัดกับมโนธรรมและกฎหมาย และเมื่อองคอธิปตยทําผิดก็เชนเดียวกับนักบวชที่
ทําผิดกลาวคือไมมีใครทําอะไรกับองคอธิปตยที่มีอํานาจสูงสุด หรือและนักบวชที่มีอํานาจทางศาสนาได สังคมจะเกิดความ
วุนวายยุงเหยิง องคอธิปตยในความหมายของฮอบสนั้นจะตองมีหิริโอตัปปะและจะตองควบคุมประชาคมไมใหมีอํานาจกลา
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แข็งจนสามารถแขงอํานาจกับองคอธิปตยได (C. B. Macpherson, p. 554) ซึ่งหากเกิดภาวะสุญญากาศที่จักรภพแขงอํานาจ
หรือแบงแยกอํานาจกันเองจนแตกออกเปนฝกฝาย ภาวะเชนนี้จะเปนโอกาสที่จะนําไปสูการบั่นทอนเอกภาพของจัก รภพลง
ฮอบส ส รุ ป ว าองค อธิป ต ย ต องไม ป ล อ ยใหรั ฐ อื่ นสามารถบงการองค กรต าง ๆ ภายในจั กรภพซึ่ ง จะทําให เ กิ ด อั นตรายต อ
เสถียรภาพของจักภพเอง ทั้งนี้องคกรที่สามารถรับคําสั่งมาจากตางประเทศไดที่เห็นไดชัดเจนคือองคการศาสนา
ในจักรภพที่มีองคอธิปตยเพียงองคเดียวนั้นองคอธิปตยยอมมีหนาที่และสิทธิตามตําแหนงและบทบาทของความเปน
ประมุข ทั้งนี้ตามความคิดของฮอบสนั้นองคอธิปตยมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
และการรับ รูถึ งสิท ธิต ามกฎหมายของประชาชน องค อธิ ปต ยตองรู จักความอดกลั้ น ในการใชอํานาจหนาที่ท างนิ ติบั ญญั ติ
บริหาร ตุลาการ การทหารและการเก็บภาษีอากรซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญในจักรภพ องคอธิปตยมีสิทธิในการ
เลือกรัฐมนตรีและองคมนตรี ทั้งยังมีอํานาจลงโทษและใหรางวัลตอบแทนแกผูอยูใตบังคับบัญชา องคอธิปตยสามารถควบคุม
ความคิดเห็นของมหาชนเพื่อปองกันมิใหเกิดความแตกแยกและสงครามกลางเมืองหรือมีอํานาจปองกันมิใหทรัพยสินไปรวม
กระจุกอยูในมือของกลุมชนสวนนอยซึ่งจะนําไปสูความไมพอใจและการปฏิวัติได (Bertrand Russell, 1972, p. 630) จากที่
กลาวมาจึงเห็นไดวาองคอธิ ปตย มีอํานาจในการพิทักษรักษาอํานาจของตนอย างสุดความสามารถ และมี สิทธิ รักษาอํานาจ
การเมืองของตนตลอดไปเพราะถือวาอํานาจขององคอธิปตยเปนสิ่งที่แบงแยกมิได
ฮอบลมีความคิดเห็นวาองคอธิปตยถึงจะมีอํานาจมาก แตก็ไมไดใชอํานาจนั้นบังคับประชาชนทุกสิ่งอยาง ประชาชน
จึงมีอิสรภาพที่จะกระทําการสิ่งใด ๆ ที่องคอธิปตยไมไดหามไว และประชาชนยังมีเสรีภาพสวนบุคคลในการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจ การทําสัญญาระหวางกัน การเลือกถิ่นที่อยูอาศัย เสรีภาพในการบริโภคอาหาร การเลือกอาชีพ การแต งงานตามที่
ตนเห็นวาเหมาะสม ฮอบสมีความปรารถนาที่จะใหประชาชนมีความเทาเทียมในทางกฎหมายเปนอยางมาก โดยเขากลา ววา
ไมวาบุคคลนั้นจะมีอํานาจเพียงใดหรือมั่งมีเพียงใดหรือเปนชนชั้นสูงเพียงใด เขานั้นยอมจะแสวงหาความเที่ยงธรรมเชนเดียวกัน
ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอกัน การปกครองโดยกฎหมายขององคอธิปตยตามทัศนะของฮอบสจึงเปนเรื่องของการปฏิบัติ
มากกวาเปนพันธะทางศีลธรรม
สวนการมีอิสระทางการเมืองนั้นฮอบสเห็นวาควรคื นใหประชาชนเฉพาะเมื่อองคอธิป ตยไมอาจจะคุมครองคนใน
บังคับของเขาไดเทานั้น ทั้งนี้เพราะประชาชนไมจําเปนตองเคารพเชื่อฟงองคอธิปตยที่ไรอํานาจ จุดมุงหมายของการเคารพเชื่อ
ฟงคือการคุมครอง และประชาชนจะมีสิทธิตอตานองคอธิปตยถาหากชีวิตของพวกเขาตกอยูในหวงภาวะความอันตราย แตฮ
อบสไดเตือนวาประชาชนควรตอตานองคอธิปตยอยางระมัดระวังและมีสติ เพราะเมื่อลมลางองคอธิปตยไดแลว ประชาชนก็จะ
กลับไปสูสภาวะธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนสภาวะที่ไมนาพึงประสงคของสังคมมนุษย
ความคิดทางศาสนากับสัมพันธภาพทางการเมือง
ในชวงที่ฮ อบส มีชีวิตอยู นั้นเขามองเห็นป ญหาสําคั ญขอหนึ่งคื อการสร างเอกภาพใหแก ประมุขของรั ฐ เขามองว า
สาเหตุสําคัญที่ทําใหที่เอกภาพของประมุขตองสั่นคลอนอยางหนักเพราะศาสนาเปนตนเหตุ ฮอบสมีความเชื่อวาองคกรศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกของโรมเปนภัยตอสังคมของอังกฤษเพราะเซนตออกัสตินและอไควนัสกลาววาประชาชนตองภักดีตอ
ศาสนาคริสตเหนือรัฐ คําสอนนี้เทากับเปนการบอนทําลายรัฐและองคอธิปตยโดยตรง (Richard Serjeantson, 2014, p.
283) ฮอบสยังไมชอบกลุมศาสนาคริสตนิกายเพียวริแตนทและนิกายเพรสไบทีเรียนเพราะเปนพวกที่ถือตัววายึดเอาความ
บริสุทธิ์ทางคริสตศาสนาและไดเรียกรองความยุติธรรมตลอดจนขันติธรรมทางการเมืองซึ่งเปนการปฏิเสธอํานาจสูงสุดของ
สถาบันกษัตริยจนเกิดสงครามกลางเมืองอังกฤษขึ้น
สาเหตุที่ฮอบสเชื่อวาศาสนจักรควรอยูใตอาณาจักรคงเปนเพราะทานเชื่อในพระคัมภีรเดิมซึ่งบัญญัติใหนักบวชอยูใต
อํานาจของสถาบันกษัตริยอยางเหมาะสมเพราะความเปนเอกภาพและผลประโยชนทางโลก ที่มีผลตอประชาชนโดยตรง แต
โทมัส อไควนัสไดอางวาตามพระคัมภัรใหมบรรพชิตมีฐานะสูงกวาฆราวาส เพราะตองนํามนุษยไปสูสรวงสวรรคจึงใหกษัตริย
อยูใตอํานาจของสถาบันศาสนาเพื่อนักบวชจะไดดูแลวัตถุประสงคขั้นสุดทายของมนุษย สิ่งเหลานี้จึงเปนสาเหตุที่ทําใหฮอบส
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เกิดความสงสัยในคําสอนของพระเจา จนถึงกับกลาววาไมเคยไดยินไดฟงกับหูของตัวเอง มีแตคนอื่น ๆ มาอางวาสิ่งนั้นเปนคํา
ดํารัสของพระเจา และผูที่อางในพระดํารัสของพระเจามาสั่งสอนมนุษย เขาผูนั้นก็ไมมีทางตอบไดวาคําสั่งสอนเหลานั้นเปน
ของพระเจาจริง หรื อไม จนบางครั้ งนั กบวชบางรูป สําคัญ เองผิด ไปจากความจริ ง โดยเห็นวาตนเองมีอํานาจเพราะมี ฐ านะ
สัมพันธกบั พระเจาแตเปนความสัมพันธที่พิสูจนไมไดและไมไดวางอยูบนเหตุผล
ดวยเหตุ นี้ฮอบส จึง ให ประชาชนเลื อกวาตนจะอยู ขางใดระหว างศาสนากั บ องค อธิ ปต ย โดยฮอบส ได แ นะนํ าว า
ประชาชนควรจะภักดีตอองคอธิปตยมากกวาศาสนา เพราะจะไมทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางผูนําศาสนากับองค
อธิ ป ต ย และองค องค อธิ ปต ย นาจะปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ ง สอนของพระเจ าไดดี เ ท า ๆ กั บการปฏิ บั ติ ของเหลานั กบวช (Edwin
Curley, 1994, p. 63-64) ถานักบวชมีหนาที่เพียงการถายทอดคําสั่งสอนของพระเจาสูประชาชนเทานั้นกลาวไดวาเมื่อฮอบส
ลดความผูกพันที่มี ตอความเชื่ อในศาสนาคริส ตลง และมี ความเปลี่ ยนแปลงในความเชื่อเกี่ยวกับความเป นจริง อันเป นที่สุ ด
บางอยาง ทําใหความคิดทางการเมืองแตกตางออกไปจากบรรดาเถระ เชน อไควนัสที่ไดกลาวไวกอนหนา ดังนั้น เมื่อฮอบสมี
ความคิดเกี่ยวกับสภาวะธรรมชาติและธรรมชาติของมนุษยเพียงเทาที่เกี่ยวกับมนุษยดังที่เขาไดกลาวไวในนิพนธลีวิอาทัน ซึ่งใน
หนังสือของเขาไมไดอางถึงพระเจาอยางออกัสตินหรืออไควนัส กฎแหงธรรมชาติของฮอบสจึงแตกตางไปจากคําสอนของทั้ง
ออกัสตินและอไควนัส กลาวคือกฎแหงธรรมชาติในสภาวะธรรมชาติเปนกฎทั่วไปที่มนุษ ยสามารถคนพบไดดวยเหตุผลของ
ตนเอง กฎแหงธรรมชาตินี้เองที่หามมิใหมนุษยกระทําสิ่งที่จะเปนผลทําลายชีวิตของตนเอง และยังสอนใหคนแสวงหาสันติภาพ
และมุงตอความสงบสุข โดยใหปองกันตนเองดวยวิธีการโดยปราศจากคําสอนของศาสนาแตอยางไร
บทสรุป
ฮอบสมีความคิดวาในสภาวะธรรมชาติ สังคมมนุษยไมมีกฎมีเกณฑ และมนุษยมีความโลภในอํานาจไมสิ้นสุดสังคมจึง
เกิดปญหา แตฮอบสก็ยังคิดวามนุษยเปนผูมีเหตุผลสามารถเขาใจกฎธรรมชาติที่สอนใหหลีกเลี่ยงภัยอันตรายตาง ๆ และมุง
แสวงหาสันติภาพมนุษยจึงมีสิทธิ ธรรมชาติที่จะปกปองตนเองจากการปองรายทั้งปวง ฮอบสไดเสนอทางออกแกไขสภาวะ
ความไมสงบทางสังคมดวยการใหประชาชนมาทําสัญญาประชาคมรวมกันเพื่อยกสิทธิธรรมชาติใหกับองคอธิปตย เพื่อใหองค
อธิปตยสามารถออกกฎหมายใหทุกคนอยูอยางสันติ องคอธิปตยที่วานี้ไมใชคูสัญญาของประชาชน ประชาชนจึงโคนลมไมได
ยกเวนองคอธิปตยจะทําใหประชาชนตกอยูในอันตรายตอ ฮอบสเชื่อวาสภาวะธรรมชาติที่โหดรายหรือการกลัว สภาวะการ
ปกครองขององคอธิปตยองคใหม ดังนั้น รูปการปกครองที่ดีที่สุดสําหรับจักรภพคือราชาธิปไตยเพราะเปนรูปการการปกครอง
ที่มีเอกภาพมากที่สุด ภายในจักรภพนั้นฮอบสกําหนดใหอํานาจอธิปไตยตกเปนขององคอธิปตยเพียงองคเดียว แตองคอธิปตย
ไมสามารถใชอํานาจนี้ในการคุกคามความปลอดภัยของประชาชนได เพราะประชาชนมีสิทธิตอตานองคอธิปตย นอกจากนี้ฮ
อบสไดเรียกรองใหองคอธิปตยมีอํานาจเหนือองคการศาสนา และใหกําจัดองคการศาสนา ที่พยายามจะมีอํานาจทางการเมือง
มาแขงขันกับองคอธิปตยรวมทั้งชักชวนใหประชาชนจงรักภักดีตององคอธิปตยมากกวาองคการศาสนา
เอกสารอางอิง
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ความหลากหลายทางชาติพนั ธุในเมืองราชบุรี
Ethnic Diversity in Ratchaburi Province
กนกอร สวางศรี
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
kanokorn_toey@hotmail.com
บทคัดยอ
บทความฉบับนี้กลาวถึงเชื้อชาติและเผาพันธุของกลุมคนในจังหวัดราชบุรี พบวาจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุเปนอยางมาก สืบเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรที่เอื้อตอการเปนสังคมเปดและการเกิดพหุวัฒนธรรมภายใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยทําใหเกิดการอพยพของกลุมคนตางถิ่น ทั้งกลุมคนจากประเทศพมา เขมร ลาว และตอนเหนือของไทย
เขามาตั้งถิ่นฐานอยูในจังหวัดราชบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสามารถระบุชาติพันธุที่สําคัญ 8 กลุมชาติพันธุ ไดแก ชาวไท-ยวน
ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง) และชาวเขมร ซึ่งแตละ
กลุมชาติพันธุลวนมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม
คําสําคัญ: กลุมชาติพันธุ ราชบุรี
Abstract
This article is about the racial and ethnic group of people in Ratchaburi province. Found that
Ratchaburi has diversity ethnic. According to the geography that facilitates open society and multi-culturalism
within Ratchaburi. These reasons make the people in Burma, Cambodia, Laos and Northern Thailand move
in Ratchaburi. They have settled in Ratchaburi province from the past to present. The ethnic minorities
can be identified in 8 ethnic groups, including Tai-Yuan, central Thai people, Thai-Chinese, Mon, Karen,
Lao-Song, Lao-Vieng and Khmer, each ethnic group has different cultures.
Keywords: ethnic group, Ratchaburi
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1. บทนํา
เชื้อชาติและเผาพันธุในเมืองราชบุรีนั้น นับวามีความหลากหลายจนกลายเปนเอกลักษณที่โดดเดนของเมืองราชบุรี
มาอยางยาวนาน สืบเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของเมืองราชบุรีที่มีชายแดนติดกับสหภาพพมา มีทิวเขาตะนาวศรีและ
ภูเขานอยใหญสลับซับซอน และมีบริเวณที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง แมน้ําภาชี ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม นอกจากนี้เมืองราชบุรีในอดีตยั งเต็มไปดวยผืนปาครอบคลุมแถบตะวันตกตั้งแตอําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ ง
อําเภอปากทอ ซึ่งเคยอุดมไปดวยปาไผรวก ชิงชัน ประดู แดง ตะเคียน มะเกลือ ตะแบก เต็งรัง อินทนิล เคี่ ยม พืชสมุนไพร
ตลอดจนสัตวปานานาชนิด สภาพทางภูมิศาสตรดังกลาวไดเปนแรงเสริมสําคัญที่ใหเมืองราชบุรีกลายเปนดินแดนที่มีความอุดม
สมบูรณและเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของบรรดาผูคนที่ไดอพยพจากดินแดนตาง ๆ ทั้งจากโพนทะเลและอีกหลายกลุมที่
เดิ นทางมาจากบริ เ วณชายแดนไทย-พมา โดยเข ามาตั้ ง ถิ่ นฐานและสื บ ทอดอั ตลั กษณ ข องกลุม ตนเรื่ อยมาจนถึ ง ป จจุ บั น
บทความนี้จึงเริ่มตนดวยการสะทอนลักษณะทางเชื้อชาติและเผาพันธุที่มีความหลากหลายในจังหวัดราชบุรี ทั ้ง 8 ชาติพันธุ
ไดแก ชาวไท-ยวน ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง)
และชาวเขมร โดยจะกลาวถึงประวัติความเปนมาในการเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรี และเอกลักษณเฉพาะทางวัฒนธรรมที่
โดดเดนของแตละกลุม ชาติ พันธุ รวมถึง การยกตัวอยางความพยายามในการอนุ รักษม รดกทางชาติ พันธุ ของตน ทามกลาง
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม เพื่อเปนกรอบในการศึกษาคนควาเรื่องราวทาง
ชาติพันธุของเมืองราชบุรีในเชิงลึกตอไป
2. ความหลากหลายของ “กลุมฅน 8 เชื้อชาติ” ในเมืองราชบุรี
จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อชาติและเผาพันธุ ในเมืองราชบุรี สามารถระบุเผาพันธุใหญ ๆ ได 8 ชาติพันธุ
ด วยกั น ทั้ ง ชาวไท-ยวน ชาวไทยภาคกลางพื้ นถิ่ น ชาวไทยเชื้ อสายจี น ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ ย ง ชาวลาวโซ ง ชาวลาวตี้
(ลาวเวียง) และชาวเขมร แตละกลุมชาติพันธุลวนมีความแตกตางกันทั้งทางวัฒนธรรม วิถีชีวติ ความเปนอยู และประเพณี
2.1 ชาวไทยวน

ภาพที่ 1 หญิงชาวไท-ยวน และลูกหลานไท-ยวน ที่บานคูบัว สืบสานการแตงกายสวมเสื้อแลบแดง และผาซิ่นลายเอกลักษณ
ของชาวไท-ยวน ที่บานคูบัว
คําวา “ยวน” หมายถึง ชาวเมืองโยนกเดิม (ยนต ชุมจิต, 2547: 127) ชาวไท-ยวน เปนกลุมเชื้อชาติที่มีถิ่นฐานเดิม
อยูแถบอาณาจักรโยนกเชียงแสน ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทย ในปพุทธศักราช 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่)1 (โปรดเกลา ฯ ใหกรมหลวงเทพหริรักษและพระยายมราช พรอมดวยกองทัพเมืองลานนาและ
เมืองเวียงจันทน รวมกันยกกองทัพขับไลพมาออกจากเมืองเชียงแสน และไดรื้อกําแพงเผาบานเมืองแลวกวาดตอนครัวเรือน
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ชาวเมืองเชียงแสนราว 23,000 คนเศษ อพยพลงมาทางใต แบงครัวออกเปน 5 สวน ใหแกกองทัพนําไปตั้งถิ่นฐานในเมือง
เชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองนาน เมืองเวียงจันทน สวนสุดทายไดอพยพตามกองทัพหลวงลงมาทางเมืองหลวง (กรุงเทพฯ )
โดยตั้งถิ่นฐานอยูลุมแมน้ําปาสัก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และสวนที่เหลือทรงโปรดเกลา ฯ ใหไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองราชบุรี
(อุดม สมพร, 2540: 8) ริมฝงขวาของแมน้ําแมกลอง หางจากตัวเมืองไปทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ปจจุบันเรียกวา
”บานไรนที“ ปจจุบันชาวไท-ยวน ไดขยายครัวเรือนออกไปจากเดิมอีกหลายพื้นที่ เชน ในอําเภอเมือง อําเภอโพธาราม อําเภอ
บานโปง อําเภอปากทอ อําเภอบางแพ อําเภอจอมบึง และอําเภอสวนผึ้ง เปนตน ชาวไท-ยวน ที่เขามาตั้งหลักแหลงในเมือง
ราชบุรีนั้น แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ยวนขาและยวนขอย ทั้งยวนขาและยวนขอยตางแยกยายกันไปตั้งถิ่นฐานตามความ
สมัครใจ ”ยวนขา“ จะตั้งบานเรือนอยูในคูบัว เรียกแทนตัวเองวา เมื่อพูดกับผูสูงอายุกวา ”ขา“ และใชคําวา เมื่อพูดกับผู ”กู “
”ยวนขอย“ อายุนอยกวาตน สวน จะตั้งบานเรือนอยูที่บานดอนแร หวยไผ บานใหมนครบาล ดอนแจง ดอนตะโก หนองโพ
หนองปลาหมอ บางกระโด หนองออ ฯลฯ เรียกแทนตัวเองวา กับผูอายุ ”ขา “ เมื่อพูดกับผูสูงอายุกวาตน และใชคําวา ”ขอย“
เสมอกันหรื ออายุ นอยกวา นับตั้ง แตช าวไท-ยวน แหง อาณาจักรโยนกเชีย งแสน ไดเคลื่อนยายมาตั้งถิ่ นฐานในเมืองราชบุ รี
จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 200 ป ลูกหลานชาวไท-ยวน ยังคงสืบสานอัตลักษณเผาพันธุ สะทอนผานความเชื่อและประเพณีที่
สําคัญ ดังเชน การนับถือผีบรรพบุรุษ ภูมิปญญาการทอผาจก ประเพณีแลนมะโห และกินขาวบนสะโตก (กขันโต ) เปนตน ใน
งานปอยขันโตกนั้น ถือเปนงานประเพณีที่เปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาวไทยวนในราชบุรี โดยจะมีการจัดงานประเพณีหรือ
งานปอยขันโตกรวมใจไทยวน ในราวเดือนกุมภาพันธ ณ บริเวณจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงเปนการปลูกสรางจิตสํานึกในการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุม
ชาติพันธุชาว ไทยวน โดยในชวงเชาจะเปนพิธีเลี้ยงผีเฮือน พิธีเซนไหวบรรพบุรุษ หรือที่เรียกกันวา ผีโคตรเหงา และผีปูยา
ชวงค่ําตั้งแต หกโมงเย็นเปนตนไป จะมีการกินเลี้ยงขันโตก ซึ่งเปนวัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบลานนา โดยนั่ง
บนพื้นหรือเรือนลอมวง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 25)
2.2 ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น

ภาพที่ 2 ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น บานโพหัก ต.บางแพ จ.ราชบุรี แตงกายดวยชุดไทยพื้นถิ่น
ที่มา: ชาวบานตําบลโพหักราชบุรี (http://contentcenter.prd.go.th/)
ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่นในเมืองราชบุรีนั้น อพยพมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา มีวัฒนธรรมเดนชัดในชุมชนบานโพหัก
ตําบลบางแพ สันนิษฐานวาชาวโพหักเปนคนไทยแทดั้งเดิม เนื่องจากมีสําเนียงภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเองและเปนคํา
ไทยแตโบราณ เชน ใชคํานําหนาชื่อผูหญิงวา เชน ออแดง ออนุม เปนตน ”ออ“ (ศิริศักดิ์ คุมรักษา, 2541: 251) และใชคําพูด
อื่น ๆ เชน พอแก แมแก ไอหมา อีหมา ไอขี้ อีขี้ เปนตน การแตงกายของชายบานโพหักในอดีตนิยมสวมเสื้อกุยเฮงสีตาง ๆ นุง
โจงกระเบน ผาขาวมาพาดบา ผูห ญิงนุงโจงกระเบน เวลาไปงานบุญ มักเอาผ าแถบสีขาวหมเปนสไบเฉีย ง ชาวโพหักนั บถื อ
พระพุทธศาสนา และนับถือผีบรรพบุรุษ มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ประเพณีของชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่นในชุมชนบานโพ
หักที่เปนอัตลักษณ เชน ประเพณีโกนผมไฟ ไวจุก ไวเปย ไวแกละ ประเพณีโกนจุก โกนเปย โกนแกละ และประเพณีทําของ
อาสาในการแตงงาน (อาสา เปนขั้นตอนหนึ่งในประเพณีแตงงานของชาวโพหัก อําเภอบางแพ ที่สะทอนใหเห็นถึงความสมัคร
สมานสามัคคีในแบบชาวไทยภาคกลางแท ๆ ) นอกจากนี้ ยังมีการละเลนของไทยภาคกลางพื้นถิ่นที่เดนชัด คือ “การเลนเพลง
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ไทยพื้นบาน” ใชรองกันในลานนวดขาว เชน เพลงสงคอพวน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏ
หมายเลขหนา) ศิลปะการสรางบานเรือนไทยที่สงางาม งานจักสานเครื่องไมไผ
2.3 ชาวไทยเชื้อสายจีน

ภาพที่ 3 ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองราชบุรี
ที่มา: ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดราชบุรี (http://contentcenter.prd.go.th/)
ชาวไทยเชื้ อ สายจี น เป น กลุ ม เชื้ อ ชาติ ที่ มี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ ในเมื อ งราชบุ รี โดยในป พุ ท ธศั ก ราช 2409
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกลา ฯ ใหขุดคลองดําเนินสะดวก มีแรงงานหลักในการขุดคลองคือ
ชาวจีน ภายหลังการขุดคลองสําเร็จ ก็ไดมีกลุมแรงงานชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยูที่ดําเนินสะดวก จากนั้นไดมีช าวจีนอีกหลายกลุม
อพยพมาเขามาเพิ่ มเติม โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่ งเปนชวงที่ชาวจี น
อพยพเขามายังประเทศไทยมากที่สุด (ยนต ชุมจิต, 2547: 119) โดยอาศัยอยูกระจัดกระจายในเมืองราชบุรี มีการประกอบ
อาชีพคาขาย และทําการเกษตร ดังเชน ชาวจีนที่อยูในอําเภอดําเนินสะดวกประกอบอาชีพทําสวนผักผลไม จีนที่ อําเภอบาน
โปงจะทําธุรกิจคาขาย โรงหีบออย โรงสีขาว โรงงานเสนหมี่ โรงงานอูตอรถ ชาวจีนในอําเภอโพธาราม ประกอบอาชีพธุรกิจ
คาขาย โรงงานน้ําปลา โรงสีขาว และเลี้ย งหมู สวนชาวจีนในอําเภอราชบุรี ทําธุ รกิจ ทําโรงโมหิน โรงโอง โรงสีขาว และ
โรงงานทอผา เปนตน ปจจุบันอัตลักษณทางความเชื่อและประเพณีที่สําคัญของชาวจี นในเมื องราชบุรี ยังคงปรากฏใหเห็ น
อยางเดนชัด เชน การบูชาเทพเจา (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏหมายเลขหนา) โดยจะพบศาลเจาในเมืองราชบุรีมากมาย
หลายแหงที่มีชื่อเสียงโดงดังคือ ศาลเจาพอกวนอู ในอําเภอเมืองราชบุรี ปจจุบันภายในไดมีการเก็บรักษาปายวิญญาณสมเด็จ
เจาพระยามหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผูมอบที่ดินใหสรางศาลเจา โดยสมัยที่ทานมีชีวิตอยูในอุปถัมภคนจีนจํานวนมาก ชาว
จีนในเมืองราชบุรีจึงรักและศรัทธาทานเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีศาลเจาแมเบิกไพร อําเภอบานโปง ซึ่งเปนที่นับถือของคน
เดินเรือ และมีศาลเจาขนาดเล็กอีกหลายแหงในเมืองราชบุรีที่มีชุมชนชาวจีน (ยนต ชุมจิต , 2547: 123-124) ในชวงเทศกาล
ชาวจี นในเมืองราชบุรีจะนําเครื่องเซ นไหว ไปกราบไหวเ ทพเจาและบรรพบุ รุษ เทศกาลที่ สําคั ญมี 8 เทศกาล คือ เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลเช็งเมง เทศกาลสารทขนมจาง เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาลทิ้งกระจาด เทศกาลกินเจ
และไหวอี๊ (ไหวขนมบัวลอย) ซึ่งชาวไทยจีนในเมืองราชบุรียังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีจีนในเทศกาลตาง ๆ อยางตอเนื่อง
และเครงครัด
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2.4 ชาวมอญ

ภาพที่ 4 ชาวไทยเชื้อสายมอญ ลุมน้ําแมกลอง ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี ในประเพณีสงกรานต
ที่มา: อยูเย็นเปนสุข มอญลุมน้ําแมกลอง แหขาวแช หาบสํารับไปทําบุญสงกรานต
(https://www.thairath.co.th/)
ชาวมอญมีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําอิระวดี (พมาตอนลาง) จากหลักฐานปรากฏในสมัยอยุธยา
ทําใหทราบวาชาวมอญอพยพเขามาในประเทศไทยครั้งแรกในปพุทธศักราช 2127 เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง พระมหาเถรคันฉอง พระยาเกียรติ และพระยาราม ไดพาชาวมอญตามเสด็ จกลับมากรุงศรี
อยุธาเปนจํานวนมาก หลังจากนั้นก็มีการอพยพตอมาอีกหลายครั้งทั้งในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร โดยชาว
มอญในจังหวัดราชบุรีนั้น ไดเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณสองฝงแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอโพธาราม และอําเภอบานโปง (ปรุงศรี
วัลลิโภดม และคนอื่น ๆ , 2543: 18) ชาวมอญ เปนเชื้อชาติที่มีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ทั้ง
ดานภาษาพูดเขียนที่ใชสื่อสารเปนของตนเอง อาหารมอญที่เปนเอกลักษณ เชน แกงบอน และขาวแช รวมทั้งความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา แตก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผี เชน ผีประจําหมูบาน ผีประจําตระกูล (ผีบานผีเรือน) ซึ่งลูกชายคนหัวปจะเปนรู
รั บ ทอดสื บ ตระกู ล ผี เ รื อน นอกจากนี้ ชาวมอญยั ง มี ค วามเชื่ อ ว าหงส เป นสั ญ ลั กษณ ข องความเป นชาติ ม อญ เป น สั ต ว
คูบานคูเมืองมาแตโบราณ (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏหมายเลขหนา)
2.5 ชาวกะเหรี่ยง

ภาพที่ 5 ชาวกะเหรี่ยง ที่บานหวยแหง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ที่มา: สวนผึ้ง ราชบุรี บรรยากาศงานกินขาวหอ ที่บานหวยแหง (http://www.chomthai.com/)
ชาวกะเหรี่ยงมีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณทิศตะวันออกของทิเบต ตอมาไดอพยพเขามาอยูในประเทศจีน พมา และเข าสู
ประเทศไทยในสมั ย กรุ งศรี อยุ ธยา ชาวกะเหรี่ ยงในเมื องราชบุ รี ไ ด ตั้ ง ถิ่นฐานอยู บ ริเ วณชายแดนใกล เ ทื อกเขาตะนาวศรี
สันนิษฐานวาอพยพโยกยายมาจากเมืองทวายในพมาขามเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งสอดคลองกับที่ชาวกะเหรี่ยงรุนเกาไดเลาตอ
กันมาวา ราว 200 ปที่ผานมา ชาวกะเหรี่ยงไดถูกพมารุกราน จึงพากันอพยพขามทิวเขาตะนาวศรีเขาชายแดนไทยทางอําเภอ
ไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 9) และเขามาตั้งบานเรือนอยูที่บานเกากะเหรี่ยงและบาน
หนองกะเหรี่ยง (หนองนกกะเรียน) เปนแหงแรก แลวโยกยายมายังลุมน้ําภาชีบานบอ เขตอําเภอสวนผึ้ง กิ่งอําเภอบานคา
ตําบลตะนาวศรี ตําบลบานบึ ง ตําบลบ านคา ตําบลยางหั ก อําเภอปากทอ (ปรุงศรี วัลลิโภดม และคนอื่น ๆ , 2543: 19)
ชาวกะเหรี่ยงในอดีตมีการดํารงชีวิตอยางเรียบงาย โดยหาของปา ปลูกขาวไรไวบริโภคเองภายในครัวเรือน การแตงกายทั้งชาย
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และหญิงมีเอกลักษณ กะเหรี่ยงราชบุรีสวนมากนับถือพระพุทธศาสนา แตก็มีความเชื่อเกี่ยวกับภูตผี จิตวิญญาณ จึงมีพิธีเรียก
ขวัญเด็กแรกเกิด เรียกขวัญผูปวย เรียกขวัญตา การบูชาตนไมใหญ และประเพณีกินขาวหอ (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏ
หมายเลขหนา) สําหรับงานประเพณีกินขาวหอนั้น (“ขาวหอ” เปนอาหารพิเศษในประเพณีกินขาวหอ ทําจากข าวเหนียวหอ
ใบตองเปนรูปทรงกรวยแลวนําไปตมจนสุก มักจะรับประทานกับกระฉีก ใชสําหรับเปนเครื่องประกอบพิธีและเลี้ย งแขกเหรื่อ
ญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยียน) ในภาษากะเหรี่ยง-โปว เรียกวา “อั้งหมี่ถอ” ในแตละหมูบานจะจัดขึ้นในชวงเดือนเกา ตามปฏิทิน
จันทรคติ ที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แตในสวนของวัดจัดงานนั้น แตละหมูบานจัดงานประเพณีไมตรงกัน มีวัตถุประสงค
เพื่อเรียกขวัญของผูคนที่กระจัดกระจายทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ ใหกลับมาอยูกับเนื้อกับตัวในชวงเดือนเกานี้ งานประเพณีกิน
ขาวหอเริ่มในเวลากลางคืน โดยผูอาวุโสของแตละครัวเรืองจะยกกระบุงสําหรับประกอบพิธีมาไวที่หัวบันไดบาน จากนั้นจึงใช
ไมคนขาวเคาะที่หัวบันไดเพื่อเรียกขวัญ ในชวงเวลานี้บรรดาคนรุนอื่น ๆ ตางก็สงเสียงดัง ตีเกราะเคาะปบเพื่อชวยเรียกขวัญให
กลับมาสูบานตามความเชื่อ จนกระทั่งในเวลารุงเชา สมาชิ กในครอบครัวจะตื่นแตเชาเตรี ยมตัวสําหรับการประกอบพิธีผู ก
ขอมือเรียกขวัญ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 24)
2.6 ชาวลาวโซง

ภาพที่ 6 ชาวลาวโซง หญิงสวมเสื้อกอม และผาซิ่นลายแตงโม มีผาเปยวหอยคอพาดบา
ชายนุงกางเกงขาสั้นสีดํา สวมเสื้อติดกระดุมเงิน
ชาวลาวโซงในอดีตมีวิถีชีวิตเปนอัตลักษณของตนเองอยางเรียบงาย เชน การแตงกายจะใชเสื้อผาที่เปนสีดํา ประดับ
ดวยเครื่องเงิน ผูหญิงนุงซิ่นผาฝายยอมคราม เรียกวา ซิ่นลายแตงโม มีผาเปยวหอยคอพาดบา สวนผูชายนุงกางเกงขาสั้นสีดํา
สวมเสื้อแขนยาว ติดกระดุมเงิน คาดเอวดวยกระเปาสําหรับใสสัมภาระ ความเชื่อและประเพณีที่สําคัญของชาวลาวโซง คือ
การนับถือผีบรรพชน มีการเซนไหวผีบรรพชน เรียกวา พิธีเสนเรือน หนุมสาวโซงจะมีโอกาสพบผูกสมัครรักใคร กันในโอกาส
เทศกาลตาง ๆ แตที่สําคัญก็คือ การโอสาวในขวง (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏหมายเลขหนา) ชาวลาวโซง (ไทยทรงดํา) มี
ถิ่นฐานดั้งเดิม อยูระหวางอาณาจักรญวนและหลวงพระบาง อพยพหนีภัยสงครามระหวางสองอาณาจั กร โยกยายไปอยูใ น
ดินแดนถิ่นญวน หลวงพระบาง และประเทศไทย ในปพุทธศักราช 2322 สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โปรด
ใหนําไปตั้งบานเรือนที่เมืองเพชรบุรี ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ไดโปรดใหชาวลาวโซง
ที่อพยพเจามาใหมตั้งหลักแหลงที่บานหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังเมื่อมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
ชาวลาวโซงจึงไดพากันอพยพโยกยายไปตั้งหลักแหลงในพื้นที่ใกลเคียง สวนหนึ่งเขามาตั้งหลักแหลงในจังหวัดราชบุรี ที่บาน
ตลาดควาย อําเภอจอมบึง บานดอนคลัง บานบัวงาม บานโคกตับเปด อําเภอดําเนินสะดวก บานดอนคา บานตากแดด บาน
ดอนพรม อําเภอบางแพ และที่บานเขาภูมอ อําเภอปากทอ
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2.7 ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง)

ภาพที่ 7 ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง) ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี ในงานประเพณีกวนขาวเหนียวแดง
ที่มา: ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงจัด "ประเพณีกวนขาวเหนียวเเดง"
(http://www.workpointtv.com/news/4579)
ชาวลาวตี้ หรื อ ลาวเวี ย ง เปนกลุ ม คนที่มี เ ชื้ อ สายลาวจากเมื องเวี ย งจั นทน ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เหตุที่เรียกวา “ลาวตี”้ เนื่องจากคนกลุมนี้มักลงทายคําพูดวา “ตี้” ชาวลาวตี้เริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรี
ตั้งแตสมัยธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ในระยะแรกไดรับการกําหนดพื้นที่ใหตั้งบานเรือนอยูริมฝงขวาแมน้ําแมกลอง
ตอมาเมื่อมีครัวเรือนมากขึ้นและมีอิสระในการโยกยายถิ่นจึงขยายครัวเรือนขามไปตั้งบานเรือนริมฝงซายของแมน้ําแมกลอง
ทางทิศตะวันตก กระจายตั้งหลักแหลงที่เหมาะสมแกการประกอบอาชีพในหลายพื้นที่ของเมืองราชบุรี เชน เขาแรง เขตอําเภอ
เมือง บานฆอง บานบอมะกรูด บานเลือก บานสิงห บานกําแพงเหนือ บานกําแพงใต บานดอนทราย บานหนองรี บานบาง
ลาน ในเขตอําเภอโพธาราม บานดอนเสลา บานหนองปลาดุก บานหนองออ บานฆองนอย ในเขตอําเภอบานโปง และอีกกลุม
อยูที่อําเภอจอมบึง ในเขตบานนาสมอ บานสูงเนิน บานทําเนียบ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 9) เปนตน ปจจุบัน
ชาวลาวตี้ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมของตนไวไดบาง เชน การนับถือผีบรรพบุรุษ ประเพณีทําบุญสารทลาว ประเพณีกวนขาว
เหนียวแดง งานบุญขาวจี่ งานบุญพระเวสสหรือประเพณีการเทศนมหาชาติ เปนตน
2.8 ชาวไทยเชื้อสายเขมร

ภาพที่ 8 ชาวไทยเชื้อสายเขมร ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี แตงกายชุดพื้นถิ่น
ที่มา: ชาวไทยเชื้อสายเขมร (http://region8.prd.go.th/ewt)
ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดราชบุรี แบงออกไดเปน 2 กลุม ตามสําเนียงภาษาพูดที่ใชสื่อสารกันคือ กลุมพูดภาษา
เขมรลาวเดิม และกลุมพูดภาษาเขมรสําเนียงเดียวกับเขมรในกัมพูชา จากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกไดกลาววา กลุมที่พูดภาษา
เขมรลาวเดิมนี้ มีบรรพบุรุษเปนคนลาวที่ถูกกวาดตอนไปอยูเมืองเขมร และไดถูกกองทัพไทยกวาดตอนมาอยูที่ราชบุรีอีกทีหนึ่ง
จึงเรียกตัวเองวา “เขมรลาวเดิม ”ชาวเขมรลาวเดิมไดตั้งบานเรือนกระจัดกระจายในหลายทองที่ของจังหวัด ไดแก ตําบลคุง
กระถินและตําบลคุงน้ําวน ในเขตอําเภอเมือง ตําบลวัดยางงาม ตําบลบอกระดาน และตําบลดอนทราย อําเภอปากทอ ตําบล
วัดเพลง อําเภอวัดเพลง และตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ เปนตน ชาวเขมรลาวเดิมนี้มีภาษาพูดสําเนียงคลายภาษาลาวอีสาน
ศัพทสํานวนบางคําคลายกับภาษาไทยเหนือและอีสาน เชน คําวา พูด = เวา ปวดฟน = ปวดแคว ไมกลัว = บหยาน เปนตน
(ปรุงศรี วัลลิโภดม และคนอื่น ๆ , 2543: 20) สวนกลุมพูดภาษาเขมรสําเนียงเดียวกันเขมรในกัมพูชา ปจจุบันตั้งบานเรือน
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กระจัดกระจายตั้งบานเรือนอยูสองฝงแมน้ํากลองดานตะวันออกของเมืองราชบุรี เชน ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพ
ธาราม และอําเภอปากทอ เปนตน
3. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุเมืองราชบุรี
จากกระแสของการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคปจจุบัน ไดสงผลใหวิถีชีวิตความเปนอยู
ของคนเมืองราชบุรีที่เคยมีอัต ลักษณทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเฉพาะกลุมเลือนลางไป นํ าไปสูความพยายามของปราชญ
ชาวบานรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เกิดเปนหนวยงานหรือกลุมที่รวมพลังกันสะทอนความเปนตัวตนในชาติพันธุ
ของตนในอดีตใหฟนขึ้นมาอีกครั้ง ดังจะเห็นไดจากการเกิดขึ้นของสถานที่สําคัญที่ใหความรูเกี่ยวกับลัก ษณะทางวัฒนธรรม
ประเพณี และชาติพันธุตาง ๆ ในเมืองราชบุรี ดังเชน
3.1 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ภาพสะทอนความเปนมาและวิถีชีวิตชาวมอญ
พิพิธภัณฑพื้ นบ านวัดม วง ตํ าบลบ านมวง อํ าเภอบานโปง จัง หวั ดราชบุรี เริ่ มจั ดตั้ งขึ้ นโดยมีพระครูธรรมพิ ทักษ
(อาจารยลม) เจาอาวาสวัดมวง เปนผูจุดประกายใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของศิลปวัตถุของชาวมอญโบราณ ทั้งคัมภีร
โบราณ พระพุทธรูป ผาหอคัมภีร เครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชพื้นบานที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนมอญบานมวง
ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิตของชาวมอญที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชนชาวมอญ
บานมวง เปนตน
3.2 ศูนยสืบทอดศิลปะผาจกและศูนยหัตถกรรมทอผาพื้นบาน การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจกไท-ยวน
มรดกอันล้ําคาของชาวไท-ยวน ก็คือ “การทอผาจก” เพื่อใชในการนุงหมภายในครัวเรือน กระทั่งปจจุบันไดรับการ
พัฒนามาเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ นําชื่อเสียงมาสูชาวไท-ยวน และจังหวัดราชบุรี จนกลายเปนเอกลักษณที่สําคัญ
ของจังหวัด ศูนยสืบทอดศิลปะผาจก ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และศูนยหัตถกรรมทอผาพื้นบาน ตําบล
ดอนแร อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนการรวมกลุมของหมูบานชาวไทยวนที่มีฝมือในการทอผา ซึ่ง เปนมรดกทางภูมิ
ปญญาที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของชาวไท-ยวนที่สืบตอมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ศิลปะในการทอผาจกในเมืองราชบุรี
สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมผาจกคูบัว พบมากในชุมชนไท-ยวน ที่ตําบลคูบัว และตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง
ราชบุรี โดยมีลวดลายหลักที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ไดแก ลายดอกเซีย ลายหักนกคู ลายโกงเกง ลายหนาหมอน และลายนกคู
กินน้ําฮวมเตา มีการเวนพื้นต่ําไวมากตามแบบของลวดลายเพื่อจกใหเห็นลายเดนชัด 2) กลุมผาจกดอนแร พบมากในชุมชนไทยวน ตําบลดอนแร ตําบลหวยไผ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอเมืองราชบุรี และตําบลรางบั ว อําเภอจอมบึง ลายหลักที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ ไดแก ลายกาบ และลายนกคูกินน้ําฮวมเตา เวนพื้นต่ําไวนอย ทําใหความเดนชัดของลายหลักลดนอยลงไป
สีสันของเสนใยจะใชสีแดงเปนหลัก 3) กลุมผาจกหนองโพ – บางกะโด พบมากในชุมชนไท-ยวน ที่ตําบลหนองโพ ตําบลบาง
กะโด และตําบลหนองออ อําเภอโพธาราม ลักษณะของผาจกจะมีลวดลายสีสันและขนาดใกลเคียงกับกลุมผาจกคูบัว ตางกัน
ตรงชายของตีนซิ่น (ยนต ชุมจิต, 2547: 196 – 197) ปจจุบันสังคมไท-ยวนไดเปลี่ยนผานจากวิถีการผลิตผาซิ่นตีนจกเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน สูการผลิตเพื่อขายใหกับผูใชผาที่อยูในสังคมภายนอก และวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิ
ปญญาไดมีการผสมผสานกับการศึกษาในสังคมทันสมัย โดยการยนระยะเวลาการเรียนรูโดยใชสื่อกราฟกเพื่อศึกษาและฝกทอ
ลายผา การแลกเปลี่ยนเรียนรูมีทั้งแบบของการสื่อสารแบบตัวตอตัวในวิถีดั้งเดิม และการเรียนรูเปนกลุมในการจัดการศึกษา
สมัยใหม วิธีการถายทอดไดรับจัดประสบการณอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหอยูในรูปของหลักสูตรทองถิ่น กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของชาวไท-ยวนจึงเปนกระบวนการที่มีพลวัต ยืดหยุน ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (ณัฐกฤตย ดิฐวิรุฬ, 2558:
39-40)
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3.3 พิพิธภัณฑเรื่องของโอง “โองมังกร” สัญลักษณการดํารงอยูของชาวจีนโพนทะเลในเมืองราชบุรี
“เรื่องของโอง” ตั้งอยูที่ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี เปนสถานที่ทองเที่ยวแนวใหม เชิงอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมประจําทองถิ่น เพื่อสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในราชบุรีอยางแทจริง ภายในนอกจากเปนที่เที่ยว
แลว ยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตรของโองตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน พรอมเขาชมกรรมวิธีการผลิตอันประณีต ซึ่งหาชม
ไดยากในปจจุบัน ตั้งแตการปน การตกแตงลวดลาย และบรรยากาศจําลองภายในเตามังกร ซึ่งใชในการเผาโองมาชานาน โอง
มังกรถือเปนภูมิปญญาเครื่องเคลือบดินเผาของเมืองราชบุรีที่ถือกําเนิดโดยชาวจีนโพนทะเล โดยมีการสืบทอดและแพรขยาย
กิจกรรมโดยเชื้อสายคนจีนเกือบทั้งสิ้น การทําโองมังกรเริ่มจากชาวจีนที่มีความชํานาญในการทําเครื่องเคลือบ ชื่อนายจือเหม็ง
แซอึ้ง ไดรวบรวมเงินทุนกับพรรคพวกตั้งโรงเรียนเถาเซงหลี เมื่อ พ.ศ.2476 ผลิตภาชนะใสเครื่องดองของเค็ม ประเภทไห
กระปุ ก และโองบ างเล็กนอย เมื่อกิ จการรุง เรืองจึงไดหันมาผลิตโองเพิ่มมากขึ้น ตอมาหุ นสวนหลายคนไดแ ยกย ายไปเป ด
โรงงานของตนเองทั่วจังหวังราชบุรี ผลิตโองมังกรจําหนายทั่วประเทศและสงไปจําหนวยยังตางประเทศอีกดวย ในยุคเฟองฟูมี
โรงงานผลิตโองมากกวา 40 แหง เชนเดียวกับพัฒนาการของลวดลายที่ปรากฏอยูบนตัวโอง ระยะแรกจะมีการทําลวดลายเปน
รูปดอกไม รูปสัตว ลายเถาวัลย และลายมังกร ซึ่งลายมังกรที่เลื้อยพันอยูรอบโองไดรับความนิยมมาก ทําใหโรงงานโองทุกแหง
ในเมืองราชบุรีผลิตโองที่มีลวดลายเปนมังกร จึงถือเปนสัญลักษณของเครื่องปนดินเผาที่มาจากจังหวัดราชบุรี
3.4 ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหัวเขาจีน ศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนของชาวไททรงดํา
ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหั วเขาจีน ตําบลหวยยางโทน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เปนอี กพื้นที่ห นึ่ง ที่
สะทอนใหเ ห็นถึง ความพยายามของลูกหลานชาวไททรงดําที่ยัง คงอนุรัก ษวิถีชีวิต และวัฒ นธรรมดั้ง เดิม ของตนเองผาน
การกอ ตั้ง ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหั วเขาจีน ซึ ่ง ทํ าหนา ที่เ ปน แหลง รวบรวมองคค วามรู  และปลูก ฝง คา นิย มให
ลูกหลานภูมิใจในเชื้อสายของตนเอง นอกจากนี้ยัง เปนศูนยทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใหคนทั่วไปที่สนใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทยทรงดํา และสามารถมาศึกษาดูงานได อีกทั้งยังเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ กองทุ นแมของ
แผนดิน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยสัจจะและกลุมอาชีพเสริมสตรีทอผา (วิรงรอง พรมมี, 2561: ไมปรากฏหมายเลขหนา)
ซึ่งถือเปนศูนยกลางของการพัฒนาชุมชนของชาวไททรงดําที่สําคัญ
3.5 ศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี กับการจัดการพื้นที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางวัฒนธรรมเมืองราชบุรี
ศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กอตั้งโดยความรวมมือระหวาง
สวนราชการในทองถิ่นและเครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเขตงานตะนาวศรี โดยศูนยฯ ดังกลาว ไดมีการจัด
กิจกรรมเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี ซึ่งเปนชุมชนที่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูหนาแนน
และยังคงวิถีชีวิตแบบเดิม ทั้งนี้ มีเปาหมายสําคัญคือใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมที่นําเสนออัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุกะเหรี่ยงใหเปนรูจักของนักทองเที่ยวและศึกษาวิถีชีวิตใหแพรหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสรางอาชีพและรายไดใหกับ
ชุมชน โดยศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี ถือเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาติพันธุกะเหรี่ยงในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
พิพิธภัณฑพื้นบานที่แสดงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม 5 ดาน คือ อาหารพื้นถิ่น เครื่องมือเครื่องใช เครื่องแตงกาย ประเพณี
การละเลน และการทอผากะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังมีการสรางบานแบบกะเหรี่ยงจําลองวิถีชีวิตการอยูอาศัย อีกดวย (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดราชบุร,ี 2561: ไมปรากฏหมายเลขหนา)
4. บทสรุป
สภาพทางภูมิศาสตรไดมีสวนกําหนดใหเมืองราชบุรีเปนเมืองที่มีความอุด มสมบูรณ มีแมน้ําลําคลองไหลผานตั ว
เมืองลงสูปากอาวไทย ทําใหเอื้อตอการเดินทางติดตอคาขายมาตั้งแตโบราณกาล ตลอดจนมีอาณาเขตที่ติดตอกับประเทศพมา
ซึ่งเปนอีกหนึ่งดินแดนที่มีความหลากหลายของเผาพันธุจํานวนมาก สิ่งเหลานี้ไดมีสวนสําคัญที่ทําใหเมืองราชบุรีเปนสังคมที่
พร อมจะเปด รั บการอพยพเข ามาตั้ ง ถิ่นฐานทํากินของผูค นจากหลาย ๆ ถิ่น จนได รับ การขนานนามว าเปนเมืองที่ มี ความ
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หลากหลายทางชาติพันธุอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประชากรในเมืองราชบุรีประกอบดวยกลุมคนหลายเชื้อชาติ คือ ชาว
ไท-ยวน ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง) และชาวเขมร
แตละชาติพันธุตางยังคงพยายามรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของตนไวอยางเหนียวแนน โดยการรวมกลุมตั้ง เปนศูนย
อนุรักษดา นตาง ๆ เพื่อทัดทานกับกระแสสังคมในยุคสมัยใหมที่ไดเขามาบั่นทอนอัตลักษณที่สําคัญของกลุมตน
5. เอกสาอางอิง
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ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพนั ธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดือ่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Songkran Flagship Festival of Lao Khrang Ethnic Identities in Phrong
Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province
แพรภัทร ยอดแกว
กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
praepat@webmail.npru.ac.th, kiaochaoum@hotmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 2. การประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง 3. ประเพณีแหธงสงกรานต
ของชาติพันธุล าวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบวา
1. ชาวลาวครั่ง คือ กลุมคนลาวที่เขามากอตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติเริ่มกอตั้ง ชุมชน
ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2
2. ธงสงกรานต ประกอบดวย เสาธง ตัวธง หางธง ผูประดิษฐธงสงกรานต คือ ปราชญทองถิ่นและชาวบานผูสนใจ
3. ประเพณีแหธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ ซึ่งไดสืบสานประเพณีแหธง
สงกรานตมา 140 ป โดยนิยมจัดงานในชวงเดือนเมษายนของทุกป หลังจากวันสงกรานตไปแลว
คําสําคัญ: ประเพณีแหธงสงกรานต ชาติพันธุ ลาวครั่ง โพรงมะเดื่อ
Abstract
The objective of this study was to study Songkran Flagship Festival of Lao Khrang Ethnic Identities
in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province. The study revealed that
1. Lao Khrang was a group of Lao people who came to establish houses in the municipality of
Vong Chom. History of the community at the end of the reign of King Rama II.
2. Songkran flag consists of post flags, flags, tail flags. Songkran flag Creators were a local
philanthropist and interested villagers.
3. Songkran Flagship Festival was a tradition of merit making merit of Lao people. The tradition
of Songkran Festival is celebrated for 140 years, popular in April every year. After Songkran Day.
Keywords: Songkran Flagship Festival, ethnic, Lao Khrang, Phrong Madua
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บทนํา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่นไทย เปนมรดกที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรคและอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีมาเนิ่นนาน เปนที่ยอมรับนับถือในสังคมและเปนเครื่องแสดงความเปนอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุงเรืองทั้ง
ดานวัต ถุแ ละจิตใจ ศิ ลปวั ฒนธรรมจึง มีความสําคัญ ในการเสริม สรางคุ ณภาพชีวิต ที่ดี ของประชาชนในสั งคม ประเทศที่
เจริญรุงเรืองกาวหนายอมมีวัฒนธรรมเปนรากฐานของสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไดมีนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒ นธรรม
ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใตแผนงานหลัก 3 เรื่อง คือ วิถีถิ่น วิถีไทย
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก โดยการสรางสังคมให
รมเย็นเปนสุข ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคานิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งสรางรายไดและความมั่นคงจาก
ทุนทางวัฒนธรรมผานการทองเที่ยว สินคาและบริการทางวั ฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาชาติ
เกียรติภูมิ และภาพลักษณที่ดีของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560
– 2579) ประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559)
ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา ชนกลุมนอยชาวไทแถบเวียดนามและมณฑลยูน
นานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย โดยสันนิษฐานวา สงกรานตไดรับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี ใน
อินเดีย คําวา “สงกรานต” เปนคําสันสกฤต หมายถึง ซึ่งเปนการอุปมาถึงการเคลื่อนยายของการประทับใน "การเคลื่อนยาย"
จักรราศี หรื อแปลว า กาวขึ้น เปลี่ยนผาน หรือย างขึ้น ซึ่งตรงกับทางโหราศาสตรที่วา วันสงกรานตจะเปนชวงเวลาที่พระ
อาทิตยเคลื่อนจากราศีมีนเขาสูราศีเมษ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 , 14, 15 เมษายนของทุกป การเคลื่อนขึ้นปใหมนั้น เปนความเชื่อ
ของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนวันขึ้นปใหมไทยในอดีต เนื่องจากในสมัยโบราณ คนไทยถือเอาวัน
ขึ้น 1 ค่ํา เดือนอาย ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เปนวันขึ้นปใหม เพราะถือวาเปนชวงฤดูหนาว ตอมาในป พ .ศ .
2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปลี่ยนวันขึ้นปใหมใหเปนวันที่ 1 เมษายน แตเมื่อถึงในยุคสมัยของ จอมพล ป พิบูลสงคราม .ในป
พ .ศ.2483 ไดเปลี่ยนวันปใหมใหเปนสากล คือ วันที่ 1 มกราคม ของทุกป อยางไรก็ตาม คนไทยสวนมากจะคุนเคยกับวันป
ใหมไทยในเดือนเมษายน รัฐบาลจึงกําหนดใหวันที่ 13 เมษายน เปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทิน เรียกวา "วันมหาสงกรานต" และ
เปนวันผูสูงอายุแหงชาติ วัและนที่ 14 เมษายน เรียกวา "วันเนา" ซึ่งในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดประกาศใหเปนวัน
ครอบครัว สวนวันที่ 15 เมษายน เรียกวา "วันเถลิงศก " คือ วันเริ่มจุลศักราชใหม โดยประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่สืบ
ทอดมาแตโบราณคูกับ ตรุษ จึ งเรียกรวมกันวา ประเพณีต รุษสงกรานต หมายถึ ง งานสงทายปเกาต อนรับป ใหม ดั งนั้น วั น
สงกรานต จึงเปนวันฉลองการขึ้นปใหมไทยที่คนไทยเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน ถือเปนวันสําคัญอีกวันหนึ่งของไทย
และวันนี้ยังเปนวันที่ครอบครัวจะไดอยูพรอมหนา เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานไปทํางานในตางจังหวัด ก็จะไดใช
โอกาสนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง โดยทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไมวาจะเปนการสรงน้ําพระเพื่อความ
สิริมงคล การเลนน้ําสงกรานต รดน้ําดําหัวผูใหญ หรือเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม ทั้งการขนทรายเขาวัด ทําบุญ ทํา
ทาน สิ่งเหลานี้ไดเสริมสรางคุณคาและความสําคัญของวันสงกรานต ใหทวีคูณยิ่งขึ้น เปนการเริ่มตนปใหมที่มีความสุข สดชื่น
รมรื่นใจและสงผลใหวันสงกรานต เปนวันที่มีคุณคาและมีความหมายสําหรับคนไทยมาอยางเนิ่นนาน
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย พบวา บรรพบุรุษสวนใหญของชาวเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ สืบเชื้อสายมา
จากกลุมชาติพันธุที่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่เรียกกลุมนี้วา “ลาวครั่ง” โดยเขามาสู
ประเทศไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ดวยเหตุผลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ เมื่ออพยพยายถิ่นฐานมาตั้งบานเรือน
บริ เ วณที่ ลุ ม ใกล แ หล ง น้ํ า จะพึ่ ง พาอาศั ย กั นและอยู ร วมกั นเป นกลุ ม ตามธรรมชาติ มี การพั ฒ นาชุ ม ชน สร างเอกลั กษณ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่บงบอกถึงอัตลักษณความเปนลาวครั่ง และมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปจจุบัน มีสําเนียงภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีเ ปนของตนเอง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่ องผี เจ านายและผี เทวดา ที่แ ฝงไว ดวยความหมายของการจั ด
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1161
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ระเบียบทางสังคม เพื่อใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยมีวัฒนธรรมที่เดนชัด ไดแก ภาษาพูด อาหาร วิถีชีวิต
หัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผา ทั้งดานสังคม ศาสนา และศิลปหัตถกรรมการทอผา ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบาน
กลายเปนชุมชนลาวครั่งที่ที่เขมแข็ง มีอายุกวา 200 ป
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับลาวครั่ง ในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยของผูวิจัยหลายทานที่นาสนใจ เชน
ญาณภัทร ยอดแกว (2559) แพรภัทร ยอดแกว (2559) ธิติพงศ มีทอง (2559) กชพรรณ คมขํา (2557) จิตกวี กระจางเมฆ
(2557) ไพรินทร สุขพินิจ (2557) เสาวนีย อารีจงเจริญ (2556) รุจี ศรีสมบัติ (2553) สุมาลี ปนทอง (2552) สุพิศ ศรีพันธุ
(2551) วีรวัฒน วรายน (2550) พระสยาม กาฬภักดี (อหึสโก) (2550) นุจิรา รัศมีไ พบูลย (2549) อั ญญาพร ทองบริสุท ธิ์
(2547) พัชราณี วัฒนชัย (2546) วิราวรรณ ชาติบุตร (2546) กนกวรรณ บริสุทธิ์ และคณะ (2542) คนึงนุช มียะบุญ (2537)
และ จินดา ชาติวงษ (2529) งานวิจัยเหลานี้ ไดศึกษาชาติพันธุลาวครั่งในดานตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องภาษาลาวครั่ง ภูมิปญญา
การทอผาและลวดลายผาทอ เปนตน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง เปนแนวทางในการ
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง เปนฐานขอมูลเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหแก
จังหวั ดนครปฐมและสง เสริ มการแลกเปลี่ยนเรีย นรูวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น รวมทั้ง เผยแพร เปนองค ความรูเ พื่อใหเด็ ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจอยางถู กตอง ชวยตอยอดในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น เพื่อสงเสริมความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา และรวมกันธํารงรักษาสืบสานความเปนอารยะของชาติไว
ใหมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาการประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง
3. เพื่อศึกษาประเพณี แห ธงสงกรานตข องชาติพั นธุ ลาวครั่ง เทศบาลตํ าบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จั งหวั ด
นครปฐม
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ขอมูลที่เกี่ยวของกับลาวครั่ง
2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (Narrative Research) ใชวิธีการสังเกตการณ
อย างมี ส วนร วม (Participant Observation) การจัด กลุ มสนทนา (Focus Group) สํ าหรั บการจัด การความรู และใช
กระบวนการถอดบทเรีย น รวมทั้ งการเก็บ ขอมูล จากเรื่ องเล า (Story Telling) การสั มภาษณ แบบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) จํานวน 20 คน ประกอบดวย พระสงฆ ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น
และชาวบ า นเชื้ อสายลาวครั่ ง ซึ่ ง ผู วิจัย ได ใ ช วิธีการเลื อกกลุ ม ตั วอย างในการวิ จั ย ด วยวิ ธีเ ลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ ชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ หลังจากนั้น จึงนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางการวิเคราะหเรื่อง
เลา (Narrative Analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต และตัวตนของ
พวกเขาเหลานั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสังเกตการณ และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง
โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยใหมี
ความเหมาะสมที่สุด
การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลระดับพื้นฐาน โดยผูวิจัยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปขอความของแตละบุคคลและ
รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
2. วิเคราะหขอมูลระดับกลุมจากการสนทนากลุมมาสรุปขอความ รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจ และอธิบาย
ตามประเด็นที่ศึกษา
3. ขอมูลจากการสังเกตและสังเคราะหเอกสารมาวิเคราะหและตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
4. วิเคราะหขอมูล โดยแยกแยะออกเปนหมวดหมูเนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีแบบสามเสา
5. ประมวลขอมูลแตละหมวดหมู แลวนํามาทําความเขาใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
6. นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในองคประกอบความสัมพันธและขอสรุปของประเด็นที่ศึกษา
นําเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา วิเคราะห ผูวิจัย พบวา
สวนที่ 1 ประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากบทสรุปของการสัมภาษณเจาอาวาสวัดโพรงมะเดื่อและรองนายกเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ พบวา ชาวลาวครั่ง
คือ กลุมคนลาวที่เขามากอตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติการเริ่มกอตั้งชุมชนโพรงมะเดื่อ ในปลาย
สมัยรัชกาลที่ 2 มีหลักฐานวาชุมชนตั้งอยูหางจากองคพระปฐมเจดีย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ปจจุบันเปนหมู
ที่ 7 ตําบลลําพยา (อดีตเรียกวาทุงวัด) ตอมาวัดดังกลาวไดยายไปตั้งบริเวณบานหนองฉิม (เดิมเรียกวา หนองสิม) ชุมชนไดยาย
วัดไป จากนั้นวัดจึงไดยายกลับมาตั้งอีกครั้งในบริเวณปจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ นอกจากนั้น มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา เดิม
พื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อมีชื่อเรียกวา “บานหัวเข” เนื่องจากมีซากของหัวจระเขอยูในโพรงของตนมะเดื่อ เพราะบริเวณคลอง
ตรงขามสะพานเกวียนมีตนมะเดื่อใหญอยูตนหนึ่ง มีโพรงใหญมากจึงมีจระเขเขาไปอาศัยอยูได ตอมาจระเขไดหายไปเหลือไว
แตโพรง จึงไดเปลี่ยนชื่อจากบานหัวเขมาเปน “บานโพรงมะเดื่อ” กอนที่เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อจะไดยกฐานะนั้นไดเปน
สุขาภิบาลตําบลโพรงมะเดื่อมากอนตั้งแตปพ.ศ. 2508 จนถึง พ.ศ. 2542 มีการแตงตั้งโดยตําแหนงตั้งแตป พ.ศ. 2508 จนถึง
พ.ศ 2529 และโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ. 2542 มีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ สุขาภิบ าลตําบลโพรง
มะเดื่อจํานวน 15 คน แลวจึงไดยกฐานะเปน “เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปจจุบัน มีผู
ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลโพรงมะเดื่อ จํานวน 4 คน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รัชฎา สุขแสงสุวรรณ (2547)
พบวา ชาวลาวครั่ง กลุมคนลาวที่ถูกกวาดตอนใหเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในสยามสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ป พ.ศ. 2371 เมื่อครั้ง
ที่ปราบศึกเจาอนุวงศได ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ร.3) และอพยพมาครั้งแรกอยูที่บานหนอง
ดินแดง บานโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แลวจึงไดอพยพมาอยูที่เขากระจิว จังหวัดสุพรรณบุรี ตอมาจึงอพยพ
โยกยายมาอยูในเขตพื้นที่เมืองชัยนาท เมื่อประกา เดือน 3 พ.ศ. 2427 ชาวลาวครั่งมีการเคลื่อนยายบานเรือนกันอยูหลายครั้ง
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1163
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จนกระทั่ งเข าสู ใ นรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล าเจาอยู หั ว (ร.5) มีการปรั บเปลี่ ย นการปกครองเป นแบบ
เทศาภิบาล จึงไดมีชาวลาวครั่งตั้ งหลักแหลง ถาวรในจัง หวัด นครปฐมในพื้นที่ต าง ๆ ไดแ ก อําเภอกํ าแพงแสน ในตําบลทุ ง
กระพังโหม ทุงขวาง ทุงลูกนก ทุงบัว กระตีบ สระสี่มุม ดอนขอย และสระพัฒนา อําเภอดอนตูม ในตําบล อําเภอนครชัยศรี
ในตําบลศรีมหาโพธิ์ อําเภอบางเลน ในตําบลไผหูชาง และ อําเภอเมือง ในตําบลสามควายเผือก เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ซึ่ง
ประชากรสวนใหญในชุมชนเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เปนชาวไทยเชื้อสายลาวหรือเรียกวาลาวครั่ง ไดอพยพมาจากแขวง
บอแกว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในสมัย ร.3 ชาวลาวครั่งไดสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของชาติพันธุ
ลาวครั่ง โดยตั้งบานเรือนอยูในหมู 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ตําบลโพรงมะเดื่อ สวนหมูอื่น ๆ จะเปนชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณี
วัฒนธรรมที่โดดเดนในพื้นที่ จะเปนวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อที่แสดงออกในวิถีชีวิตของชุมชน ปจจุบัน
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ไดสนับสนุนใหมีการรวมกลุมชาวลาวครั่งในตําบล กอตั้งเปนชมรมลาวครั่ง เพื่อตอบสนอง ความ
ตองการที่จะสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ เผยแพร ประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในวิถีชีวิตอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เขามาสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมขอองชุมชนอยางยั่งยืน
สวนที่ 2 การประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง
จากการสัมภาษณชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ พบวา วัตถุประสงคของการประดิษฐธงสงกรานต มีดังนี้
1. เพื่อใชเปนสัญลักษณในงานประเพณี คือ ธงสงกรานตเปนเครื่องหมายของงานประเพณีสงกรานตของชาวลาว
ครั่ง เปนสัญลักษณแหงความเปนสิริมงคล ความอุดมสบบูรณ ความเจริญ รุงเรืองของแตละหมูบาน วัสดุที่นํามาใชประดิษฐธง
มักนิยมใชผืนผาในหลากหลายรูปแบบ ลวดลายและสีสัน สวนใหญชาวบานนิยมนําผาขาวมาสีตาง ๆ ที่มีการทอในหมูบานมา
ใชในการประดิษฐธงสงกรานตอีกดวย
2. เพื่อใชเปน เครื่องพิธีทอดผาปาในวัน สงกรานต คือ การนําธงสงกรานตมาถวายสังฆทานใหกับพระสงฆในวัด
โดยพระสงฆจะนําผ าธงของชาวบานไปใช เชน ทําม าน ผาปูโ ต ะ เปนต น หากไมมี ผื นธง ถื อวาพิ ธีท อดผ าปา ไมค รบถ วน
สมบูรณ
3. เพื่อเผยแพรแ ละประชาสัมพัน ธภูมิปญญาทองถิ่น คือ ธงสงกรานตจะแสดงภูมิปญญาทองถิ่น ความสวยงาม
และเอกลั กษณข องหมูบ านในแต ละชุม ชน เมื่ อแต ละหมู บ านนําธงสงกรานตม ารวมขบวนแห ก็จะเป นการประชาสั มพั นธ
หมูบาน และสรางชื่อเสียงอันดีงามใหกับหมูบาน เปนเกียรติยศศักดิ์ศรีของหมูบานดวย
4. เพื่ออนุรักษแ ละสืบทอดภูมิปญญาการประดิษฐธงสงกรานต ความรู ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญา
ทองถิ่ น นํามาสรางสรรคเ ป นธงสงกรานตข องแต ละหมูบ าน โดยปราชญ ทองถิ่ น จะเปนผูป ระดิ ษฐ ธงสงกรานต และสอน
ชาวบานทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจมารวมมือ รวมใจกันประดิษฐธงสงกรานตทุกป เพื่อใชในงานประเพณีแหธงสงกรานตของชาติ
พันธุลาวครั่ง ชวยใหสืบทอดและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
5. เพื่อเปนเกียรติแกปราชญทองถิ่น คือ ผูประดิษฐธงสงกรานต ซึ่งไดออกแบบ สรางสรรคธงสงกรานตใหสวยงาม
โดยปราชญทองถิ่นจะนําความรู ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ มาบูรณาการสรางสรรคธงสงกรานตของ
หมูบานแตละป การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบาน ผูดําเนินงานให มีโอกาสแสดงศักยภาพดานภู มิ
ปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่แ ละมีการยกยองประกาศเกียรติ คุณในลักษณะตาง ๆ นั้น เปนการเสริมสรางและ
สงเสริมคุณคาใหปราชญทองถิ่นอยางยั่งยืน ซึ่งในงานประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง นอกจากจะมีการประกวด
ขบวนแหแลว ยังมีการประกวดธงสงกรานตดวย ถาหมูบา นใดไดรับรางวัล หรือปราชญทองถิ่นในหมูบานก็จะภาคภูมิใจ ยินดี
และไดรับชื่อเสียง ความชื่นชมจากคนในและนอกหมูบานมากขึ้น
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ชุมชนลาวครั่งแตหมูบาน จะออกแบบและประดิษฐธงสงกรานตตามภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เสาธง ทําจากไมไผสดขนาดพอดี อาจจะยาวประมาณ 7-10 เมตร ซึ่งตองเลือกลําตนที่ตรงและแข็งแรงดี โดยดู
วาเมื่อปกลงบนหลุมแลวชายธงที่แขวนไวจะมองดูสวยงาม สวนตอนปลายของเสาธงจะลิดกิ่งใบออกใหเหลือยอดเปนแขนงกิ่ง
ไผเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 กิ่ง เพื่อใชแขวนชายธงและเพื่อประดับใหเกิดความสวยงาม หรือถาเห็นวากิ่งไผเล็กเกินไปที่จะแขวนธง
ก็อาจจะประยุกตใชแผนไม นํามาเจาะรูตรงกลางสวมเขากับเสาธง ทําเปนแปนสําหรับแขวนธงสงกรานตแทนกิ่งไผก็ได
กอนวันแหธงสงกรานต บางหมูบานจะทําการรับขวัญตนธง โดยผูเฒา ผูรูในหมูบาน จะนําความรูที่สืบทอดกันมาทํา
พิธีรับขวัญธง เชน นําขมิ้นมาทาตนธงทั้งลํา ตนธงจะเปนสีเหลือง สวยงาม มีการขอศีลและใหพร จากนั้นจึงนําตนธงไปตาก
แดด เพื่อใหเสาธงแข็งแรงและเกิดความเปนสิริมงคลแกเสาธงตามความเชื่อของชุมชน
2. ตัวธง ธงที่ใชแขวนบนเสาธง จะมีการออกแบบ ตกแตงอยางสรางสรรคตามความคิด ของแตละหมูบาน ตัวธง
ประกอบดวยวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับใชในวัด ซึ่งคณะกรรมการจัดงานในแตละป จะประชุมตกลงกันวา ในปนั้นวัดขาด
แคลนสิ่งใดก็ใหแตละชุมชนที่มารวมงาน นําสิ่งของนั้นมาทําเปนธง เชน ผาสีหรือผาพื้น เพื่อใชทําผามานในวัด พรมปูพื้น ผา
หม ผาเช็ดตัว เสื่อ หรือผาขาวมา ซึ่งตัวงมักจะไมห นักและยาวเกินไปที่จะนําขึ้นไปแขวนบนเสาธงได นําวัสดุนั้นมาเย็บให
ติดกันหรือทอผาใหเปนผืนยาวตามตองการ และทําที่แขวนไวดวย ซึ่งผืนธงจะมีการประดับตกแตงดวย พระบรมฉายาลักษณ
หรือ ขอความรณรงคใหความรูเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือดอกไมแหง ในรูปแบบตาง ๆ โดยอาจจะมีการเย็บ
ปกผาเปนตัวอักษรชื่อหมูบานหรือทําปายไวนิลเปนตัวอักษร ประดับไวในตัวธงสงกรานตของหมูบานดวย
3. หางธงหรือปลายธง นิยมทําปลายธงใหเปนรูปสามเหลี่ยมหรือมีปลายแหลม และตกแตงหางธงดวยดอกรัก ดอก
พุด หรือดอกไมประจําถิ่น นํามาดอกไมมารอยเปนอุบะตาขายดอกไมสดหรือดอกไมแหง ในลวดลายตาง ๆ มาลัยดอกไม มา
ประดับที่หางธงดวย เมื่อแขวนใหหอยลงมาจะเพิ่มความสวยงามใหกับตัวธงสงกรานตมากขึ้น
ธงสงกรานตที่ นํามาใช ในขบวนแห ธง อาจจะมี การจั ด ประกวดธงสงกรานต กันระหว างหมู บ าน สวนจํ านวนธง
สงกรานตนั้นแตละปมีมากนอยขึ้นอยูกับศรัทธาของชาวบาน และจํานวนเครือขายที่มารวมงานแหธงสงกรานตในแตละป
สวนที่ 3 ประเพณีแ หธงสงกรานตของชาติพัน ธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
1.ประเพณีแหธงสงกรานต คืออะไร
ประเพณีแหธงสงกรานตหรือยกธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่งในชวงเทศกาลสงกรานต
ซึ่งชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ ไดสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตมากวา 140 ปแลว โดยนิยมจัดงานในชวงเดือนเมษายนของทุก
ป หลังจากวันสงกรานตไปแลว ซึ่งเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ โดยสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมวางแผนจัด
งานกับวัดโพรงมะเดื่อ ชาวตําบลโพรงมะเดื่อ สํานักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งจากหลายจังหวัด จัดงานสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตขึ้นทุกป ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2560 มีการจัดงาน
ประเพณีแหธงสงกรานตในระหวางวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดโพรงมะเดื่อ ในงานชาวลาวครั่งจะรวมกันแตงกาย
ในชุดประจําถิ่น สีสันตาง ๆ เตรียมพุมผ าปา ธงสงกรานตและแตงขบวนแหธงสงกรานตนําชาวบานในชุมชนมารวมรําและ
เดินขบวนแหธงสงกรานต เพื่อสืบสานและอนุรักษประเพณีทอดผาปาลาวครั่ง ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณของชาติพันธุ กิจกรรม
ตาง ๆ มุงเนนการมีสวนรวมในชุมชน สรางความรักสามัคคี ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมีการจัดนิทรรศการและ
ออกรานค า จึงสง เสริมการสรางอาชีพ กระจายรายได กอใหเกิดการพัฒนาชุ มชนอยางยั่งยืน จากการลงพื้นที่ศึ กษาชุมชน
พบวา ชาวลาวครั่งและชาวลาวทรงดํา (ไททรงดํา) ในพื้นที่นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนาบุรี ราชบุรี จะมารวมงานประเพณี
ของแตละหมูบาน เพื่อพบปะสังสรรคและทําบุญรวมกัน โดยจะมีการกําหนดจัดงานไมพรอมกัน เพื่อใหชาวลาวครั่งในแตละ
หมูบ านไดไปรวมงานบุญ ประเพณีแห ธงสงกรานตข องหมูบานอื่ น ๆ หรื อเรียกวา เป นการใช แรงกันและรวมกันทําบุ ญทุ ก
หมูบานในชุมชนลาวครั่งทุกป
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2.ความเชื่อในประเพณีแหธงสงกรานต
ในประเพณีแหธงสงกรานตนี้ ชาวลาวครั่ง มีความเชื่อวา การแหและยกธงสงกรานตเพื่อใชถวายวัดเปนพุทธบูชาใน
เทศกาลปใ หมไทย นอกจากนั้น ยังเปนการขอพรจากเทวดาและการขอฟาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาล เพื่อจะไดประกอบ
อาชีพ การเกษตร ทํ าไรทํ านาได อย างอุด มสมบู รณ และเพื่ อเป นการทําบุญ อุทิ ศส วนกุศ ลแก ญาติพี่ นองที่ ลวงลั บไปแลว มี
ความสุขความเจริญในชีวิต สงผลใหการคาขายเจริญรุงเรือง และที่สําคัญเปนการสรางความรักความสามัคคีของคนในหมูบาน
อีกดวย
3.การแตงกายในประเพณีแหธงสงกรานต
ชาวลาวครั่ง โพรงมะเดื่อ จะแตงกายในชุดลาวครั่งในหลากหลายสีสันเพื่อมารวมงานประเพณีแหธงสงกรานต ดังนี้
การแตงกายสําหรับผูหญิง นิยมแตงกายดวยผาทอจากฝายและไหม สวมเสื้อแขนกระบอกสีสันตาง ๆ ทั้งแขนสั้น
และแขนยาว หมสไบ และนุงผาซิ่น ซึ่งผาซิ่นเปนผาทอมัดหมี่ลายตรง ตอผาซิ่นตีนจก ซึ่งจะทอเองดวยมือของกลุมแมบาน
เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษงานหัตถกรรมพื้นบานของทองถิ่น ชาวบานนิยมสวมผาทอลายดอกมะเดื่อ ซึ่งเปนลวดลายใหม
ที่ประดิษฐขึ้นมา แสดงสัญลักษณของชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อดวย
วิธีการทอผาของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือ ฝาย และไหม มาเปนวัสดุในการทอ
เทคนิคที่ใชในการทอมีทั้งการจกและมัดหมี่ ผาที่เปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครั่ง คือ ผาซิ่นมัด หมี่ ตอตีนจก ซึ่งชาว
ลาวครั่งมีเอกลักษณในการทอผาจกที่ตางจากกลุมอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด คือ สีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ และการใชสีที่ให
ความรูส ึกรอนแรง เชน สีแดงจากครั่ง สีสมจากหมากสุก สีเหลืองจากหัวขมิ้น สีดํานํามาจากมะเกลือ + เทา (ตะไครน้ํา) สวนสี
ครามจะไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก และลวดลายผาทอที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหว โดยชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะมี
การแตงกายดวยผาถุงลายผาซิ่นมัดหมี่ ตอตีนจก คลายกับชาวลาวครั่ง ต.บอกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีลวดลาย
ตาง ๆ เชน ลายพญานาค ลายชาง ลายมา ลายสิงห ลายแมงมุม ลายคชสีหอองนอย ลายอึ่ง ลายกาบ ลายแมงงอด ลายขอ
ลายดอกแก ว ลายดอกจันทร ลายตะเภาหลงเกาะ ลายหอปราสาทหรือธรรมาสน เป นตน แตจะมี ลวดลายพิ เ ศษที่ เ ป น
เอกลักษณของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อเพิ่มมาอีกลายหนึ่ง คือ ลายดอกมะเดื่อ ซึ่งมีการทอผาลายนี้ เฉพาะในพื้นที่ชุมชนโพรง
มะเดื่อ
การแตงกายสําหรับผูชาย ผูชายจะใสเสื้อผาไหม ผาฝายในสันตาง ๆ หรือใสเสื้อมอฮอม โดยจะมีทั้งแขนยาวและ
แขนสั้น ใสกางเกงขายาว มีผาขาวมาลายตารางสีสันตาง ๆ คาดเอวหรือพาดบา
4. การจัดรูปแบบขบวนแหธงสงกรานต เริ่มจากสาวงามในแตละหมูบานจะถือปายหมูบาน เดินนําขบวนชาวบาน
แตละหมูบานหรือแตละคุม ชาวบานจะแตงตัวในชุดลาวครั่งของแตละคุมอยางสวยงาม จัดแถวเดิ นขบวนอยางเปนระเบียบ
และรวมเปนนางรําหนากลองยาว โดยมีวงดนตรีกลองยาวหรือวงดนตรีพื้นบานนําหนาขบวนหรือหลังขบวน ชาวบานที ่เปน
นางรําจะรวมรําในขบวนแหกันอยางสนุกสนาน ตามดวยชาวบานที่ถือผาไตรจีวรใสพานแวนฟา พุมผาปาหรือพุมธนบัตรเสียบ
ไมปกกับตนกลวยตามดวยของใชถวายพระ และปดท ายขบวนดวยธงสงกรานต โดยใช ชายหนุม จํานวน 2-4 คน หรือบาง
หมูบานจะใชรถกระบะ ชวยกันแบกธงสงกรานตที่ติดอยูในเสาธงไมไผทั้งลํา ในระหวางที่ขบวนเดินผานจะมี ประชาชนรอดู
ขบวนแหในสองฝงถนนและรวมใสเงินทําบุญกับหมูบานแตละหมูบานตามกําลังศรัทธา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานประเพณี
แหธงสงกรานตในแตละป จะไดพบกับริ้วขบวนแหธงสงกรานตที่ยิ่งใหญตระการตากวา 20 ขบวนแห จากชาวลาวครั่งและลาว
ทรงดําในแตละตําบลในพื้นที่นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนาบุรี ราชบุรี
เมื่ อถึ งขบวนแห ธงสงกรานต ม าถึ งที่ วัด ชาวบ านผู แบกเสาธงของแตล ะหมู บานอาจจะเลนกับ เสาธง เพื่ อใหเ กิ ด
ความสุขสนุกสนาน โดยโบกธงหรือเลนชักเยอเสาธงไป-มา หรืออาจจะจับคนขึ้นไปนั่งบนเสาธง แลวโยนทั้งเสาธงและคนให
ลอยขึ้นไป แลวรับไวใหเกิดความหวาดเสียวแกคนดู เปนตน สวนชาวบานแตละหมูบานจะนําพุมผาปา วนรอบโบสถวัดโพรง
มะเดื่อ 3 รอบ แลวนําเสาธงที่ผูกธงสงกรานตที่ปลายธงแลวมาปกลงหลุม ซึ่งทางวัดไดเตรียมสถานที่ปกธงและเจาหนาที่จิต
อาสาชวยป กธงไว ที่ลานวั ด ก อนหรือหลั งปกธงสงกรานตล งหลุ มจะมีการจุดประทัด เลนดนตรีห รือโหร องใหเ สีย งดัง สนั่ น
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จากนั้นจึงนําของสังฆทานและพุมธนบัต รถวายพระสงฆในวัด ในแตละปขบวนแหธงสงกรานตจะเริ่มเดินในเวลา 15.00 19.00 น . จึงจะเสร็จสิ้นขบวนแหธงสงกรานตในปนั้น เวลาที่ใชในขบวนแหแตละป ใชเวลามากหรือนอยจะขึ้นอยูกับจํานวน
ขบวนธงสงกรานตของแตละหมูบานหรือแตละหนวยงาน จํานวนคนในขบวนแหและการรําเซิ้งเพื่อความสนุกสนานของแตละ
ขบวน เมื่อปกธงสงกรานตเสร็จแลว ชาวลาวครั่งจะรวมกันรับประทานอาหารเย็นที่วัดโพรงมะเดื่อ
5. วัฒนธรรมอาหารของชาวลาวครั่ง
ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัตถุดิบในทองถิ่น มาปรุงอาหารพื้นบาน โดยเมนูอ าหารหลัก คือ ขนมจีนน้ํายาปา
แบบลาวครั่ง ซึ่งชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จะมารวมกันสืบสานประเพณีตําขนมจีนแบบโบราณ ซึ่งเจาอาวาส
วัดโพรงมะเดื่อ ไดสนับสนุนใหชาวลาวครั่งในชุมชนสืบทอดภูมิปญญาทําขนมจีนแบบโบราณ โดยใชขาวเจาในชุมชน ซึ่งชาว
ลาวครั่ง จะมาร วมแรง รวมใจกันตําแปง หมักแปง บี บเสนขนมจีน พรอมน้ํายาปา น้ํ ายากะทิ และน้ําพริกที่ วัด เพื่ อเตรีย ม
ขนมจีน น้ํายา จัดเปนอาหารในงานบุญไวเลี้ยงแขกของชุมชนกอนวันงาน นอกจากนั้น ยังมีเมนูอาหารอื่น ๆ ดวย เชน สมตํา
ปลารา ลาบหมู ไกยาง ปลาเผา แจวบอง แกงปา แกงบอน แกงคั่ว ขาวตมมัด กลวยทอด เปนตน
6. การแสดงวัฒนธรรมลาวครั่ง
บนเวทีแสดงวัฒนธรรมลาวครั่ง จะมีพิธีเปดงานอยางเปนทางการดวยประเพณีการตําขนมจีนแบบโบราณและมีพิธี
มอบรางวัล คือ พานทองดอกไมสด พรอมเงินสด ใหกับสาวงามตัวแทนชาวลาวครั่งในแตละหมูบานและรวมชมการแสดงของ
กลุมชาติพั นธุล าวครั่ งในแตล ะหมูบ านที่ มาทํ าบุญร วมกั น เชน รําบายศรี สูขวั ญ เซิ้ งกระติ๊บ เซิ้ง กะลา เซิ้งโปงลาง เปนต น
นอกจากนั้น เทศลาบตําบลโพรงมะเดื่อไดจัดใหมีวงดนตรีโปงลางบนเวทีกลางวัด และยังมีการละเลนตาง ๆ ที่จัดขึ้นพิเศษ เชน
การรําวงยอนยุคของแตละหมูบาน การละเลนประเภทกีฬา เชน มวยไทย ชักเยอ ปดตาตีหมอ ฯลฯ เพื่อฉลองธงสงกรานต
และผาปาประเพณีแหธงสงกรานตอยางสนุกสนานตลอดคืน
หลังจากนั้น ในเวลาเชาวันรุงขึ้น ในเวลา 8.00 น. มีการทําบุญตักบาตรบนศาลาวัดโพรงมะเดื่อ และกลาวคําถวาย
ผาปาโดยโยงสายสิญจน จากธงทุ กตนที่ปกไว ป หนึ่ง ๆ อาจมีธงถึ ง 5-9 ต น แลวแต ชาวบานแตล ะหมูบ านจะจัด หามารวม
ประเพณี ในตอนบายชาวบานจะนัดกันทําความสะอาดวัด พัฒนาวัด เสร็จแลวจึงนิมนตพระลงมาที่ลานวัด เพื่อใหชาวบานได
สรงน้ําพระทั้งวัด สวนคนหนุมสาวในหมูบา นมีการรดน้ําของพรจากผูใหญดวย หลังจากนั้นชาวบานจึงรดน้ําซึ่งกันและกันเปน
การสนุกสนาน รื่นเริง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ควรสงเสริ มการประชาสัมพันธ เผยแพรแ หลงทองเที่ยวและงานประเพณีแหธงสงกรานตล าวครั่งโพรงมะเดื่ อ
จังหวัดนครปฐม ผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนในจังหวัด นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ รูจักอยาง
กวางขวาง ทั่วถึง รวมทั้งรณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของวัฒนธรรม วาเปนเรื่องที่ทุกคนตอง
ใหการรับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู วิชาการ และทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
2. ควรจัดพิมพหนังสือประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
ลาวครั่งในประเพณีและเทศกาลทองถิ่น เปนแหลงขอมูลในการอางอิงใหกับกรมการทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวย
สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมไทยในประเพณีและเทศกาลทองถิ่น รวมทั้ง เพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในประเพณีและ
เทศกาลทองถิ่นใหแกนักทองเที่ยว หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป
3. ควรจัดอบรมโครงการประดิษฐธงสงกรานตลาวครัง่ เพื่อเผยแพรความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นสูการอนุรักษพัฒนา
เสริมความรู ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการประดิษฐธงสงกรานตลาวครั่งใหแกชุมชนและประชาชนทั่วไป สงเสริมใหทุก
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คนเห็นคุณคา รวมกันรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและมั่นใจแกประชาชนใน
การปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ อยางเหมาะสม
4. ควรจั ด ทํ าฐานข อมู ล และระบบเครื อ ข ายสารสนเทศทางด านวั ฒ นธรรม เพื่ อเป นศู นย กลางการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานดานวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจอยางถูกตอง และชวยปลุกจิตสํานึกใหคนใน
ทองถิ่นไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อันจะสราง
ความรูและความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นดวย
5. ควรสงเสริมการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานประเพณีแหธงสงกรานต เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานการอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสงเสริมการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรและ
เสริมสรางศักยภาพดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมอยางยั่งยืน
6. ควรสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยการใชศิลปวัฒนธรรม เปนสื่อ
สรางความสัมพันธอันดีและสรางสันติภาพระหวางกัน เชน จัดงานประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งนานาชาติ งานเทศกาล
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานนานาชาติ เปนตน
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แนวทางการจัดการเรียนรูเ พื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมในศตวรรษที่ 21
Guidelines for Learning Management to cultivate and create virtue
in the 21st century
ปญญา รุง เรือง
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
punya_rung@hotmail.com
บทคัดยอ
การจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมใหแกผูเรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จะชวยใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเปนบุคคลที่มีคุณคาความเปนมนุษยและมีคุณธรรมพื้นฐานในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางสมบูรณ รวมทั้งเกิดทักษะที่
จําเปนในการดําเนินชีวิตอันไดแกความสามารถในการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การใชเหตุผล ตลอดจนพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา ทักษะการคิดอยางสรางสรรค ความสามารถในการสรางและพัฒนานวัตกรรม
ทักษะการใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมขามชาติ ทักษะในการทํางานและเรียนรูรวมกับผูอื่น ทักษะการสื่อสาร การใชขอมูลสารสนเทศ
ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะอาชีพและทักษะการใชชีวิต และทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทักษะในการเรียนรู
เขาใจและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับสภาพสังคม
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู คุณธรรม ศตวรรษที่ 21
Abstract
Learning management to enhance the morality of students in the 21st century will helps to develop
students into complete human beings and the basic virtue of living in society completely. Including the
necessary skills development to live such as ability to reading, writing, calculating, reasoning as well as
the development of critical thinking and problem solving skills, creative thinking skills, ability to create
and develop innovations, cross-culture understanding, collaboration and teamwork, communication skills,
computer skills, career learning skills and ethical skills as well as learning self-change skills to live in society.
Keywords: learning management, morality, 21st century
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1. บทนํา
โลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันทุกรูปแบบ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุค
ปจจุบันเปนความทาทายตอครูที่มีหนาที่ในการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เพราะงานของครูเปนงานสรางคนซึ่งเปนงานที่
ยิ่งใหญและมีคุณคาตอสังคม เปนหนทางสําคัญที่จะนําพาประเทศใหรอดพนจากกับดักความความลาหลังและความดอยการ
พัฒ นาคื อการพั ฒ นาคนให มี ความรู ค วามสามารถ คิ ด เปน ทํ าเป น แก ป ญ หาเป น มีทั กษะและความคิ ดในการเสริ ม สร าง
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ตลอดจนใหคนใชความรูในการพัฒนาประเทศอีกทีหนึ่ง สําหรับการจัดการศึกษาเปนกระบวนการ
เพื่ อพั ฒ นาบุ ค คลให มี ค วามรู ความสามารถ มี ทั กษะและกระบวนการต าง ๆ ที่ จําเป นต อการดํ ารงชี วิต ในสั ง คมที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเปนสวนสําคัญในการปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่สังคมตองการเพื่อใหผูเรียนเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพตอไป โดยในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องตน
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสราง
เสริมคุณธรรม และการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมเพื่อปลูกฝงทักษะในศตวรรษที่ 21
2. แนวคิดเบื้องตนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังความตอนหนึ่งในพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน
2524 วา “...ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรูนั้นมีอยูสามลักษณะ ไดแก เรียนรูตามความรู ความคิดของผูอื่นอยางหนึ่ง
เรียนรูดวยการขบคิดพิจารณาของตนเองใหเห็นเหตุผลอยางหนึ่งกับเรียนรูจากการปฏิบัติฝกฝนจนประจักษผลและเกิดความ
คลองแคลวชํานาญอีกอยางหนึ่ง...” ทําใหเห็นวาหลักการสําคัญของการศึกษาโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ (อุดมพร อมรธรรม,
2559 : 15) คือ 1) การศึ กษาตามความรูข องผูอื่นอันเปนเป นเรื่ องของการฟ ง การอาน การคนควาตามที่ผู สอนกําหนด
2) การศึกษาดวยการพินิจพิจารณาในสิ่งที่ ไดยินไดฟ งไดอาน ไดคนควา ไดรับคําสอนมา และ 3) การศึกษาดวยการฝกหั ด
ปฏิบัติกายใจจนบังเกิดผลดีมีความรู ความเขาใจอยางถูกตอง มองเปนสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง มีจิตใจเปนอิสระไมตก
เปนทาสของสิ่งใด ๆ และดําเนินชีวิตเปนสุข ดังนั้นการศึกษาของคน ๆ หนึ่งหากสามารถดําเนินการครบทั้ง 3 ลักษณะนี้แลว
ยอมเติบโตเปนประชากรของชาติที่สมบูรณแบบ
2.1 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
ในการจัด การศึกษาเพื่ อพั ฒ นาบุค คลให เป นมนุ ษย ที่ มีค วามสมบู รณ ทั้ งร างกาย อารมณ สัง คม สติ ป ญญามีการ
กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาเอาไวซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
มีพื้นฐานที่ดีที่ถูกตองทั้งความคิด จิตใจและความรู โดยเฉพาะรากฐานดานการเปนผูมีความรับผิดชอบ รูผิดชอบชั่วดี รูจักคิด
ตัดสิ นใจในทางที่ ถูกต องเหมาะสมเป นธรรมและสร างสรรค และลั กษณะที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อให มีพื้นฐานป จจัย ในการ
ดํารงชีวิตและคิดชวยเหลือสังคม โดยการใหผูเรียนมีปจจัยหรืออุปกรณตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตอยางครบถวนเพียงพอและ
ใหบุคคลช วยสรางประโยชนสุ ขแกสังคมและบานเมืองตามความสามารถของตน แตหากพิ จารณาวัต ถุประสงค ของการจั ด
การศึกษาตามมุมมองดานคุณธรรมจริยธรรมจะมองวาวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อ (พระภาวนาวิริยคุณ, 2553 :
116-117) 1. พัฒนานิสัยใฝเรียนรูใหมีประสิทธิผลโดยการฝกผูเรียนใหรูจักการแสวงหาความรู เมื่อไดความรู แลวก็นําความรู
ดังกลาวมาพิจารณาไตรตรองเพื่อใหเกิดความเขาใจและเมื่อเกิดความเขาใจถองแทแลวก็นําความรูนั้นไปลงมือปฏิบัติเพื่อให
เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 2. พัฒนานิสัยใฝทําดีใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยการปลูกฝงใหเกิดนิสัยความรับผิดชอบ
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4 ประการ ไดแก นิสัยรับผิดชอบตอศีลธรรมในตน นิสัยรับผิดชอบตอศีลธรรมของสังคม นิสัยรับผิดชอบตอศีลธรรมเศรษฐกิจ
และนิสัยรับผิดชอบตอการสรางมิตรแทในสังคม และ 3. พัฒนานิสัยใฝรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจใหมีประสิทธิผลเพื่อ
พรอมตอการประกอบคุณงามความดีตาง ๆ อยางเต็มที่ ดังนั้นผูจัดการศึกษาหรือผูจัดการเรียนรูจึงควรพิจารณาทบทวนแนว
ทางการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
2.2 หลักการจัดการศึกษา
หลักในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
จะตองเริ่มตนจากการวางแนวทางการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถิ่น ใหแตละภาคสวนเข ามา
รวมกันจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาโดยใหยึดหลักวาการจัดการศึกษาเปนตัวหลอหลอม
อนุชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคานิยมทีด่ ีตามที่สังคมคาดหวัง โดยตองพิจารณาวาอนุชนจะเปนเชนไรอยูที่หลักในการ
จัดการศึกษา หากตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี คนมีความสุขก็ตองจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูความคิดและความ
เฉลียวฉลาด สติปญญาดี มีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ การทํางานและการประกอบอาชีพ ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม
ศีลธรรมไมเห็นแกตัว มีจิตใจราเริง เขากับผูอื่นไดงาย มีความสามารถในการจัดการความคิดความรูสึกของตนใหมีความสําราญ
เบิกบานใจทุกก าวของชี วิต รวมทั้ งควรยึดหลักการจั ดการศึกษาใหบู รณาการกับพระพุท ธศาสนา เพราะรากฐานหลั กของ
สัง คมไทยคือการเปนสัง คมพุ ท ธ พระพุท ธศาสนายอมเป นแหลง กอเกิด ภู มิป ญญาในการดําเนินชี วิต มาอยางชานาน เป น
แหลง กําเนิ ดจารีด ค านิยม แนวประพฤติป ฏิบัติ ของคนในสั งคม เราจึงควรจัด การศึ กษาเรียนรูใหอยูบนพื้ นฐานพุทธธรรม
นอกจากนี้ยังตองจัดใหการศึกษาสามารถชวยใหผูเรียนรูจักการคนพบตัวเองและพัฒนาตัวเองได ภายใตหลักการ 4 ขอ คือ
1) ชวยใหผูเรียนค นพบวิธีการดําเนิ นชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม 2) ใหผูเ รียนพัฒนาตนเองไปสูความเจริญและความสุข 3) ให
ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูตามอัตภาพของตนเอง และ 4) ผูสอนตองคนควาหาความรูและวิธีการดําเนินชีวิตมาสอนใหผูเรียนไดรูได
เห็นเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจและเรียนรูวิชาการและทักษะในการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสรางองคความรู
ดวยตนเอง ซึ่ง ที่กลาวมาทั้งหมดในประเด็นนี้ สามารถสรุปไดตามความมุง หมายและหลักจั ดการศึ กษาตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข” นั่นเอง
2.3 การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกง ดี มีสุข
พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึ กษาไววาในการจัดการศึกษาตองยึ ด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข
จะเห็นไดวา “คนเกง คนดี คนมีความสุข” เปนวลีที่นิยมกลาวถึงในแวดวงการศึกษาไทยตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แมจะเปนวลีสั้น ๆ แตการจะจัดการศึกษาไปใหถึงเปาหมาย
ดังกลาวนั้นเปนไปไดยากภายใตสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีสิ่งเรายั่วยุตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี
คนเก ง คนมีค วามสุ ขภายใต สัง คมโลกป จจุบั น พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วรั ชกาลที่ 9 ได มีพ ระบรมราโชวาทซึ่ งทรง
พระราชทานไวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช
2514 ไววา (อุดมพร อมรธรรม, 2559 : 29) “... การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มตั้งแตเกิด ขึ้นตนก็ตองสอนใหรูจัก ใชอวัยวะ
และประสาทสวนตาง ๆ ตองคอยควบคุมฝกหัด จนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนนั้น ๆ ทํากิจวัตรทั้งปวงของตนเองได
เมื่อสามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลว ถัดมาก็ตองสอนใหรูจักทําการตาง ๆ ใหรูจักแสวงหาสิ่งตาง ๆ ตามที่ตองการใหไดมากขึ้น
เพื่อทําใหชีวิตมีค วามสะดวกมี ความสบาย การให การศึกษาขั้นนี้ ไดแก การฝกกายใหมี ความคล องแคลวชํานิ ชํานาญ และ
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สามารถในการปฏิบั ติ ประกอบกับ การสอนวิ ชาความรู ตาง ๆ อันเปนพื้ นฐานสําหรับ การประกอบอาชีพ เลี้ย งตัว การให
การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผลสติปญญา
และหาหลักการของชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผูทํางานดานการศึกษาจึง
มีความสําคัญเปนพิเศษ และไดรับความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอยาง
แกอนุช น ...” ซึ่ง จากพระบรมราโชวาทดังกลาวสามารถพิจารณาไดวาในการจัดการศึกษาจะต อง 1) ผูสอนจะตองจัดการ
เรียนรูเพื่อใหเด็กหรือผูเรียนรูจักการใชอวัยวะประประสาทตาง ๆ ในการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรของตนเองได 2) จัดใหมีการ
เรียนรูวิชาขั้นพื้นฐาน วิชาชีพที่เปนพื้นฐานในการทํางานตาง ๆ พรอมกับพัฒนาสงเสริมใหทักษะความสามารถเพิ่มพูนมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญและพึ่งพาตนเองได และ 3) ตองจัดการเรียนรูวิชาการขั้นสูงเพื่อใหมีความรอบรู ฝกหัดพัฒนา
สติป ญญาใหลึ กซึ้ง มีวิสัยทั ศนกวางไกล รูเ หตุรู ผลสามารถฝ กฝนอบรมบม เพาะนิสั ยใจคอใหมีคุ ณธรรม จิตสาธารณะและ
หลักการดําเนินชี วิตอยางถูกต อง ทั้ง นี้ตองไม มองขามการพัฒ นาใหผูเ รียนมีกําลังสุ ขภาพพลานามัย สมบู รณทั้ งกายและใจ
รวมทั้งวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมอีกดวย
3. แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาใหเด็กไทยเปนคนดี คนเกงและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
เปนหนาที่และภาระอันหนักหนวงสําหรับครูไทย หากครูไทยมีการจัดการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์และผล
การเรียนรู ทักษะ คานิยม ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เฉกเชนเดียวกันหากครูไทยมีความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรูเ พื่อเสริมสร างทักษะในศตวรรษที่ 21 ก็ยอมสงผลใหผู เรียนมีทักษะที่สําคัญในการดํ าเนินชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและความสามารถทางเทคโนโลยีในเชิ งบวก ซึ่งลักษณะของผูเรียนที่พึง
ประสงคตองมีทักษะตาง ๆ ที่เรียกวา 3Rs 8Cs ซึ่งกลุม 3Rs ประกอบดวย 1) Reading เปนความสามารถในการอานและ
การศึกษาหาขอมูลจากแหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูอยางหลากหลาย 2) WRiting เปนความสามารถในการ
นํ า เสนอความรู ทั้ ง การเขี ย น การพู ด ซึ่ ง เป น ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อแสดงความคิ ด ความรู แ ละความสามารถ และ
3) ARithmatics เป นความสามารถในการคิดคํานวณเชิงตัวเลข สถิติ การวิ เคราะหเชิ งปริมาณ เปนตน นอกจากนี้นักการ
ศึกษาบางทานมีการเพิ่มเติม R ที่ 4 เขาไปในทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมดวยนั่นคือ Reasoning ซึ่งหมายถึงการเปนผูมี
เหตุผล หลักการ คติที่ถูกตองดีงามในการดําเนินชีวิต ในขณะที่กลุม 8Cs หมายถึงกลุมทักษะหลักที่ตองใชในการดําเนินชีวิตใน
สังคม ประกอบดวย 1) Critical Thinking & Problem Solving คือ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา
ซึ่งเปนความสามารถและความชํานาญในการคิดที่จะทําหรือไมทํา เชื่อหรือไมเชื่อในเหตุการณของกิจกรรมในชี วิตประจําวัน
และชีวิตการทํางานพรอมทั้งทักษะในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม 2) Creativity & Innovation เปน
ทักษะการคิดอยางสรางสรรคและความสามารถในการสรางและพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เปนความสามารถของบุคคลที่แสดงให
เห็นถึงการมีปญญาในการคนควา การสรรคสราง ผลิตผลงานอยางสรางสรรคอันเปนผลงานใหม ๆ ที่สามารถสรางมูลคาและ
เกิดคุณประโยชนตอสังคม 3) Cross-cultural understanding หมายถึง ทักษะการใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมขามชาติ คื อ
ความสามารถและความชํานาญในการใชชีวิตอยางมีความสุขที่จะดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่มีการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติที่
เขามาอยูในสังคมเดียวกัน ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
รวมทั้งสามารถนําวัฒนธรรมชาติอื่นมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 4) Collaboration, Teamwork & Leadership คือ
ทักษะในการทํางานและเรียนรูรวมกับผูอื่น เปนทักษะและความสามารถอยางเชี่ยวชาญในการทํางานรวมกับผูอื่น รวมทั้งการ
รวมกันเรียนรูเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จรวมกัน ซึ่งจะทําใหรู จักการเรียนรูบทบาทในการเปนผูนําและผูตามอยางเหมาะสม
5) Communication, Information & Media Literacy คือ ทักษะการสื่อสาร การใชขอมูลสารสนเทศ หมายถึง ทักษะการ
สื่อสารและการรูหนังสือ โดยสามารถฟงอยางเขาใจ อานอยางเขาใจ เขียนไดอยางมีคุณภาพ พูดจาสื่อสารไดถูกตองชัดเจน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1173
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และงายตอความเขาใจ 6) Computing & ICT Literacy คือ ทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนทักษะในการใชคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ดวยความเชี่ย วชาญเพื่ อการคนคว าหาความรู ออกแบบและผลิ ตเชิง นวั ตกรรม รวมทั้ งสามารถใช
คอมพิวเตอรอยางสรางสรรค 7) Career & Learning Skill ทักษะอาชีพและทักษะการใชชีวิต เปนทักษะและความรูเรื่องราว
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจและถนัดซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูในอดีตและการคนหาความถนัดของความสนใจของตัวเอง การ
มีอาชีพที่ปรารถนาจะทําใหชีวิตมีความสุขและสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ และ 8) Compassion skills หมายถึง ทักษะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม คือความสามารถในการแยกแยะถูกผิด การเติบโตและการดําเนินชีวิตภายใตคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงปรารถนาของสังคม นอกจากนี้นักการศึกษาบางทานยังเพิ่มเติมทักษะหรือ C เขาในในทักษะที่ศตวรรษที่ 21 อีก
ดวยนั้นคือ Change ซึ่งหมายถึงทักษะและความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งหมายถึงความสามารถใน
การเรียนรู เขาใจและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับสภาพสังคมดวย อยางไรก็ตามนอกจาก 3Rs และ 8Cs
แลว ยัง มีทักษะที่มีความจําเปนตองพัฒ นาใหเ กิดขึ้นกับ ตัวผูเรี ยนอีก 2 ทักษะ เรีย กวา 2Ls นั่นคือ 1) Learning Skills
หมายถึง ทักษะในการเรียนรู และ 2) Leadership คือ ทักษะในการเปนและการมีภาวะผูนํา ซึ่งเมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู
เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ลั ก ษณะข า งต นที่ กล า วมาจะทํ า ให ร ะบบการศึ ก ษาไทยสามารถสร า งเด็ กไทยให เ ป น เด็ กที่ มี
มาตรฐานสากล
ในการนําทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไปปรับใชในการจัดการเรียนรู ผูสอนพึงตระหนักวานอกจากตองพัฒนา
ทักษะที่สําคัญใหครบถวนแลว ผูเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาหลักดานวิชาการ ซึ่งประกอบดวย
การเรียนรูภาษาอั งกฤษ การอานหรื อศิล ปะการใช ภาษา การเรียนรูภาษาสากลต าง ๆ การเรียนรู วิชาศิลปะ คณิตศาสตร
เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและรายวิชาเกี่ยวกับการปกครองและสิทธิหนาที่พลเมือง ซึ่งหากครู
สามารถจัดการเรียนรูรายวิชาหลักทั้ง 9 รายวิชาขางตนไดอยางมีคุณภาพ จะทําใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงคซึ่งถือวาเปนแนวคิดหลักของสังคมศตวรรษที่ 21 ไดแก 1) การมีความรูเรื่องโลก ซึ่งเปนความรูในการคิดเพื่อเชื่อมโยง
ตนเองกับสภาพแวดลอมรอบตัวบนโลก ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวโยงถึงกัน หากสิ่งใด ๆ มีการเปลี่ยนไปยอมมีผลกระทบถึงกัน
ตลอดเวลา 2) การมีค วามรู ดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุ รกิ จและการเป นผู ประกอบการ ซึ่ง สามารถนําความรู ประเภทนี้ม า
ประยุ กต ใช ในการดํ าเนินชีวิตได 3) การมี ความรูค วามเขาใจในการเปนพลเมื องดี คือ ความรู ในการทํ าหนาที่แ ละความ
รับผิดชอบตอสังคม บานเมืองในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 4) การมีความรูความเขาใจในดานสุขภาพ หมายถึง ความรูในการ
ดํารงตนใหอยูในภาวะที่ปลอดภัย มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ และ 5) การมีความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Literacy) หมายถึง การเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ มีบทบาทและสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. หลักการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงปลูกฝงและสรางเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมหรือเรียกวาคุณธรรมนําวิชาการจะตอง
เริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูวาจะมุงสรางใหผูเรียนเปนคนดีเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาใน
ปจจุบันระบบการศึกษาและสถานศึกษาของไทยมุงสรางคนเกงเพื่อสงเขาสูระบบการทํางานในโลกที่มีการแขงขันกันแทบทุก
ดาน ทําใหครูผูสอนรวมทั้งอาจารยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพยายามจัดการเรียนรูใหผูเรียนเปนคนเกง มีความสามารถ
ดานวิชาการและวิชาชีพเปนหลัก ซึ่งเรามักมองวาสถานศึกษาใดที่สามารถจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาแลวบัณฑิตสามารถสอบแขงขันเขาทํางานไดจํา นวนมาก
หรือสามารถเขาไปทํางานตําแหนงสูงของสถานประกอบการคือความสําเร็จ แตหลายครั้งที่ความสําเร็จในระดับผิว เผินนี้ตอง
จบลงเมื่ อนักเรีย นนักศึกษาที่เปนผลผลิตของสถานศึ กษาเหล านั้นไมส ามารถดํ าเนินชีวิตหรือได รับการยอมรับในดานความ
ประพฤติและการวางตัวจากสังคมรอบขาง ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรมจึงตองเริ่มจากการสรางความ
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เข าใจให ผู ส อนเข าใจเป าหมายหลั กของการรู ป แบบการจั ด การศึ กษาเพื่ อปลู กฝ ง และสร า งเสริ ม คุ ณธรรมเสี ย ก อนซึ่ ง มี
องคประกอบที่สําคัญดังนี้
4.1 ความเขาใจผูเรียน
ในการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อปลู กฝ ง และสร างเสริ ม คุ ณธรรมให แ ก ผู เ รี ย น ผู ส อนจะต องยึ ด หลั กว าผู เ รี ย นทุ กคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพซึ่ง เปนไปตามบทบัญญัติของแนวการจัดการเรียนรูของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้น ผูสอนตองยอมรับและมีความเขาใจพื้นฐานวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูได
ครูตองยอมรับความสามารถในการแสวงหาความรูและสร างองคค วามรูของผูเรีย น มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิ ง
คุณธรรม ความมีเหตุผล ผูสอนตองไววางใจผูเรียนและใหผูเรียนไดรับมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของตนเองเพื่อสรางความเชื่อมั่น ปลูกฝงความรับผิดชอบและทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน
4.2 บทบาทของครูผูสอน
จรรยาบรรณครูเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพครู โดยครูตองมีความรักและเมตตา
ศิษยโดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยเสมอ ตองอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริม
ความรู ทั กษะและนิสัย ที่ถูกตองดีงามใหแ กศิษยอย างเต็มความสามารถด วยความบริสุ ทธิ์ใ จ ตองประพฤติปฏิ บัติต นเป น
แบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา ใจ รวมทั้งไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ
และสังคมของศิษย ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ ผูเปนครูยอมพัฒนาตน
ทั้งในดานวิชาชีพดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใ หทันตอพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สั งคมและการเมืองอยู เสมอ มี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดขี ององคกร พึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค หัวใจสําคัญ
ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 3 ประการ คือ ตองมีความซื่อสัตย รักและปรารถนาดีตอศิษยอยางจริงใจ วางตนใหเปนที่นับถือ
ของผูอื่นนั่นเอง
อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดของครูที่ตองการจัดการเรียนรู เพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนคือครู
จะตองเปนบุคคลตัวอยางในการเปนผูมีคุณธรรม มีคุณคาความเปนมนุษยเปนที่ประจักษเพื่อใหผูเรียนไดเลียนแบบ ซึ่งเปนที่
ทราบกันดีวาโดยมากผูเรียนมักเลียนแบบพฤติกรรมจากผูอื่นที่อยูรอบตัวตั้งแตพอแม ผูปกครอง ครู รวมทั้งบุคลากรตาง ๆ ใน
สถานศึกษา (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553 : 137) ดังนั้นครูจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากครูผูสอนที่มุงเนน
การมอบเนื้อหาสาระความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู โดยเปลี่ยนจากการบอกหรือตอบคําถามเนื้อหาความรู
โดยตรงทั้ งหมดมาเป นการแนะนําใหผู เ รีย นแสวงหาความรู แ ละหาคํ าตอบด วยตนเองเพราะในท ายสุ ดผู เรี ย นต องเรีย นรู
แสวงหาองคความรูดวยตนเองไปตลอดชีวิต รวมทั้งครูผูสอนตองมุงปลูกฝงอุปนิสัยที่ดีงามใหเกิดขึ้นในจิตใจเบื้องลึกของผูเรียน
ซึ่ง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักการศึกษาที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมนํา
ความรูวิชาการไดกลาวถึงอุปนิสัยที่ดีงามของผูเรียน 5 อยางที่แสดงถึงการเปนมนุษยที่มีคุณคาวาประกอบไปดวย 1) ความ
ประพฤติชอบ 2) ความสงบ 3) ความจริง 4) ความรักความเมตตา และ 5) การไมเบียดเบียน (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา,
2553 : 27) ดังนั้นผูสอนควรทําความเขาใจกับอุปนิสัยที่ดีงามทั้ง 5 ประการดังกลาวแลวนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียน
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ภาพที่ 1 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ที่มา : หนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2554
4.3 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรมนําวิชาการ
หลักการในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมสามารถดําเนินการไดโดยการใชหลักการตาง ๆ เชน การ
สรางตนแบบที่ดีเชิงประจักษ การใชระบบเอ็ดดูแคร (Educare) การเรียนรูรวมกันของผูเรียน เปนตน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
4.3.1 การสรางตน แบบที่ดีเชิงประจักษ ในการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษานอกจากจะเนนเรื่องความ
สะอาด รมรื่น เปนระเบียบเรียบรอยแลว สภาพแวดลอมอีกประเภทหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูโดยเฉพาะการเรีย นรูเชิงคุณธรรม
ของผู เรี ย นคื อการมี แบบอย างความประพฤติป ฏิ บัติ โดยบุ คคลที่ เ ปนตนแบบที่ทํ าให ผูเ รีย นเกิ ดการเลีย นแบบในป จจุ บั น
นอกจากพอแมหรือผูปกครองแลว ครูผูสอนเปนอีกผูหนึ่งที่มีผลตอการกระทําของผูเรียน หากครูมีความเพี ยบพรอมสมบูรณ
ดวยศาสตรและศิลปย อมทําใหการเรียนรู ของผูเรียนประสบความสําเร็จ ความรูข องครูที่จัดเปนศาสตรนี้ไมใชเพียงแคองค
ความรูท างโลกที่เปนวิ ชาพื้นฐานเชนวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาศาสตรเทานั้น แตครู จะตองมีความรู
เกี่ยวกับวิชาทางธรรมขั้นพื้นฐาน เชน หลักมรรค 8 ไตรสิกขา หิริโอตตัปปะ เปนตน อีกดวย ซึ่งครูทุกทานจะตองพรอมใจนํา
หลักธรรมเหลานี้มาปลูกฝงและปฏิบัติเปนแบบอยางใหผูเรียนโดยเฉพาะคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก การมีความเคารพ
นอบนอม ความอดทนอดกลั้นและ ความมีวินัยตอตนเองและผูอื่น (พระภาวนาวิริยคุณ, 2553 : 183)
4.3.2 การใช ร ะบบเอ็ ด ดู แ คร (Educare) หลั กการของเอ็ ด ดูแ คร คื อการดึ ง เอาสิ่ งดี ง ามรวมทั้ ง คุ ณธรรม
จริยธรรมออกมาจากจิตใจของผูเรียน โดยการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นหรือคุณคาแหงการกระทําใหเกิดขึ้น จนกลายเปน
ลักษณะนิสัยของผูเ รียน หากครูผูสอนสามารถเขาถึง จิตใจของผู เรียนได แล วครูท านนั้นอาจจะใชภ าษาใจในการสื่อสารกั บ
ผูเรียนได ตัวอยางเชน การใชภาษาพูดเพื่อการสื่อสารกับผูเรียนดวยความไพเราะนุมนวล การใชรอยยิ้มในการสรางกําลังใจ
เมื่อผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมลมเหลวหรือผิดพลาด การเขาชั้นเรียนกอนเวลาซึ่งจะเปนการสอนใหผูเรีย นเกิดคุณธรรมดานการมี
วินัยและความตรงตอเวลาโดยไมตองบอกกลาว การกระทําเชนนี้จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรี ยนอยาง
รวดเร็วและติดเปนลักษณะนิสัยที่ดีงาม
4.3.3 การเรียนรูรวมกันของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมปจจุบันเปนที่ยอมรับกัน
วามีการแข งกันทั้งโดยเปดเผยและการแขงขั นแบบแอบแฝง ไมวาจะเปนการแขงขันดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งการ
แขงขันดานการศึกษาดวย ซึ่งแมวาการแขงขันตาง ๆ ทางการศึกษา เชน การแขงขันวิชาการ การแขงขันทักษะเฉพาะดานจะ
ชวยส ง เสริม การฝกฝนทั กษะตาง ๆ ให นักเรี ย นเกิด ความเชี่ ยวชาญ แตการแข งขั นเหลานี้ก็ย อมเป นอุป สรรคการปลูกฝ ง
คุณธรรมใหแกผูเรียนเพราะผูเรียนทุกคนยอมตองการความสําเร็จทางการเรียนและชีวิตของตนเองกอนสิ่งอื่นใด ผูเรียนบางคน
อาจจะตองการรางวัล ชื่อเสียง เกียรติยศ การยอมรับจากสังคมผานการชนะเลิศการแขงขันจนละเลยการพัฒนาคุณธรรมหรือ
เขารวมกิจกรรมสวนรวมทางสังคม ดังนั้นภายในสังคมที่มีการแขงขันจึงยากตอการปลูกฝงคุณธรรมใหแกผูเรียน เมื่อเปนเชนนี้
บทบาทของการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงสรางเสริมคุณธรรมจึงควรมีการนํากิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนมา
ใช เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทํางาน การแบงหนาที่ การมีสวนรวมทางสังคม ตลอดจนการรับผิดชอบหนาที่ในฐานะสมาชิกของ
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กลุมซึ่งนํามาสูการชวยเหลือซึ่งกันและกันและทําใหเกิดคุณคาความเปนมนุษยซึ่งก็คือความรักความเมตตา ชวยเหลือกันและ
กันตามทฤษฎีการเรียนรูพหุปญญา
5. การจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมเพื่อปลูกฝงทักษะในศตวรรษที่ 21
จากการนําเสนอเรื่องการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงคุณธรรมสําหรับ
ผูเรียนที่กลาวมาแลวตอนตนสามารถวิเคราะหแนวทางการจัด การเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูเรียนพรอมทั้งการ
ปลูกฝงและสรางเสริมใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมโดยจําแนกเปนองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
5.1 บทบาทของผูเรียน
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตั้งแตการกําหนดเนื้อหาที่จะเรียนรูภายใตกรอบเนื้อหาที่หลักสูตรการศึกษา
กําหนด การรวมกันกําหนดวิธีการเรียนรู รวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการและเกณฑในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
รวมทั้งการใหผูเรียนไดมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม ครูอาจจะกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความ
หลากหลายแตใหผูเรียนไดมีโอกาสไดอาน ใชกระบวนการคิดที่หลากหลาย และมีการเขียนเพื่อสื่อสารความรูความคิด ความ
เขาใจเนื้อหารวมทั้งมีการสะทอนความรู จากภายในของตนเองโดยการใชกรณีศึ กษาที่สามารถสอดแทรกคุณธรรม คุณงาม
ความดีหรือการใช สถานการณตาง ๆ ที่สงเสริมใหผู เรียนไดซึมซับและไดรับการพัฒนาทั กษะตาง ๆ เชน กระบวนการกลุ ม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ การใชนวัตกรรมในการสืบคนเพื่อหาขอมูล นอกจากนี้ครูผูสอนควรมอบหมายใหผูเรียนมี
บทบาทในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของตนเองและของเพื่อนโดยกําหนดเกณฑตาง ๆ เพื่อฝกใหผูเรียนเปนผูมีเหตุผล
มีความซื่อสัตยรวมทั้งเคารพกฎกติกาตาง ๆ ที่เขามีสวนรวมในการกําหนดขึ้นมา
5.2 การสรางบรรยากาศและกิจกรรมในการเรียนรู
บรรยากาศในการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูควบคูกับการรับการปลูกฝงคุณธรรมภายใตการพัฒนาทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 จะตองเปนบรรยากาศการเรียนรูที่ไมถูกกดดันหรือเรียนรูดวยความเกรงกลัวตอการถูกตําหนิเพราะจะ
ทําใหผูเรียนไมกลาแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมทางกายที่เขาปรารถนา หลายครั้งที่หองเรียนอยูในความเงียบสงัดที่
ผูเรีย นมีบ ทบาทเป นผูฟ ง จดบันทึก ทองจํ าสิ่ง ที่ครู พูดหรืออธิบาย ทํ าแบบฝกหัดทบทวนทายบทจะทําใหกระบวนการคิ ด
วิเคราะห การแสดงเหตุผลหยุดชะงักลง รวมทั้งทําใหคุณคาความเปนมนุษยไมไดรับการพัฒนาดวย ตรงกันขามกับหองเรียนที่
เต็มไปดวยบรรยากาศที่มี ความเปนกัลยาณมิต ร มี คําถาม มี การอภิปรายแสดงความคิดเห็ นที่ห ลากหลายและแตกต างกั น
ออกไปจะทําใหกระบวนการคิดของผูเรียนมีความโลดแลน เกิดทางเลือกในการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติที่สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตจริง ซึ่งจะทําใหคุณคาความเปนมนุษย ความภาคภูมิใจในตนเอง การเปนผูมีเหตุผล การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นจะ
ไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะหากมีการนําเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นจะทําใหบรรยากาศ
ในชั้นเรียนเอื้อตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจจะมีการสะทอนความคิดความรูสึกจากภายในของผูเรีย นแตละคนภายหลัง
จากกิ จกรรมการเรี ยนรูใ นลั กษณะสุนทรี ย สนทนาจะทํ าใหผู เรี ยนรูจักการรับ ฟง มีค วามเขาใจและยอมรับ ผูอื่นมากยิ่ง ขึ้ น
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบที่กลาวนี้จะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานไดแก การยอมรับตนเอง การยอมรับและ
รับฟงผูอื่น รวมทั้งไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะในการทํางานและเรียนรูรวมกับผูอื่น ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหาทักษะการคิดอยางสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร การใชขอมูลสารสนเทศ ทักษะการใช
ชีวิตควบคูไปดวย

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน | 1177

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

5.3 การสรางแรงบันดาลใจ
ครูผูสอนที่จะสรางแรงบันดาลใจเพื่อใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมรวมทั้งไดรับความรู ทักษะ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จะตองเปนครูที่แสดงออกใหเห็นถึงความรักความ
เมตตา เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนแกศิษยเชิงประจักษ เพื่อใหศิษยไดรับแบบอยางที่ดี การที่ผูเรียนไดใกลชิด รวมกิจกรรม
การเรียนรู ไดพูดจาปราศรัยจะทําใหผูเรียนซึมซับลักษณะนิสัยที่ดีงามของผูสอน โดยในการสรางแรงบันดาลใจครูผูสอนจะตอง
เปนตัวอยางในการคิด การกระทําและมีคําพูดที่แสดงถึงความรูสึกภายในที่มาจากใจเรียกวา 3H (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา,
2553 : 141) ซึ่งประกอบดวย Head หมายถึงเมื่อครูมีความคิดใด ๆ เกิดขึ้นใหพึงนําความคิดนั้นไปพิจารณาใหถวนถี่ ไมควรมี
ปฏิกิริยาโตตอบออกไปโดยปราศจากความคิด สวน Heart หมายถึง สวนลึกของจิตใจหรือจิตเหนือสํานึกซึ่งจะใชพิจารณาวา
สิ่งที่มีกระทบนั้นมีความถูกตองเหมาะสมหรือไมกอนที่จะมีการกระทําการใด ๆ โตตอบ และ Hands หมายถึงการกระทําทุก ๆ
อยางที่แสดงออกมาใหผูอื่นเห็นซึ่งรวมทั้งคําพูดดวย ซึ่งครูที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียนไดจะตองสามารถประสาน
3H ใหสอดคลองกันนั่นคือประสานความคิด ใจ การกระทําและคําพูดใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นโดย
การที่ครูสามารถแสดงออกใหผูเรียนเห็นซึ่งความเปนผูที่มีคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ
อยางสุขุม มีเหตุผล ภายใตความถูกตองดีงาม ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนแลวมีการชี้แนะหรือนําเสนอเพื่อให
ผูเรียนไดใชความคิดและแสดงเหตุของตนเองอยางเต็มที่ภายใตหลักคุณธรรมจริยธรรม ที่สําคัญคือจะตองรับฟงเหตุผลและ
การตัดสินใจของผูเรียนโดยไมมีการตัดสินวาถูกตองหรือผิดเพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง ครูที่เปนผูสรางแรงบันดาลใจจะ
ทําใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนคนดี คนเกงที่ประสบความสําเร็จและในการดําเนินชีวิต
5.4 การจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการ
การบูรณาการในการจัดการเรียนรูเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมรวมทั้งทั กษะที่
จําเปนใหแกผูเรียนเพราะในโลกแหงความเปนจริงการเรียนรูศาสตรตาง ๆ ไมสามารถแยกกันไดอยางเด็ดขาดทุกรายวิชายอม
มีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ฯลฯ การแยกการเรียนรูของรายวิชาตาง ๆ
นํามาซึ่งปญหาเกี่ยวเนื่องจากการเรียนรู เชน การบาน ภาระงานตาง ๆ การคนควาเพิ่มเติม ซึ่งจะทําใหผูเรียนตองใชเวลาใน
การทํ า กิ จ กรรมต าง ๆ เหล า นั้ น มากจนแทบไม มี เ วลาพั กผ อนหรื อเข าร วมกิ จ กรรมเพื่ อ ผ อ นคลายส ง ผลให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความเครียด ความกังวลและเกิดความกดดันในการเรียนรูอันเปนการลดคุณคาความเปนมนุษยในตนเอง ในทางตรงกัน ขาม
หากครูผูสอนรายวิชาตาง ๆ สามารถกําหนดแนวทางและเนื้อหาในการเรียนรูที่เกี่ยวเนื่องกันอยางเปนระบบรวมกัน จะทําให
กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูดังกลาวมีคุณคาและเกิดประโยชน
ต อตนเองในการนํ าไปใช ใ นชี วิต มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการจะทํ าให ผู เ รี ย นรู จักการยอมรั บ ความรู
ความสามารถรวมทั้งความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเองและของผูอื่นทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัย มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อใหไดรับความสําเร็จ เกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูขนาดยอมอันสงผลตอการเกิดมิตรภาพแหงการเรียนรู
6. บทสรุป
การศึ กษาเปนกระบวนการพั ฒนาใหผู เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ได รับ การพั ฒนาทั กษะ กระบวนการที่ จําเป นในการ
ดํารงชีวิต และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคานิยมหรือคุณลั กษณะอันพึงประสงคที่สังคมตองการเพื่อสรางเด็กและ
เยาวชนที่จะเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป ดังนั้นเปาหมายของการศึกษาจึงมุงเนนใหผูเรียนเปนคนเกง
ที่มีความรอบรูมีความสามารถ เปนคนดีที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีจิตสํานึกสาธารณะที่ใหความสําคัญตอสังคมสวนรวม
และเปนคนที่สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขภายใตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบัน
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อุปสรรคที่เกิดขึน้ ภายหลังตั้งประชาคมอาเซียน: ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและ
การรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
Problem occurrence in post-establishment of ASEAN Community: A Case
Study of the State policy and the Protection of National Interest of ASEAN
ประพาฬรัตน สุขดิษฐ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
enzyme_sai@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจยั เรื่อง “อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งประชาคมอาเซียน: ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชน
แหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาอุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
2) ศึกษานโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติ โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร และวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ การขาดจิตสํานึกรวมกัน สมาชิกอาเซียนคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติมากกวาผลประโยชนรวมกัน บางครั้ง
มีการแขงขันกัน ก อใหเกิดความขัด แยง นอกจากนี้ ยังมีปญหาการเมืองภายในประเทศ ปญหาการวางงาน ปญหาแรงงาน
ปญหากฎหมาย ปญหาอาชญากรรม สําหรับนโยบายรัฐ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายจะกําหนดวัตถุประสงค
และแนวทางในการดําเนินการตามนโยบาย เพื่อตอบสนองผลประโยชนแหงชาติ จึงไมมีรัฐบาลใดออกนโยบายที่ขัดแยงหรือไม
ตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติของประเทศตนเอง เนื่องจากรัฐบาลทุกประเทศตางยอมมุงดําเนินนโยบาย เพื่อทําใหประเทศ
อยูรอด มากกวาผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกในอาเซียน สําหรับขอเสนอแนะ คือ สมาชิกอาเซียนควรจะมีการกระชับ
ความสัมพันธและการพัฒนาทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการทหาร ตองยอมเสียสละผลประโยชนแหงชาติ
ลงบางเพื่อผลประโยชนสวนรวม
คําสําคัญ: ประชาคมอาเซียน นโยบายรัฐ ผลประโยชนแหงชาติ
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Abstract
The research, “Problem occurrence in post-establishment of ASEAN Community: A Case Study of
the State policy and the Protection of National Interest of ASEAN.” The aims of the research are 1) To study
the obstruction and the argument of the ASEAN. 2) To study the state policy and the national interest.
The research method is by the document and descriptive analysis. The results are as follows: The obstacle
of the ASEAN is lacking of coordinate conscious. The members think of the benefit of their own countries
more than the overall benefit, they sometimes compete with each other’s and then get argument.
Besides this, there are the policy problems, the unemployed problem, labor problems, law problems,
and crisis problems. For the state policy, the concern must specify the aims and guidelines to operate
the policy to supply the benefit demand, that there is no country to issue the conflict policy because
every country think of his country benefit to escape, be steady and get progress in every affair more
than the cooperate benefit. For the suggestion, the ASEAN members should operate well and develop
the politic policy, the economy, society, culture and military. They sometimes have to reduce their
benefit for the total benefit.
Keywords: ASEAN, state policy, national interest

1182 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of the South East Asian Nations: ASEAN) เปน
องคกรความรวมมื อระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้ง ขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม
สงเสริมสันติภาพ และความมั่งคงในภูมิภาค มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย
บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศ
สิงคโปร ผูนําอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร างองคกร และให สถานะทางกฎหมายแกอาเซีย น ทํ าใหอาเซีย นไดรั บการรั บรองให มีส ถานะเปนองคการระหว าง
ประเทศในระดับรัฐบาล (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 6) แมวาจะดําเนินการรวมเปนอาเซียนสําเร็จ แตก็ยังพบปญหาอุปสรรค
หลายประการ เชน ปญหาพรมแดน ปญหาผูลี้ภัย ปญหาอาชญากรรม ปญหากฎหมาย ปญหาการศึกษา เปนตน ทําใหสงผล
กระทบตอประชาชน นอกจากนีก้ ารที่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกัน เปนเพราะคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติของตนเปน
หลัก เนื่องจากรัฐบาลทุกประเทศตางยอมมุงดําเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติ มากกวาผลประโยชน รวมกันของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังนั้น การที่ผูวิจัยเลือกศึกษา เรื่อง “อุปสรรคตอการจัดตั้งประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558: ศึกษา
เฉพาะกรณีนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน” เพื่อใหทราบถึงอุปสรรคและความ
ขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาอุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
2.2 เพื่อศึกษานโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ทราบถึงอุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
3.2 ทราบถึงนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ เปนการวิ จัยเอกสาร เฉพาะเรื่ องอุป สรรคและความขัด แยง ของประเทศสมาชิ กอาเซียน ตลอดจน
นโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการวิเคราะหเนื้อหา อภิปรายผล สรุปผล
และขอเสนอแนะ
5. อภิปรายผล
5.1 อุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
อุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การขาดจิตสํานึกรวมกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมี
ความกลัวที่จะแขงขันกันเอง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ แสดงถึงความไมเชื่อมั่นและการขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน ยกตัวอยาง
เชน ความขัดแยงทางชาติพันธุ ความขัดแยงทางศาสนา ความขัดแยงเรื่องพรมแดน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมือ ปญหากฎหมาย เปนตน ซึ่งผูว ิจัยจะขออภิปรายปญหาที่สําคัญ ดังนี้
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5.1.1 ปญหาการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ
การเคลื่อนยายแรงงานฝมือโดยเสรี ปจจุบันมี 8 สาขาวิชาชีพที่ประเทศในอาเซียนไดทําขอตกลงยอมรับระหวางกัน
ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศวกร บัญชี ชางสํารวจ การบริการ/การทองเที่ยว โดยผูที่จะประกอบอาชีพ
ใน 8 สาขาวิ ชาชี พจะตองขอใบอนุ ญาตใบประกอบวิช าชีพ ในประเทศที่ต นตองการจะเขาไปทํางาน และตองปฏิบัติ ตาม
กฎหมายภายในประเทศที่ไปประกอบอาชีพ ทําใหประเทศในอาเซียนตองมีการปรับใชกฎหมายเพื่อใหการเคลื่อนยายแรงงาน
ฝมือเกิดความคลองตัว
5.1.2 ปญหาอาชญากรรม
ผูวิจัยเห็นวา ปญหาอาชญากรรมเปนตัวการสําคัญในการบอนทําลายสังคมและประเทศ และเปนอุปสรรคอยางสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งสมาชิกอาเซียนเผชิญหนากับปญหาอาชญากรรมขามชาติในเกือบทุกรูปแบบ เชน การขนสงยาเสพ
ติด ขามชาติ การค าประเวณี ใ นต างประเทศ การค ามนุ ษยช าวโรฮิ ง ญา การก อการราย การหลอกลวงทางการเงินผ านสื่ อ
โทรศัพทและทางออนไลน เปนตน ซึ่งปญหาที่สําคัญคือการไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของอาชญากรรมขามชาติ ที่
ชัดเจนเพียงพอ โดยเฉพาะกฎหมายระหวางประเทศ
5.1.3 ปญหากฎหมาย
ประเทศไทยไดทําความตกลงที่เปนความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา ในเรื่องการสงผูรายขามแดนกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเฉพาะบางประเทศ ไดแก สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐ บาลแหงสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียวาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2519 สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส วาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2524 สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยการ
สงผูรายขามแดน พ.ศ. 2541 สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. 2542 ดังนั้นหากมีกรณีที่ตองรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประเทศไทย
ไมไดทําสนธิสัญญา จะทําใหเกิดปญหาการสงผูรายขามแดนตามมา (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 16) สําหรับความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชย ประเทศไทยไม เคยลงนามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยกับประเทศใด ดังนั้น หากศาลไทยมีคําพิพากษาตัดสิน
คดีแพงบังคับกับจําเลยหรือทรัพยสินของจําเลยแลวจําเลยหลบหนีไปอยูในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น หรือในกรณีกลับกันศาล
ตางประเทศในประเทศสมาชิกอาเซี ยนตั ดสิ นคดี แ ลว จําเลยหลบหนีห นี มาประเทศไทย ทั้ง สองกรณี นี้ ศาลไทยและศาล
ตางประเทศไมสามารถดําเนินการบังคับคดีกับจําเลยและทรัพยสินของจําเลยที่นําหลบหนีไปได เพราะทั้งสองประเทศไมไดทํา
ความตกลงรวมกันในเรือ่ งการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยระหวางกัน
(ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 16)
ดังนั้น ประชาคมอาเซียนควรที่จะออกกฎเกณฑบังคับใชกฎหมายใหเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ นักกฎหมาย
ไทยตองศึกษากฎหมายของประเทศตาง ๆ เพิ่มเติม เชน กฎหมายการคาการลงทุน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายแรงงาน
การระงับขอพิพาท เปนตน และตองปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร เพื่อลดขั้นตอนพิธี
การด านศุ ลกากร ปรับ ปรุง แกไ ขกฎหมาย กฎระเบีย บที่เ ปนข อจํากัดของนักลงทุ น ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการตรวจคนเขาเมือง เปนตน สําหรับประชาคมอาเซียนมีองคกรทางกฎหมายที่สําคัญ ไดแก ที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดานกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWIMM)), ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ
(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)), สมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association
(ALA)) (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 20) ซึ่งควรผลักดันใหเกิดการจัดทําความตกลงระหวางประเทศรวมกันและใชบังคับได
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5.1.4 ปญหาการใชภาษา
กฎบัตรอาเซี ยน หมวดที่ 10 ขอ 34 บัญญัติวา “ภาษาที่ ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอัง กฤษ” ดังนั้ น
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลในการสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางกัน หากแรงงานหรือนักวิชาชีพที่มีทักษะที่เดินทางขาม
ประเทศไปหางานทําไดสะดวกและเสรี แตดอยเรื่องภาษาอังกฤษก็จะเปนจุดออนที่จะหางานทําในอาเซียนนอยลง
5.1.5 ปญหาความแตกตางทางการเมืองและการปกครอง
แมวากฎบัตรอาเซียนจะไดกําหนดชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและยึดมั่นตอรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญ แตการ
ปกครองของประเทศสมาชิ กมี ห ลายรู ป แบบ ไม วาจะเป นการปกครองแบบเผด็ จการทหาร คื อ พม า การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี คือ ฟลิปป นสและอินโดนีเซีย การปกครองแบบเผด็ จการสั งคมนิ ยมคอมมิวนิ สต คื อ
เวียดนามและลาว การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิร าชย คื อ บรูไ น การปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐ สภา คื อ
สิงคโปร ไทย มาเลเซีย และกัมพูชา จึงเห็นไดวาบางประเทศยังมีปญหาเกี่ยวกับประชาธิปไตย หรือบางประเทศยังปกครองใน
รูปแบบเผด็จการเพื่อรักษาอํานาจ
5.1.6 ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับพรมแดน
ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน มักกระทบกระทั่งกันเรื่องนานน้ํา หรือเขตแดนที่ยังไมไดมีการปกปนใหชัดเจน เนื่อง
ดวยสภาพธรรมชาติที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลไกในการแกไขขอพิพาทของอาเซียน ไดถูกระบุไวอยางชัดเจน ในหมวดที่ 8
เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทวา “รัฐสมาชิกตองพยายามระงับขอพิพาทอยางสันติใหทันทวงที ผานการสนทนา ปรึกษาหารื อ
หรือเจรจา รวมทั้งการใชคนกลางที่นาเชื่อถือเขาประนีประนอมและไกลเกลี่ยตลอดจนสามารถจัดตั้งกลไกเพื่อระงับขอพิพาทที่
อาจเกิ ดขึ้ น แตห ากไมส ามารถระงับ ขอพิพาทได ก็สามารถเสนอข อพิ พาทดัง กล าวเขาสูที่ ประชุม สุด ยอดอาเซี ย น (ASEAN
Summit) เพื่อใหชาติสมาชิกรวมกันตัดสิน” แมอาเซียนจะใหความสําคัญตอกลไกในการระงับขอพิพาท แตก็ไ มอาจแกไขขอ
พิพาทได ทุกกรณี โดยเฉพาะปญหาพรมแดน เพราะมักเปนประเด็นที่ เกี่ยวกับ อํานาจอธิปไตยและถือเป นประเด็ นที่ มีความ
ออนไหวสูง เนื่องจากประเทศนั้น ๆ มีความหวงแหนดินแดน เชน เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 รัฐบาลกัมพูชาไดดําเนิน
นโยบายตัดถนนรอบเขตแดนของประเทศ ขณะที่รัฐบาลลาวมองวาโครงการตัดถนนบางสวนของกัมพูชารุกล้ําเขามาพื้นที่ที่ยัง
ไมไดปกปนทั้ง 2 ประเทศ หนวยงานของลาวจึงสงกองกําลังทหารเขาไปเจรจาจนรัฐบาลกัมพูชายอมยุติการกอสรางในพื้นที่
ของลาว (กุลระวี สุขีโมกข, 2560)
5.2 นโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
นโยบายรัฐ คือ แนวทางในการบริห ารงานของรัฐ โดยรัฐ บาลทุกรัฐบาลตองใชยึ ดถื อและปฏิบัติ ใหส อดคลองกั บ
แนวทางดังกลาว ดังนั้ น ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศ จึงตองมีนโยบายรัฐ โดยที่ รัฐบาลตองคํานึงถึงป ญหาของ
ประเทศและสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ นโยบายของประเทศมี 2 ระดับ
5.2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของ
สําหรับแนวคิดที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน แบงออกไดเปน 3 สํานักดวยกัน คือ
แนวคิดสัจนิยม (Realism) แนวคิดเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) และแนวคิดสรรคสรางนิยม (Constructivism) โดยจะ
อภิปรายที่ละแนวคิด ดังนี้
5.2.1.1 แนวคิดสัจนิยม จุดเดนของแนวคิดนี้ คือการมองวารัฐและระบบรัฐเปนสิ่งสําคัญที่สุดใน
การเมืองโลก เมื่อวัตถุประสงคของการปกครอง คือ ความอยูรอดของชาติ (National Survival) ในสภาพแวดลอมที่มีแตความ
เปนศัตรูกัน การแสวงหาอํานาจ จึงเปนเปาหมายของนโยบายตางประเทศที่มีเหตุผลถูกตองและไมอาจหลีกเลี่ยงได (สมพงศ ชู
มาก, 2553: 31) เพราะฉะนั้นจึ ง ตองพึ่ งตนเองในการปกป องผลประโยชน ของตนและเพื่ อเป นหลักประกั นความอยู ร อด
กระบวนทัศนของแนวคิดสัจนิยมตั้งอยูบนสมมติฐานทีว่ ามนุษยมีความเห็นแกตัวและมุงแสวงหาอํานาจ แนวคิดสัจนิยมเห็นวา
การเมืองโลกมีลักษณะอนาธิปไตย (Anarchy) สันติภาพจะเกิดขึ้นไดโดยอาศัยการคานอํานาจและใชอํานาจอยางชาญฉลาด
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1185
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แมวาจําตองละเลยจริยธรรม ศีลธรรมและกฎเกณฑระหวางประเทศ ดังนั้นรัฐทุกรัฐตองทําทุกวิถีทางเพื่อปกปองผลประโยชน
และสรางความมั่นคงของตนเองเพื่อความอยูรอด สัจนิยมใหความสําคัญกับอํานาจและผลประโยชนแหงชาติและเชื่อวาถาเปน
เรื่องการเมืองแลวตองแยกออกจากศีลธรรมและกฎเกณฑระหวางประเทศ (จุฑาทิพ คลายทับทิม. 2551: 39)
5.2.1.2 แนวคิดเสรีนิยมใหม แนวคิดเสรีนิยมใหมชี้ใหเห็นวา ประเทศที่ตองการนําเศรษฐกิจของ
ตนไปสูการแขงขันของระบบทุนนิยมโลก จําเปนตองอาศัยกลไกความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อนําไปสูความรวมมือแบบพหุภาคี
ในระดับโลกตอไป ในที่นี้อาจกลาวไดวา การรวมกลุมระดับภูมิภาค หรือแมแตความรวมมือระดับทวิภาคี จะทําใหสมาชิกใน
กลุมความรวมมือสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกันได โดยผานขอตกลงรวมกัน หรือผานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค ทั้งในรูปของเขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือสหภาพศุลกากร (Custom Union) การเปดเสรีดานการคา
ระหวางกันจะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิก เนื่องจากสามารถเขาถึงตลาดของกันและกันไดงายขึ้น และเมื่อประเทศตาง ๆ
ประสบความสําเร็จในขอตกลงทางการคาและการลงทุนในระดับภูมิภาคแลว การจัดทําขอตกลงพหุภาคีในระดับโลก อยางเชน
ขอตกลงขององคการการคาโลก ก็จะทําไดงายขึ้น (อรณิช รุงธิปานนท, 2557: 15) เมื่อนําแนวคิดเสรีนิยมใหมปรับใชกับ
ประชาคมอาเซียน จะเห็นไดวา การเปดเสรีทางการคา สงผลใหรัฐตองกําหนดนโยบายการบริหารและการดําเนินการทางดาน
เศรษฐกิจตามขอตกลง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมของแตละรัฐ
5.2.1.3 แนวคิดสรรคสรางนิยม คือ แนวความคิดสรรสรางนิยมเปนทฤษฎีความรูมากกวาที่เปน
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร การเมื อง ทั้ ง นี้ เ พราะคํ าว า สรรค ส ร างนิ ย ม หมายถึ ง ความรู ที่ ส ะสมมาจากประวั ติ ศ าสตร แ ละ
ลักษณะเฉพาะของสังคมสะทอนผลประโยชนและวัฒนธรรมของกลุมที่กลาวถึง สรรสรางนิยมยังหมายถึงการที่การกระทําของ
มนุษยปรุงแตงหรือถูกปรุงแตงโดยโลกแหงวัตถุซึ่งขึ้นอยูกับพลวัตของวัฒนธรรมและความรูของคนในสังคม ดังนั้นการสรรสราง
นิยมอาจจะแบงไดเปน 3 องคประกอบ ไดแก อัตลักษณ ผลประโยชน และปทัสถาน โดยที่อัตลักษณหมายถึงความเขาใจและ
ความคาดหวังในบทบาทเฉพาะที่ เปนตั วตนของบุ คคลหรือสังคม ผลประโยชน หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสั งคมตองการหรื อ
เสริมแรงใหบุคคลหรือสังคมมีพฤติกรรม ในขณะที่ปทัสถานหมายถึงความเขาใจรวมกันของบุคคลหรือสังคมที่จะทํา ใหแสดง
พฤติกรรมที่ตองการได (ดร.สุธรรม รัตนโชติ, 2014: 85)
สําหรับผลประโยชนของรัฐตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นดํารงอยูภายในกรอบงานความรวมมือของอาเซียน
อันมีผลตอสภาพแวดลอมของความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งทําใหความขัดแยงถึงขั้นใชอาวุธตอกันระหวางรัฐสมาชิกนั้นลดลง โดย
ผานกระบวนการของอาเซียน รัฐสมาชิกจะคอยเกื้อหนุนและสรางกลไกดูแลความขัดแยงระหวางกันใหอยูในขอบเขต (เกียรติ
ชัย พงษพาณิชย, 2556: 217) อาเซียนนั้นถือเปนตัวอยางของความมั่นคงรวมกันที่เนนการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง
การที่เนนถึงประโยชนแหงความรวมมือในระดับภูมิภาครวมกันนั้น กระบวนการความรวมมือดานความมั่นคงจึงเนนในเรื่องการ
เจรจาตอรอง การปรึกษาหารือ และความยืดหยุนในการตอรองแยงชิงผลประโยชน (เกียรติชัย พงษพาณิชย , 2556: 217)
ดังนั้น ผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) จึงขึ้นอยูแตละประเทศและในสภาวะแวดลอมขณะนั้นวาประเทศตองการ
อะไร แตละประเทศจึงตองกําหนดนิยามเรื่องผลประโยชนแหงชาติเอง และดําเนินการในการที่จะรักษาผลประโยชนแหงชาติ
ซึ่งผูวิจัยจะแยกพิจารณา ดังนี้
5.2.2 ความหมายของผลประโยชนแหงชาติ
ทิพพะวงศ วงศโพสี (2552: 15-16) ผลประโยชน หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่นําไปสูความอยูดีมีสุข นอกจากผลประโยชน
จะเกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลแลว ผลประโยชนยังสามารถเกิดขึ้นกับรัฐในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ
Hans J. Morgenthau (2006: 111-173) ไดใหคํานิยามของผลประโยชนแหงชาติ หมายถึง การที่รัฐหนึ่ง ดําเนิน
นโยบายใด ๆ โดยวัตถุประสงคที่จะปกปองอธิปไตย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติของตนไวจากการรุกราน
ของชาติอื่น ๆ รัฐตาง ๆ อาจดําเนินนโยบายความรวมมือกัน แขงขันกัน ถวงดุลหรือเปนพันธมิตรโดยการชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายโดยมองวารัฐจะดําเนินนโยบายตางประเทศ บนรากฐานของผลประโยชนแหงชาติ และแตละรัฐจะ
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กระทําทุกประการเพื่อรักษาผลประโยชนของตน ซึ่งผลประโยชนนั้นเปนตัวกําหนดการกระทําของรัฐที่ทําใหรัฐมีอํานาจ และ
อํานาจนั้นเองที่จะทําใหสามารถควบคุมรัฐอื่น ๆ ได
จากความหมายตาง ๆ ขางตน ที่นักวิชาการตางใหความหมายนั้น ผูวิจัยสรุปไดวา ผลประโยชนแหงชาติ คือ การที่
รัฐหนึ่งดําเนินนโยบายใด ๆ โดยคํานึงถึงความตองการและความมุงหวังของประชาชนในประเทศ ซึ่งไดแก เอกราช อํานาจ
อธิปไตยของชาติ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ความกินดีอยูดีของประชาชน เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนแหงชาติมีความหมายที่กวาง ผูวิจัยมีความเห็นวาเรื่องผลประโยชนแหงชาติ ขึ้นอยูแตละ
ประเทศ และในสภาวะแวดลอมขณะนั้นวาประเทศตองการอะไร ดังนั้น แตละประเทศจึงตองกําหนดนิยามเรื่องผลประโยชน
แหงชาติเอง และดําเนินการในการที่จะรักษาผลประโยชนแหงชาติ เพราะฉะนั้นจึงไมมีรัฐบาลใดออกนโยบายที่ขัดแยงหรือไม
ตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ แตการดําเนินนโยบายหลายอยางนั้น ประชาชนไมไดเขามามีสวนรวม จึงทําใหการดําเนิน
นโยบายบางครั้งอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนแหงชาติก็เปนได ซึ่งจะพิจารณาดังนี้
1. ใครเปนผูที่กําหนดผลประโยชนแหงชาติ โดยพิจารณาจากการกําหนดโดยประวัติศาสตร หรือกําหนดโดยผู มี
อํานาจทางการเมืองของประเทศ หรือกําหนดโดยประชามติ นอกจากนี้แลว จําเปนตองคํานึงถึงดานเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบายใดที่
สงเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของรัฐถือกันวาเปนเรื่องผลประโยชนแหงชาติ เชน การปรับปรุงดุลการคาระหวางประเทศของรัฐ
ใหดีขึ้น การทําใหฐานทางดานอุตสาหกรรมในประเทศเข็มแข็ง (สมพงศ ชูมาก, 2551: 134) นอกจากนี้ยังมีดานความมั่นคง
ดานศีลธรรม สวนดานอุดมการณของรัฐบาล ดานกิจการทหาร ถูกลดความสําคัญลงเพราะใหความสําคัญกับดานเศรษฐกิจ
มากกวา แตอยางไรก็ตาม การคํานึงถึงแตดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอตอการกําหนดผลประโยชนแหงชาติ
ได
2. ผลประโยชนของชาติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดหรือไมนั้น ผูวิจัยเห็นวา ความสัมพันธระหวางผลประโยชนแหงชาติ
ของแตละประเทศ มีไดทั้งความรวมมือ แขงขัน ขัดแย ง และไมเกี่ย วของกัน ขึ้นอยูที่วาประเด็ นนั้น ๆ เกี่ยวของกันหรือไม
ดังนั้นผลประโยชนแหงชาติจึงแปรเปลี่ยนไดเสมอ
6. บทสรุป
อุปสรรคภายหลังจัดตั้งประชาคมอาเซียน คือ การขาดจิตสํานึกรวมกันและขาดการสรางคานิยมรวมกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการคํานึง ถึงผลประโยชนแหงชาติมากกวาผลประโยชน รวมกันของประชาคมอาเซียน สําหรั บในสวน
นโยบายนั้น แนวคิดสัจนิยมยังคงใชไดกับอาเซียน เนื่องจากการที่สมาชิกในอาเซียนยังคงเนนปกปองผลประโยชนแหงชาติ
มากกวาผลประโยชนสวนรวม สําหรับการใหคําจํากัดความ “ผลประโยชนแหงชาติ” มีความหมายกวาง ขึ้นอยูกับวาใครจะ
เปนผูกําหนด เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ผลประโยชนแหงชาติจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย สําหรับขอเสนอแนะ คือ สมาชิก
อาเซียนควรจะมีการกระชับความสัมพันธและการพัฒนาทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการทหาร ตองยอม
เสียสละผลประโยชนแหงชาติลงบางเพื่อผลประโยชนสวนรวม และตองสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหมากที่สุด
7. กิตติกรรมประกาศ
วิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีจากการใหความรวมมือและชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้ และใครขอกลาวนามไวเพือ่ เปนเกียรติมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วลั ย พร พรพงศ อดี ต คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี ผูใหการชี้แนะในประเด็นที่สําคัญ
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ขอขอบคุณ นอง ๆ เจาหนาที่สํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตรที่คอยชวยเหลือและดูแลกันมาโดยตลอด
ขอขอบคุณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย
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ศาลยุตธิ รรมแหงสหภาพยุโรป: หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพที่เต็มไปดวยคุณปู การ
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กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
งานวิชาการชิ้นนี้ตองการนําเสนอความสําเร็จของสหภาพยุโรปตอการสถาปนาความรวมมือระหวางประเทศในระดับ
ภูมิภาคจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่มีคุณูปการและไดรับการอางอิง หรือปรับใชเปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน
อาณาบริเวณอื่นอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศอาเซียน งานชิ้นนี้ไดมีการคนควาและทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ
กอปรกับอาศัยความรูและทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร รวมไปถึงทฤษฎี
ทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนอาทิ ซึ่งพอจะคลี่แกนขององคกรที่คอยเปนหลักในการพิพากษาอรรถคดี
ที่เกี่ยวของกับรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองใหมีความชัดเจน นับตั้งแตป ค.ศ. 1951 ของการ
กอรางสรางประชาคมนี้ขึ้นมาก็เปนที่ประจักษชัดวาการออกแบบระบบการทํางานขององคกรหลักในระยะแรกนั้น “ศาลยุติธรรม”
ถูกสรางขึ้นก็ถือเปนหนึ่งในสี่องคกรหลัก ที่จะคอยค้ําจุนทําใหประชาคมกาวไปขางหนาอยางมั่นคงตามปฏิญญา Schumann
คําสําคัญ: ศาลยุติธรรมยุโรป ภูมิภาคนิยม สหภาพยุโรป
Abstract
This paper aimed to present the EU successful establishment of regional cooperation to achieve
the contributing architecture that has been cited or adjusted, compared to the process of regionalism in
other territories, especially in ASEAN countries. In this work, the researcher explored and reviewed academic
documents and studied knowledge and the integrated theories of academic integration, such as the theory of
public administration, the theory of the administration of criminal justice, etc. This could lead to unfold
and clarify the organizational essence as the principle of judicial process involving member states or even
citizens of the union or the union itself. Since 1951, Court of Justice of the European Union (CJEU) was
established and it’s apparent that for its initial work process, “Court of Justice" was created as one of four
major organizations that supports the CJEU to move forward steadily, according to the Schumann Declaration.
Keywords: European Court of Justice, regionalism, European Union
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1. บทนํา
งานวิชาการชิ้นนี้ตองการนําเสนอความสําเร็จของสหภาพยุโรปตอการสถาปนาความรวมมือระหวางประเทศในระดับ
ภูมิภาคจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่มีคุณูปการและไดรับการอางอิง หรือปรับใชเปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน
บริเวณอื่นอยูเสมอ แมกระทั่งอดีตเลขาธิการอาเซียนอยาง ดร.สุรินทร พิศสุวรรณเองก็มักจะปาฐกถาถึงการยอมรับโดยดุษฎี
ตอการที่ อาเซี ย นมักจะยึ ด หลักการการบู ร ณาการความรวมมื อระหว างประเทศของ “สหภาพยุ โ รป” เป นแรงดลใจใน
ประชาคมอาเซียนอยูเสมอ โดยที่รูปแบบตลอดจนหลักการที่เกิดขึ้นของสหภาพยุโรปนั้นยอมแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษจน
ปราศจากขอสงสัยที่วา ทุกวันนี้สหภาพยุ โรปมีลักษณะตามที่ทฤษฎีทางความสัมพันธระหวางประเทศเรียกว า“เหนือชาติ ”
หรือ “Supranational” อยางแทจริง กลาวคือ เมื่อรัฐสมาชิกพรอมใจกันลงนามในสนธิสัญญาเพื่อสถาปนาความสัมพันธขึ้น
ในนามสนธิสัญญากรุงมาสตริคต (Maastricht Treaty on European Union) 1 ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ยอมแสดงวา
รัฐสมาชิกจะถูกจํากัดอํานาจอธิปไตยและโอนอํานาจดังกลาวไปใหแกสถาบันซึ่งไมมีอํานาจควบคุมโดยตรงแตรัฐ ที่เปนภาคี
ยินยอมมอบอํานาจใหและผูกพันรัฐที่เปนภาคีและประชาชนในรัฐดวย2
ตอประเด็นที่รัฐสมาชิกยุโรปยอมสละหรือโอนอํานาจอธิปไตยไปใหองคกรนี้ ผลลัพธที่ตามมาคือทําใหเกิดความเปน
เอกภาพระหวางรัฐสมาชิกดวยกันและที่สําคัญสามารถขับเคลื่อนองคการไปไดอยางสะดวกและคลองตัว ถึงแมจะถือเปนเรื่อง
ที่นาแปลกใจที่สมาชิกกลุมสหภาพยุโรปยินยอมสละอํานาจดังกลาวแตโดยความเปนจริงแลวอาจเปนเพราะรัฐสมาชิกตองการ
สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นจนมีลักษณะที่คลายสหพันธรัฐและคาดหวังถึงประโยชนของการรวมกลุมมากกวาอยู
อยางโดดเดี่ยว นั่นเอง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประชาคมอาเซียนแลวยอมมีความแตกตางกันอยางมากพอสมควร โดยผลงาน
ชิ้นหนึ่งของผูเขียนไดมีการนําเอาตัวอยางกรณีของรูปแบบการจัดองคกรของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูงมากซึ่งถือเปนหนึ่งใน
องคกรหลักอยางระบบศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (European Court of Justice) มาวิเคราะหถึงรูปแบบที่เหมาะสม
และหาเหตุผลถึงความเปนไปไดเพื่ อนํามาเปรียบเทีย บกับ ประชาคมที่เ กิดขึ้ นใหมอยางอาเซีย น ซึ่งป จจุบั นยัง มีข อพิพาท
มากมายในภูมิภาค ว าทําไมถึงยังไมมีกลไกดังกลาวและในอนาคตจะสามารถสรางวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูการสถาปนาองคกร
ทางการศาลในประชาคมอาเซียนไดหรือไม ? ซึ่งผูเ ขียนมีความคาดหวังถึงขั้นทะเยอทะยานอยูไมนอย แตงานชิ้นดังกลาวเนน
ไปที่การวิเคราะหและหาเหตุผลถึงการไมสามารถสถาปนาองคกรทางการศาลในประชาคมอาเซียนเทานั้นแตยังขาดการศึกษา
ในรูป แบบของศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปที่มีความชัด เจนมาตั้ง แตกอตั้งองคกรใหม ๆ งานชิ้นนี้ จึงได มีการคนคว าและ
ทบทวนจากเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม กอปรกับอาศัยความรูและทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร รวมไปถึงทฤษฎีทางการบริห ารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป นอาทิ ซึ่งพอจะคลี่แกนของ
องคกรที่คอยเปนหลักในการพิพากษาอรรถคดีที่เกี่ยวของกับรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองใหมี
ความชัดเจน นับตั้งแตป ค.ศ. 1951 ของการกอรางสรางประชาคมนี้ขึ้นมาก็เปนที่ประจักษชัดวาการออกแบบระบบการ
ทํางานขององคกรหลักในระยะแรกนั้ น “ศาลยุ ติธรรม” ถู กสรางขึ้ นก็ ถือเป นหนึ่ง ในสี่องค กรหลั ก ที่ จะคอยค้ํ าจุ นทํ าให
ประชาคมกาวไปขางหนาอยางมั่นคงตามปฏิญ ญาชูแมนน (Schumann Declaration) ซึ่งปฏิญญานี้เองถือเปนจุดเริ่มต น
แนวคิดเรื่องการรวมตัวของยุโรปที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง โดยการรวมกันของการผลิตถานหินและเหล็กกลาเสนอ

1

สนธิสัญญามาสตริคต เปนสนธิสัญญาซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการสรางสหภาพยุโรป ไดลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และมี
ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 หลังจากไดรับการยอมรับจากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปในสิบสองรัฐแลว ทั้งนี้ในการจัดตั้ง
สหภาพยุโรปเริ่มจากการสรางสหภาพเศรษฐกิจและการเงินจากนั้นไดขยายการรวมยุโรปเขาสูมิติทางการเมืองดวย (Finn Laursen.(2012). The
Treaty of Maastricht. Oxford : The Oxford Handbook of the European Union.)
2
ปยะพันธุ อุดมศิลป ,“ศาลสหภาพยุโรปและอํานาจเหนือชาติที่รวมยุโรปใหเปนหนึ่งเดียว” ,วารสารอัยการ.24 (ตุลาคม – ธันวาคม
2554) : 45.
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โดย นายโรเบิรต ชูแมนน (Robert Schuman) รัฐมนตรีชวยกระทรวงการตางประเทศฝรั่งเศส (ขณะนั้น) ไดกลาวสุนทรพจน
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 24933
งานชิ้นนี้ผูเขียนขอมุงเนนไปที่การสํารวจตรวจสอบองคกรดังกลาว โดยในระยะแรกนั้นศาลยุติธรรมยุโรปจะมีหนาที่
ในการตีความและบังคับการเพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญาที่รัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามใหถูกตอง จึงทําใหกลายเปนจุดเดนของ
มาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองทั้งนี้งานของ ธนพัฒน เล็กเกียรติ์ขจร (ม.ป.ป.) 4 บงชี้วาเปนหนึ่งในปจจัย
ความสําเร็จและพัฒนาของสหภาพยุโรปถึงทุกวันนี้ กลาวคือรัฐสมาชิกตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไมสามารถที่
จะตั้ง ขอสงวน (Reservation) ได ดั งนั้นเมื่อกรณีที่ มีรัฐ สมาชิกกระทําการขัดต อกฎหมายประชาคมก็ไ ดมีการวางกรอบที่
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการในการดําเนินการทางกฎหมายกับรัฐสมาชิกที่ฝา ฝน ซึ่งก็คือการนําคดีขึ้นสูศาลนั่นเอง กระนั้นหนาที่
ของศาลยุติธรรมยุโรปก็หาใชเ พียงวางกฎเกณฑเบื้องตนเทานั้ น แตยังเปนการชี้นําการกระทําขององคกรหลั กอื่น ๆ ของ
สหภาพยุโรป 5 ซึ่งในสนธิสัญญากรุงมาสตริคต (Maastricht) ยังไดกําหนดใหองคกรทางการศาลเปนกลไกที่สําคัญในการระงับ
ขอพิพาทของสหภาพยุโรปเมื่อเกิดขอพิพาทระหวางสมาชิกขึ้น ซึ่งเทากับวาหากรัฐสมาชิกเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นก็ไม
ตองไประงับขอพิพาทกันที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (International Court of Justice – ICJ) แสดงใหเห็นชัดวารัฐ
สมาชิกไมสามารถปฏิเสธอํานาจของศาลไดเลย และศาลเองก็มั่นใจวาขอพิพาทจะถูกระงับอยางแนนอน เพราะไมอาจอางได
วาไมสามารถตัดสินคดีไดตามหลักการศาลไมสามารถปฏิเสธความยุติธรรม (deny of justice) 6 งานของภิญญดา ไรนิเกอร
(2551) 7 ไดตอกย้ําถึงความมีศักยภาพของศาลยุติธรรมยุโรป โดยไดศึกษาถึงบทเรียนจากการระงับขอพิพาทในภูมิภาคอื่น ๆ
นํามาเปรียบเทียบกับอาเซียน โดยผลการศึกษาของ ภิญญดา ฯ สรุปไดวา สหภาพยุโรปยังคงเปนองคกรระหวางประเทศสวน
ภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จในการใชศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปในการระงับขอพิพาทระหวางรั ฐสมาชิกดวยวิธีการทาง
กฎหมายมากกวาภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะแอฟริกาซึ่งถึงแมจะมีศาลภูมิภาคก็ตามแตไมเคยมีการนําคดีเขาสูระบบเลย เปนเครื่อง
ชี้ใหเห็นวาบรรดารัฐสมาชิกในภูมิภาคแอฟริกายังไมเชื่อมั่นในระบบระงับขอพิพาทภายในองคกร สวนในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็
ยังหาไดมีระบบศาลยุติธรรมของภูมิภาคไม
จากความเขมแข็งของระบบศาลยุติยุโรปที่พัฒนาเรื่อยมาจากแนวคิดของสนธิสัญญา Schumann ก็ตองการใหมี
การระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกจนปจจุบันมีการสรางหลักกฎหมายจากคําพิพากษาและความเห็นแนะนํา (case law)
ออกมาแลวเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนหลักการถือปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้นํามาซึ่งการสํารวจตรวจสอบภายในกลไกเพื่ออธิบายถึงรูปแบบที่ดํารงอยู กอปรกับอาศัยหลักการทางวิชาการ
ซึ่งสามารถคลี่รายละเอียดออกเปนหัวขอยอย ๆ ดังนี้

3

Iain McIver. (2011). The European Union – A Brief History. Retrieved March 1 ,2018, from :
http://www.parliament.scot/ResearchBriefingsAndFactsheets/S4/SB_11-44.pdf
4
ธนพัฒน เล็กเกียรติ์ขจร. (ม.ป.ป.). ปจจัยในความสําเร็จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียนตองดูละครแลวยอนดูตัว.
คนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 จาก thailawstudent.bizhat.com/EU-ASEAN.doc
5
ปยะพันธุ อุดมศิลป. เรื่องเดียวกัน. หนา 49.
6
ธนพัฒน เล็กเกียรติ์ขจร. เรื่องเดียวกัน.
7
ภิญญดา ไรนิเกอร. (2551). การพัฒนาระบบระงับ ขอพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับ ขอพิพาทในภูมิภ าคอื่น ๆ.
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2. หลักการวาดวยเรื่องหลักนิติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมของสหภาพยุโรป
ผลงานทางวิชาการชิ้นสําคัญของสุนทรียา เหมือนพะวงศ (2551) 8 ประกอบงานของจุฑารัตน เอื้ออํานวย (2556) 9
ไดอธิบายถึงสาระสําคัญของหัวใจของหลักนิติธรรมคือ
2.1 หลักกฎหมายตองเปนใหญ (Supremacy of Law) โดยยึดถือหลักการบริหารกฎหมายมิใช บุคคลหรือเป น
อาณาจักรของกฎหมาย เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงตองปกปองผลประโยชนของคนสวนใหญและมีกระบวนการออกกฎหมายที่
ชอบธรรมมิใชแคคําสั่งของผูมีอํานาจ
2.2 หลักความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย (Equality before the law) กลาวคือประชาชนทุกคนในสังคมมีความ
เสมอภาคกันภายใตกฎหมาย ไมวา จะอยูในฐานะผูปกครองหรือฐานะประชาชน
2.3 หลักการบังคับใชกฎหมายตองเปนธรรม (Procedure justice or procedure fairness) กลาวคือระบบตองมี
การคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ดี ตองมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีความโปรงใส และคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน
เพื่อเปนหลักประกันวามีการบังคับใชกฎหมายที่เปนธรรมในสังคม
2.4 องคกรตัดสินพิพากษา หรือองคกรทีเ่ กี่ยวของตองมีความเปนธรรม มีความเปนอิสระ ตรงกับหลักที่วาศาลเปน
ผูใชกฎหมายเพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไมมีกฎหมายใดที่สูงไปกวาสิ่งที่ศาลธรรมดาจะตัดสินได (There
is no set of law which are above the courts)
จากหลักการขางตนนั้นสะทอนไดอยางชัดเจนวาสหภาพยุโรป ไดสถาปนาขึ้นมาโดยประสงคใหเปนหลักประกันแหง
รัฐสมาชิกวาจะตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยและหลักของกฎหมาย (The rule of law) มีลักษณะเปนรัฐบาล
ระหวางประเทศและที่สําคัญจะกําหนดนโยบายโดยรวมของทุกประเทศสมาชิก ตอกย้ํากับจุดเดนของสหภาพในการมีระบบ
กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งพัฒนามาอยางยาวนานและมีความแข็งแกรงอยูมาก ทําให
ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป (European Legal System) มีผลผูกพันรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้สหภาพยุโรปยังมี
การสรางหลักที่ทําใหกฎหมายประชาคมมีสภาพบังคับที่รัฐตองปฏิบัติตาม เชน หลัก Legal Integration ซึ่งประกอบดวยหลัก
Direct and Indirect Effect หลัก Supremacy of EU Law ทําใหกฎหมายประชาคมมีคาบังคับสูงกวากฎหมายภายในรัฐ
สมาชิกและมีผลทันทีตอรัฐสมาชิกใหตองปฏิบัติตาม ยิ่งไปกวานั้นยังมีการสรางเครื่องมือทางกฎหมายขึ้นเพื่อชวยเสริมสราง
ประสิทธิ ภาพและสภาพบัง คับของกฎหมายของประชาคมใหมี มากยิ่งขึ้ น ซึ่งมี ความเหนือกวาระบบกฎหมายขององคการ
ระหวางประเทศใด ๆ ในโลก ซึ่งในปจจุบันนี้สหภาพยุโรปมีเครื่องมือทางกฎหมายมากกวา 15 ชนิดและมีการออกกฎหมาย
ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรโดยกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการออกกฎหมายและยังกําหนดเรื่อง
เกี่ยวกับความรั บผิดของรัฐไว อยางชัดเจน10 ที่สําคัญแนนอนวามีองคกรในการระงับขอพิพ าท หรือองคกรทางการศาลที่ มี
ความเปนอิสระจากการแบงแยกอํานาจของ Montesquieu อยางชัดเจน และมีความเขมแข็งในการระงับขอพิพาทระหวาง
สมาชิ กมาอย า งต อเนื่ อ ง องค การศาลยุ ติ ธรรมยุ โ รปจึ ง อยู เ คี ย งคู ส หภาพยุ โ รปมาอย างยาวนานตั้ ง แต มี ก ารสถาปนา
ความสั มพั นธ กันขึ้ นมา ไม วารั ฐสมาชิ กใดจะยิ่ งใหญ เ ปนมหาอํานาจเพี ยงใด หากกระทํ าการละเมิ ดกฎของสหภาพก็ ไ ม
สามารถปฏิเสธอํานาจของศาลสหภาพไปได จึงสามารถสรุปถึงความเต็มเปยมไปดวยหลักนิติธรรม (The rule of law) ของ
สหภาพยุโรปไดเปนอยางดี
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3. หลักการวาดวยเรื่องโครงสรางภายในองคกรและกลไกของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป
สาระสําคัญตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ศาลยุติธรรมยุโรปมีการแบงองคการตามเทคนิคที่วาองคกรจะมีบุคลากร
อยู 2 สายงานดวยกัน คือ สายงานหลัก (Line) กับสายงานสนับสนุน (Staff) 11 ซึ่งจะมีลักษณะคลายคลึงกั บโครงสรางใน
โรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นเอง กลาวคือ บุคลากรในสายงานหลัก (Line) จะตองอาศัยบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพชั้นสูงมาก และบุคลากรทางวิชาชีพเหลานั้นตองอาศัยความ
เปนอิส ระในการทํางาน ได แก ผูพิ พากษา และที่ปรึ กษากฎหมาย (Advocate General) สวนสายงานรองหรือสายงาน
สนับสนุน (Staff) จะมีหนาที่คอยสนับสนุนและอํานวยการ อํานวยความสะดวก แกสายงานหลักเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางราบรื่นและรวดเร็ว เชน แผนกแปล แผนกลาม ศูนยขอมูลขาวสาร เปนอาทิ
สําหรั บ กลไกขององค การในศาลยุ ติ ธรรมแห ง สหภาพยุ โ รปนั้ น งานของป ย ะพันธุ อุ ด มศิ ล ป (2554) 12 ได ใ ห
รายละเอียดไวอยางชัดเจน และผูเขียนนํามาแบงสายงานตามทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรไดเปน 2 สายงาน ดังตอไปนี้
3.1 สายงานหลัก (Line)
3.1.1 ผูพิพากษา
ผูพิ พ ากษาประกอบด วยผูที่ ไ ด รั บการคั ดเลื อกอยางเป นเอกฉั นท จํานวนเท ากั บรั ฐ สมาชิ ก ใน
จํานวนนี้มี การเลือกประธานกันเองโดยประธานศาลมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 3 ป ประธานศาลจะมีอํานาจหน าที่นั่ง
พิจารณาคดี วินิจฉัยชี้ขาดคดี บริหารงานทั้งดานตุลาการและงานบริหาร มอบหมายสํานวนใหผู พิพากษาพิจารณา และ
แตงตั้งตุลาการผูแถลงคดี ผูเขียนมองวาหากเปรียบเทียบกับระบบงานยุติธรรมของไทยนั้น ประธานศาลก็เทีย บเทาประธาน
ศาลฎีกา นั่นเอง
องคคณะของผูพิพากษามีตั้งแต 3 5 หรือ 13 นาย แลวแตกรณี ซึ่งหากเปน 13 นายเรียกวา
Grand Chamber ซึ่งเปนองคคณะพิจารณาเต็มจํานวน แตปจจุบันกรณีนี้มีนอยมากยังคงมีอยูในเฉพาะคดีสําคัญ หรือ
สลับซับซอนซึ่งรัฐ สมาชิกหรือสหภาพเปนคูความเทานั้น แตละองคค ณะจะเลือกหัวหน าคณะของตนเอง หัวหนา คณะจะ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป สําหรับองคคณะ 5 นาย และ 1 ป สําหรับองคคณะ 3 นาย เมื่อไดรับการแตงตั้งเปนผู
พิพากษาแล วจะตองไม ดํารงตํ าแหนง บริห ารหรือการเมื องและไมป ระกอบอาชี พอื่ น ไมวาจะได คาจ างหรือไม ตํ าแหนง ผู
พิพากษาจะตองคัด เลือกจากบุ คคลที่ป ลอดจากขอกัง ขาในความเปนอิส ระ มี คุณสมบั ติเหมาะสมตามที่กําหนดไวสํา หรั บ
ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูงสุดในประเทศของผูที่จะไดรับการแตงตั้ง หรือเปนที่ปรึกษากฎหมายระดับสูงของรัฐ การดํารง
ตําแหนง ผูพิพากษาจะตองไดรับการรับรองจากรัฐสมาชิกทุกรัฐรวมกัน
3.1.2 ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาจะมีที่ปรึกษากฎหมาย (Advocate General) จํานวน 8 คน
เปนที่ปรึกษากฎหมาย จํานวนที่ปรึกษากฎหมายอาจเพิ่มเปน 11 คน หากผูพิพากษารองขอ ที่ปรึกษากฎหมายในจํานวน
ดังกลาวจะมีที่ปรึกษากฎหมายจากประเทศสมาชิกที่ดํารงตําแหน งอยางถาวรจํานวน 6 คน โดยมาจากประเทศเยอรมนี
ฝรั่ ง เศส อั ง กฤษ อิ ต าลี สเปน และโปร แ ลนด ส ว นที่ เ หลื อจะสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น ในระหว างประเทศสมาชิ ก
นอกเหนื อจากที่กลาวมาแล วและที่ป รึกษากฎหมายจะรั บเลือกใหดํ ารงตํ าแหน งคราวละ 6 ป ที่ป รึกษากฎหมายตองมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับผูพิพากษา กลาวคือมีหนาที่ในการตรวจสอบคดี และมีความเห็นของตนเองโดยอิสระและเที่ยงธรรม
และมีอํานาจถามคูความในคดี อํานาจหนาที่ของที่ปรึกษามีลักษณะของการใหความเห็นขอกฎหมาย ความเห็นของที่ปรึกษา
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จะรวบรวมพิมพไวในรายงานของศาล แตศาลไมจําเปนตองถือตามความเห็นของที่ปรึกษา จํานวนที่ปรึกษา 5 คน จาก 8 คน
ไดรับการเสนอชื่อจากรัฐสมาชิกที่เปนแกนหลัก คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี และสเปน สวนที่ป รึกษาอีก 3 คน
ไดรับการเสนอชื่อจากรัฐสมาชิกที่เหลือ
3.2 สายงานสนับสนุน (Staff)
3.2.1 จาศาล หรือผูอํานวยการศาล
นายทะเบียนจะไดรับการคัดเลือกจากผูพพิ ากษาและที่ปรึกษากฎหมาย โดยดํารงตําแหนงคราวละ
6 ป ในการเขารับตําแหนงนายทะเบียนจะตองปฏิญาณตนวาจะปฏิบัติหนาที่โดยเที่ยงธรรมและรักษาความลับของศาล นาย
ทะเบียนจะทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารงานบุคคลและการเงิน และชวยงานดานธุรการของประธานศาล และรับผิดชอบงาน
เอกสารของศาล
3.2.2 แผนกแปล
ผูแปลจะแปลคดีข องศาลเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาฝรั่ งเศส คํารองต องแปลเปนภาษา
ฝรั่งเศส และคําพิพากษาจะแปลเปนภาษาฝรั่งเศส
3.2.3 แผนกลาม
ในขณะที่ดําเนินกระบวนการพิจารณาจะมีการแปลเปนภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศส ทุกภาษาของประเทศสมาชิกถือเปนภาษาราชการของศาล แตการเลือกใชภาษาใดในคดีจะขึ้นอยูกับคดีแตละเรื่อง
3.2.4 ศูนยขอมูล
บริการศูนยขอมูลจะใหขอมูลแกผูเขาเยี่ยมชมกิจการศาลหรือนักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้ ง
การใหบริการคําพิพากษาใหม ๆ ดวย
3.2.5 แผนกบริการเอกสารหองสมุด
แผนกบริการเอกสารและหองสมุดจะใหบริการเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชบังคับในสหภาพยุโรป รวมทั้ง
ปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของในคดีของศาล
3.2.6 แผนกธุรการบริหารงานภายใน
แผนกธุรการมีเจาหนาที่เกี่ยวกับการเงินรวมอยูดวยทําหนาที่คลายแมบานดูแลกิจการภายในอาคาร
เครื่องมือเครื่องใชและการรักษาความปลอดภัย
4. หลักการวาดวยเรื่องนโยบาย กระบวนนโยบาย และการนําไปปฏิบัติ
ซึ่งถือเปนการนําทฤษฎี ทางรัฐประศาสนศาสตรมาอธิบายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การ
จําแนกแยกยอยของนโยบายนีอ้ าจจะยึดตามผูที่เปนตัวกําหนดนโยบายดังกลาว ในที่นี้ผูเขียนใหความสนใจไปที่ศาลยุติธรรม
สหภาพยุโรป เพราะฉะนั้นนโยบายที่ออกมาสูการปฏิบัติของผูที่ยอมรับในอํานาจ ก็คือ “คําพิพากษา” นั่นเอง เทาที่ผาน
มาจนกระทั่งปจจุบันศาลยุติธรรมยุโรปก็ไดสรางหลักการจากคําพิพากษาและคําแนะนํา (Case Law) ออกมามากมาย มีผล
เสมือนนโยบายของรัฐสมาชิกและที่สําคัญไปกวานั้นมีสถานะเหนือกวากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอีกดวย งานของปยะ
พันธ อุดมศิลป (2554) 13 ไดมีการยกแนวคําพิพากษาในคดีสงครามแกะ (Lamp War) ระหวางฝรั่งเศสกับสหราช
อาณาจักร สามารถสรุปสาระสําคัญไดวาประเทศฝรั่งเศสสั่งหามการนําเนื้อแกะจากประเทศอังกฤษอันเปนการขัด ตอการคา
เสรีตามสนธิสัญญาประชาคมยุโรป และศาลไดมีคําพิพากษาวาการกระทําของประเทศฝรั่งเศสเปนการละเมิดตอกฎหมาย
คณะกรรมาธิ การไดนําคดีขึ้นสู ศาลเป นครั้ง ที่สอง โดยขอใหกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่ อบังคับ ตามคํ าพิพากษาของศาล
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และคณะกรรมาธิการยั งไดฟ องเพิ่ มเติ มว า ประเทศฝรั่ งเศสเรี ยกคาธรรมเนีย มในการนํ าเขาเนื้ อแกะเขาประเทศโดยผิ ด
กฎหมาย และไดขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวสั่งหามประเทศฝรั่งเศสมิใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการนําเขาเนื้อแกะ
จากประเทศอังกฤษเขามาในประเทศฝรั่งเศส ที่สุดไดมีการตกลงมาเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการนําเขาเนื้อแกะเขาประเทศ
ฝรั่งเศส
จะเห็นไดวาคําพิพากษาจากเรื่องดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับขอพิพาททางการคา ทั้งนี้ไดแสดงใหเห็นถึ ง
การถูกสรางเปนหลักการเพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติตอไปของรัฐสมาชิกเพื่อมิใหเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีก
5. หลักการวาดวยเรื่องหลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
งานวิชาการของ ดร.น้ําแท มีบุญสลาง (2557) 14 เรื่องหลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถ
นํามาใชอธิบายถึงการดําเนินการของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปไดเปนอยางดีในฐานะที่เปนองคกรที่ประสบความสําเร็จในการ
ใช ศ าลเป นกลไกในการแก ไ ขข อพิ พ าทของรั ฐ สมาชิ กในภู มิ ภ าค ในงานของน้ํ าแท ฯ ได นํา เสนอหลั กการพื้ นฐานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สําคัญ ๆ และไดใหอรรถาธิบายถึงความหมายไวไดอยางชัดเจน อาทิ หลักศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ ของผู ตองหา หลักการไมถูกดําเนิ นคดีห ลายครั้ง หลักการแบง แยกอํ านาจ และหลักอํ านาจนิติ บัญ ญัติมอบ
อํานาจไมได ผูเขียนขอยกตัวอยางหลักการบางขอขึ้นมาเพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป
ดังนี้
5.1 หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of powers)
กลาวคือ หลักการนี้ไดรับมาจากนักปราชญชาวฝรั่งเศสคือ Montesquieu ไดเสนอวาอํานาจอธิปไตยของ
รัฐ ทั้ง ฝายนิ ติบั ญญั ติ บริ หาร และตุ ลาการจะต องทํ าหนาที่ต รวจสอบถ วงดุล ซึ่ง กันและกัน เพราะฉะนั้นอํานาจทั้ งสาม
ลักษณะจึ งควรจะอยูใ นองค กรที่ ใช อํานาจแยกจากกั นอย างเด็ด ขาดเพื่ อเป นหลั กประกันในการปกปองสิ ทธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชน หลักการนี้ระบุวาฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรากฎหมายได ก็ไมควรจะริเริ่มบังคับใชกฎหมายไดหรือมีอํานาจ
ในการตัดสินคดีความได ฝายบริหารซึ่งมีอํานาจริเริ่มบังคับใชกฎหมายก็มิควรตัดสินขอพิพาทไดเอง สวนฝายตุลาการซึ่งเปน
อํานาจสุดทายทําหนาที่ตัดสินขอพิพาท ก็ตองไมอาจจะริเริ่มบังคับใชกฎหมายหรือไมควรมีอํานาจตรากฎหมายไดเอง
จะเห็นไดวาหลักการขอนี้ สหภาพยุโรปมีองคกรหลักที่ทําหนาที่ในดานการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลา
การแบงแยกอํ านาจกันอยางชัดเจน โดยการจั ดองคกรหลักดั งกล าวตามปฏิ ญญา Maastricht นั้น กํ าหนดใหองคกร
จําเปนตองคานอํานาจซึ่ งกันและกัน จากนั้นก็ กําหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่ ขององคกรวามีข อบเขตอํานาจอะไร และรั ฐ
สมาชิกจะมีขอบเขตอํานาจมากนอยเพียงใดบาง ยกตัวอยาง
- คณะมนตรีสหภาพยุโรป (The Council of the European Union) จะมีอํานาจในการประกาศใช
กฎหมายบังคับแกรัฐสมาชิกและตัดสินใจในนโยบายหลักของสหภาพ
- คณะกรรมาธิการ (The Commission) เปนผูใชอํานาจในการบริหารกิจการของสหภาพยุโรปและทํา
ใหนโยบายของสหภาพยุโรปบรรลุวัตถุประสงค
- รัฐสภายุโรป (The European Parliament) ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีบทบาท
คลายรัฐสภาแหงชาติ โดยเขาควบคุมงบประมาณ และอาจทวงถามใหคณะกรรมาธิการชี้แจงได อีกทั้งยังมีหนาที่ในการออก
กฎหมายดวย ซึ่งกลไกนี้แสดงใหเห็นวาสหภาพยุโรปคํานึงถึงหลักการเปดใหประชาชนมีสวนรวมตอประชาคมอย างแทจริง
เพราะประชาชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําของสหภาพ ซึ่งประเด็นนี้ไมมีองคกรในระดับภูมิภาคใดกระทํา
มากอน
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- ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (European Court of Justice) มีหนาที่ในดานตุลาการ ตรวจสอบหาวา
รัฐสมาชิกปฏิบัติตามขอบังคับภายใตสนธิสัญญาหรือไม ตีความขอกฎหมาย และตัดสินคดีพิพาทภายในสหภาพ หากเกิด
กรณีพิพาทของรัฐสมาชิกขึ้น
6. หลักการวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนกับงานยุติธรรม
ซึ่ ง ในระยะหลั ง มานี้ ทุ ก ภาคส ว นเริ่ ม ตระหนั ก และดู จ ะสนใจเป นพิ เ ศษมากยิ่ ง ขึ้ น สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น
ศาสตราจารย ดร.อมรา พงศาพิชญ ดูจะเปนผูที่มีคุณูปการและบทบาทสําคัญตอประเด็นนี้เปนอยางมาก ในการประชุม
วิชาการเรื่อง “บทบาทของสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและอาชญาวิทยากับการพั ฒนาสัง คมไทย” เมื่อวั นที่ 18 สิงหาคม
2560 ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อมรา ฯ ไดแสดงทัศนะวางานเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในยุคแรก ๆ มักจะมอง
กันวาสิทธิเปนหนาที่ของรัฐบาลที่ตองดูแลภาคประชาชน และเกิดขอถกเถียงถึงเรื่องการนิยามคําวา “สิทธิมนุษยชน” มา
โดยตลอด ไมวาจะกี่ยุคกี่สมัย จนกระทั่งปจจุบัน อมรา ฯ ใหขอสรุปที่นาสนใจวาขณะนี้กําลังอยูในยุคคลื่นลูกที่สามที่เนน
ไปที่การมีสวนรวมมากขึ้นจากทุก ๆ ภาคสวน และสนใจการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายมิติมากกวาเดิม เนนตัวบุคคลที่
ตองได รับ การดูแ ลรวมทั้ ง สิ ท ธิใ นการพั ฒ นาในมิ ติ ต าง ๆ อี กด วย สะท อนให เ ห็ นจากการผุ ด ของกลไกการคุ ม ครองสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ไปจนถึ ง ระดั บ ระหว างประเทศ ได แ ก การสถาปนาคณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง
สหประชาชาติขึ้ นเปนสถาปต ยกรรมอี ก 1 เสาหลักในองค การสหประชาชาติ (UN) สํ าหรับ ในระดั บภู มิภ าคอยางเช น
สหภาพยุโรปนั้น อมรา ฯ มีความเห็นตอไปวาดวยความที่ยุโรปมักไมมีปญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน กลไกของ
กรรมาธิการในระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นไมคอยไดมีการดําเนินการแกปญหาเทาที่ควรจึงไดผันกลไกเปนแนวของการสงเสริมตอ
งานวิชาการที่เนนไปที่การวิจัยและพัฒนา (R and D) มากกวา
สําหรับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ ผูเขียนขอยกตัวอยางงานวิทยานิพนธของ เมือง พรมเกษา (2555) 15 ที่ได
ศึกษาเรื่อง สถานะเหนือกวาของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติตอพันธกรณีตามขอตกลงตามกฎหมายระหวางประเทศ
อื่น : กรณีศึกษาขอมติคณะมนตรีความมั่นคงวาดวยการตอตานการกอการรายและคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงสหภาพ
ยุโรป โดยมีสาระสําคัญ ผูเขียนขอสรุปดังนี้ ในป ค.ศ. 2001 คณะกรรมการแซงชั่นสหประชาชาติไดขึ้นบัญชีรายชื่อผูมีสวน
ในการก อการร ายของนาย Yassin Abdullah Kadi นั กธุ ร กิ จ สั ญ ชาติ ซาอุ ดิ อาระเบี ย และมู ล นิ ธิ Al Barakaat
International Foundation ซึ่งจดทะเบียนอยูในประเทศสวีเดน เนื่องจากถูกตั้งขอกลาวหาเปนผูที่เกี่ยวของกับนายโอซามา
บินลาเดน กลุมผูกอการรายอะไคดะหและตาลิบัน ผลที่เกิดขึ้นจากการถูกขึ้นบัญชีของสหประชาชาติทําใหสหภาพยุโรปตอง
ปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติ และจัดทําบัญชีรายชื่อของสหภาพยุโรปขึ้นมา (EU listing) ดวย ซึ่งผลกระทบ
ตอผูถูกขึ้นบัญชีคื อการถูกแชแข็ง ยึด อายัดแหลงเงินทุน หรือทรัพยสิน ถูกสั่งหามเดินทางโดยเครื่องบิ น ตลอดจนถู ก
กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อที่จะใหถอนรายชื่อของตนออกจากบัญชีการกอการราย กระนั้นเองนาย Yassin
Abdullah Kadi ยื่นฟองคณะมนตรียุโรปและคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปตอศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปใหเพิกถอน
ขอบังคับของยุโรป เนื่องจากนาย Yassin Abdullah Kadi อางวาเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Right)
ของตน อันไดแก สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางยุติธรรม (Right to a fair trial) หรือสิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา
(Right to be heard) สิทธิที่จะไดรับการเยียวยา (Right to effective judicial review) และสิทธิในทรัพยสิน (Right to
respect for property) 16 ทั้งนี้เมื่อมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนยุโรปเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2005 ศาลไดยกคํารอง
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ของนาย Yassin Abdullah Kadi เนื่องจากศาลใหเหตุผลวาศาลไมมีอํานาจในการวินิจฉัยขอมติของสหประชาชาติ และศาล
สหภาพยุโรปตกอยูภายใตพันธกรณีที่ จะตองปฏิบั ติตามพันธกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ หรือขอตกลงดังกลาวของ
สหประชาชาติ17 ตอมานาย Kadi ไดยื่นอุทธรณตอศาลสู งสหภาพยุ โรป กอนที่ศาลที่มีคําพิพากษาศาลได ใหที่ป รึกษา
กฎหมาย (Advocate General) มีการเสนอความเห็นตอผูพิพากษาในคดีนี้ ซึ่งเปนวิธีการของศาลสหภาพยุโรปที่ใชดังที่ได
กลาวไปแลวกอนหนานี้ในเรื่องโครงสราง ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายที่ไดรับผิดชอบคดีนี้คือ นาย Maduro ไดมีความเห็นขัดแยง
กับศาลชัน้ ตนยุโรป วาละเมิดตอสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสนอใหมีการเพิกถอนขอบังคับยุโรปโดยสิ้นเชิง 18 จนกระทั่ง
ศาลสูงไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2008 โดยเห็นแยงกับศาลชั้นตน และพิพากษาวาขอบังคับยุโรปนั้นละเมิด
ตอสิทธิขั้นพื้นฐานและใหเพิกถอนขอบังคับที่ 881/2002 เสีย โดยศาลไดวินิจฉัยวาผูรองไดถูกละเมิดเนื่องจากวาผูรองมิไดรับ
การแจงการถูกขึ้นบัญชีรายชื่อของตนและทําใหกระบวนการตรวจสอบทางศาลมิอาจเกิดขึ้นได ศาลยังเห็นพองกับ ผูรองที่วา
เรื่องจากผูรองมิไดแจงถึงพยานหลักฐานที่ใชขึ้นบัญชีรายชื่อซึ่งทําใหผูรองมิอาจจะมีขอโตแยงหรือหาพยานหลักฐานมาหักลาง
การขึ้นบัญชีได และมิไดแจงถึงขอกลาวหาทําใหสิทธิที่จะได รับการตรวจสอบทางศาลอยางมีประสิท ธิภาพของผูรองไดถู ก
ละเมิดไป ศาลสูงจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนขอบังคับยุโรปเสีย19
ทั้งนี้เองเมื่อศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนขอบังคับยุโรปในคดี Kadi I และ Kadi II ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ
องคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคง และสหภาพยุโรปโดยตรง กลาวคือ สหประชาชาติไดออกเปนมติ
หลังจากมีคําพิพากษา ใหมีการแตงตั้งคณะผูตรวจการ (Ombudsperson) เพื่อทําหนาที่ในการรวบรวมคํารองขอใหมีการ
เพิกถอนรายชื่อจากรัฐหรือผูถูกกําหนดบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการของสหประชาชาติ สวนสหภาพยุโรปเองภายหลังมีคํา
พิพากษาของศาลสูงก็ได มีการปรั บปรุงการขึ้นหรื อถอนบั ญชีรายชื่ อเพื่อใหสอดคล องกับคํ าพิพากษา ซึ่ง ถือเปนบทเรียนที่
นําไปสูการปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเปนการสะทอนถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก
สิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม สิทธิในการเคารพในทรัพยสิน เปนตน มาก
ยิ่งขึ้นตามไปดวย แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาคําพิพากษาของศาลสูงมีบทบาทที่สําคัญอยางมากในการที่จะกําหนดทิศทาง
ในการดําเนินการภายในสหภาพไดอยางมีป ระสิทธิ ภาพที่ รัฐสมาชิกยึดถื อเปนแนวปฏิ บัติ ตอกย้ําถึง สภาพที่ เหนือ กวาของ
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิก
7. บทสรุป
เมื่อไดศึกษาองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งจนกระทั่งมีลักษณะเหนือชาติอยาง
“สหภาพยุโรป” จนเห็นไดชัดวาเมื่อมีการสถาปนากรอบความรวมมือภายใตสนธิสัญญา Maastricht ขึ้นมาโดยประสงคให
เปนหลักประกันแหงรัฐสมาชิกวาจะตั้งอยูบนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย และหลักกฎหมาย (The rule of law) จนทําให
สหภาพยุ โรปมีจุด เดนที่สํ าคัญในการบังคั บใชกฎหมายที่มี ลักษณะเฉพาะของตนเอง ในการที่จะใหรัฐสมาชิกยินยอมมอบ
อํานาจสูงสุดและยึดมั่นตอกฎระเบียบถือเปนแนวปฏิบัติที่เหนือกวากฎเกณฑภายในรัฐโดยมิอาจตั้งขอสงวนใด ๆ ได ในสวน
ของโครงสรางองคกรที่มีความชัดเจนมาตั้งแตแรกตั้งนั้นแตละองคกรก็ไดแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษถึงการทํ าหนาที่และมี
อํานาจแตกตางกันไป ที่สําคัญคือการถวงดุลอํานาจระหวางกันตามแนวคิดของนักปราชญอยาง Montesquieu ไวอยาง
ชัดเจน หนึ่งในบรรดาองคกรหลักที่ผูเขียนนํามาเปนกรณีศึกษานั้นคือ “ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป” ซึ่งก็มีหนาที่เปนไป
ตามหลักการของอํ านาจฝายตุลาการในการที่จะผดุง ไวซึ่งความยุติธรรม คอยสํารวจตรวจสอบการประพฤติปฏิ บัติของรั ฐ
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สมาชิ กเพื่ อให เปนไปตามกฎเกณฑที่ส หภาพได สถาปนาไวป ระหนึ่ งเป นธรรมนู ญของประชาคม และที่สําคัญจะพิพ ากษา
พิจารณาคดีหากรัฐสมาชิกเกิดขอพิพาทกันขึ้น หรือแมแตประชาชนพลเมืองในสหภาพมีกรณีพิพาทกับรัฐดวยเชนกัน โดยไม
ตองไประงั บที่ ศาลยุ ติธรรมระหวางประเทศใด ๆ ทั้ง สิ้น ในส วนของโครงสรางการบริ หารจั ดการภายในองค กรของศาล
ยุติ ธรรมจึ ง มี ลั กษณะเหมื อนกั บ ศาลยุ ติ ธรรมทั่ ว ๆ ไปที่ จะประกอบไปด วยบุ ค ลากรในสายงานหลั กที่ จะเป นผู ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในดานกฎหมายโดยตรง ทํางานรวมกันเปนองคคณะตามที่กฎหมายกําหนดและสามารถมีคณะที่ปรึกษาไดจํา นวน
หนึ่ง กับบุคลากรที่เปนฝายสนับสนุนใหการดําเนินการพิพากษาอรรถคดีเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งประกอบไปดวยสวน
ตาง ๆ อาทิ แผนกการเงิน แผนกขอมูล แผนกลาม เปนตน ในตอนทายผูเขียนไดยกตัวอยางกรณีคําพิพากษาที่ประชาชน
ยื่นฟองการดําเนินการของสหภาพตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตอศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป ถึงแม ศาลชั้นตน
จะยกคํารองแตในทายที่สุดแลวศาลสูงก็ไดมีคําพิพากษาที่เปนประโยชนตอผูฟองรองและสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญ
ตอประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเปนอันดับตน ๆ และสรางความเชื่อมั่นใหเกิดกับประชาชนพลเมืองภายในสหภาพนั่นเอง
8. เอกสารอางอิง
จุฑารัตน เอื้ออํานวย. (2556). ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร. กรุงเทพ ฯ :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธนพัฒน เล็กเกียรติ์ขจร. (ม.ป.ป.). ปจจัยในความสําเร็จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียนตองดูละครแลวยอนดูตัว.
คนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 จาก thailawstudent.bizhat.com/EU-ASEAN.doc
น้ําแท มีบุญสลาง. (2557). “หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”,วารสารธรรมศาสตร. 33 (ประจําป พ.ศ.2557)
ปยะพันธุ อุดมศิลป. (2554). “ศาลสหภาพยุโรปและอํานาจเหนือชาติที่รวมยุโรปใหเปนหนึ่งเดียว”,วารสารอัยการ. 24
(ตุลาคม – ธันวาคม 2554)
ภิญญดา ไรนิเกอร. (2551). การพัฒนาระบบระงับขอพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับขอพิพาทในภูมิภาคอืน่ ๆ.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เมือง พรมเกษา. (2555). สถานะเหนือกวาของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติตอพันธกรณีตามขอตกลงตาม
กฎหมายระหวางประเทศอื่น : กรณีศึกษาขอมติคณะมนตรีความมั่นคงวาดวยการตอตานการกอการรายและ
คําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วันชัย มีชาติ. (2556). พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุนทรียา เหมือนพะวงศ. (2551). เอกสารงานวิจัย “หลักนิติธรรมกับสังคมไทย : คุณคาความหมายและ
การนําไปใช” โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2551.
อมรา พงศาพิชญ. (2560). บทบาทของสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและอาชญาวิทยากับการพัฒนาสังคมไทย. คนเมื่อ 28
กุมภาพันธ 2561. จาก http://www.chula.ac.th/th/archive/64169
Finn Laursen. (2012). The Treaty of Maastricht. Oxford : The Oxford Handbook of the European Union.
Iain McIver. (2011). The European Union – A Brief History. Retrieved March 1 ,2018, from :
http://www.parliament.scot/ResearchBriefingsAndFactsheets/S4/SB_11-44.pdf

1198 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ปญหาการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายสหภาพยุโรป
Enforcement of the ASEAN Charter Issues: Comparative Study of the EU Law
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บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากฎเกณฑและขอบังคับที่ใชในการบริหารปกครองกลุมสมาชิกอาเซียนตามกฎบัตร
ของประชาคมอาเซียน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑที่ใชในการบริหารปกครองในสหภาพยุโรปวามีความเหมือ นหรือ
ความตางกันอยางไร เพราะการรวมตัวของประชาคมอาเซียน กับการรวมตัวของสหภาพยุโรป มีความคลายกันอยูไมมากก็นอย
บทความวิชาการนี้ใชแบบคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจาก งานวิจัย บทความของทั้งประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
ซึ่งผลการวิจัย พบวา การบังคับตามกฎบัตรของอาเซียนนั้น ยังมีปญหาอยูเพราะแตละประเทศจะยึดมั่นถือมั่นในหลักการของ
ประเทศตนเอง โดยไมยอมสูญเสียผลประโยชนของตนเอง จึงทําใหเปนการยากที่จะบังคับตามกฎบัตรอาเซียน อีกทั้ง เมื่อเกิด
ความขัดแยงขึ้น ก็จะใชการเจรจาหรือตกลงกันเอง โดยไมพิจารณาถึงกฎบัตรแตอยางใด จึงทําใหปญหาความขัดแยงยังปรากฏ
อยูอยางไมขาดสาย ดังนั้น จึงควรแกไขปญหาดังกลาวดวยการศึกษากฎหมายของสหภาพยุโรปพรอมกับการบริหารของกลุม
สหภาพยุโรป เพื่อที่จะไดนํามาปรับใชกับกลุมประชาคมอาเซียนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปญหาอาเซียน
Abstract
This article has a purpose to study the rules and regulations governing the administration of The
Association of South East Asian Nations (ASEAN) member in accordance with the ASEAN Charter. Compared
with the rules governing the administration of the European Union (EU) that there are the similarities or
differences. Because of the integration of the ASEAN with EU integration there are more or less similar.
This academic uses qualitative research by studying the articles from both Thailand and abroad to compare
the results show that the enforcement of the ASEAN Charter there are problems because each country is
committed to the principles of their own country without compromising their own interests. This makes it
difficult to enforce the ASEAN Charter. It will be negotiated or agreed but not consider the charter. Therefore,
the problem should be solved by studying the EU law and the management in order to adapt to the
ASEAN to be more complete.
Keywords: ASEAN, ASEAN charter, ASEAN issues
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1. บทนํา
กฎบัตรอาเซียนเปนอีกหนึ่งในภาพสะทอนความตั้งใจถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนอยางเห็นไดชัด ดัง
ปรากฏในขอความที่กลาวถึงมิตรประเทศ โดยขึ้นตนดวยคําวา "เรา" แสดงใหเห็นความลึกซึ้งถึงสัญลักษณทางภาษาที่อานครา
ใดก็ยังใหสึกเอมอิ่มใจทุกคราถึงบรรดาประเทศสมาชิก ความวา
"เราบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐ
หรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
...” (สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2551 หนา 1)
ขอความดังกลาวคือความตั้งใจของกลุมสมาชิกอาเซียนในการรวมมือรวมใจกันจัดตั้งกฎบัตรอาเซียนขึ้นมา ซึ่ งกฎ
บัตรดังกลาวเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ที่ไดตกลงกันระหวางประเทศสมาชิกที่เห็นชอบ ใน
การกําหนดกรอบโครงสรางองคกร เปาหมาย หลักการและกลไกที่สําคัญตาง ๆ ในอาเซียน โดยมุงใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียนนั้น
คือ การทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางาน ซึ่ งเหลาผูนํา
อาเซียนในแตละประเทศไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนรวมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 และมีผลบังคับใชอย างเปน
ทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา
เมื่อกลาวถึงประชาคมความรวมมือในลักษณะเชนประชาคมอาเซียนนี้ ก็ควรที่จะกลาวถึงประชาคมยุโรปดวย ซึ่งมี
จุดเริ่มตน คือ การตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (European Coal and Steel Community) ค.ศ. 1951 และ
การตั้งประชาคมดานปรมาณู (EURATOM) และเศรษฐกิจ (European Economic Community) ค.ศ. 1957 เปาหมาย
สําคัญ คือ การจัด ตั้ ง “ตลาดร วม” ระหวางประเทศสมาชิ ก มีการเคลื่ อนยายของสินค า บริ การ เงิ นทุ นและคนอยางไม มี
อุปสรรคใด ๆ (วัชรา ไชยสาร, ม.ป.ป.) สิ่งสําคัญประการแรกของการรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรป คือหลักการพื้นฐานแหง
กฎหมาย สหภาพยุโรป มีระบบกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะระบบการให
กฎหมายสหภาพยุโรปมีอํานาจเหนือรัฐสมาชิก ซึ่งมีผลผูกพันใหรัฐสมาชิกตองเคารพ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งมีความ
แตกตางจากระบบกฎหมายทั่วไป และยังมีชองทางใหประชาชนสามารถดําเนินคดีกับรัฐสมาชิกตอศาลยุติธรรมแหงยุโรปได
อาเซียน (ASEAN) มีลักษณะของการรวมกลุมกันตามภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขาดวยกันเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจ และสงเสริมสันติภาพระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน ซึ่งมีความคลายคลึงกับ สหภาพยุโรป
(EU) แตก็มีความแตกตางกันในแงของบทบาทและหนาที่ และอํานาจการตอรองตาง ๆ ดวยเหตุผลของฐานะทางเศรษฐกิจของ
กลุมสมาชิกที่มีสภาพแตกตางกัน (ปรารถนา คงนาค, 2557)
บทความนี้ มีความมุงหมายที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ ขอบังคับที่ใชบริหารปกครองในกลุมประเทศอาเซียน
ตามกฎบัตรของประชาคมอาเซียน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑที่ใชในการบริหารปกครองในสหภาพยุโรป วามีความ
เหมือนหรือความตางกันอยางไร เพื่อจะไดเห็นถึงความกาวหนา และพัฒนาการในสวนงานบริหารปกครองของสหภาพยุโรป
และอาเซียน เนื่องจากกลุมสมาชิกในอาเซียนลวนแลวแตมีความแตกตางที่เกิดขึ้นในแตละประเทศของสมาชิกกลุมอาเซียนเอง
จึงเปนเสมือนความทาทายและบทพิสูจนวา กลุมสมาชิกอาเซียน จะสามารถกาวผานจุดที่แตกตางกันนี้ จนทําใหอาเซียนเปน
องคกรที่มีประสิทธิภาพไปไดอยางมีสิทธิภาพมากนอยเพียงใดในอนาคต
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2. โครงสรางของกฎบัตรอาเซียน
โครงสรางของกฎบัต รอาเซี ยนนั้น ประกอบไปดวยบทบั ญญั ติทั้ งหมด 13 หมวด อันประกอบไปด วย 55 ขอ ซึ่ ง
บทบัญญัติในแตละหมวด มีรายละเอียด ดังนี้
หมวดที่ 1 กล าวถึ ง วั ตถุ ป ระสงค และหลั กการของอาเซี ย นในดานต าง ๆ ทั้ ง ความร วมมื อทางเศรษฐกิจ สัง คม
สิ่งแวดลอม การเมืองและความมั่นคง
หมวดที่ 2 กลาวถึง สภาพบุคคลตามกฎหมาย และสภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน โดยระบุวา อาเซียน คือ
องคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล และไดรับสภาพบุคคลตามกฎบัตรนี้
หมวดที่ 3 กลาวถึง สมาชิกภาพ คือ ประเทศใดบางที่เปนสมาชิกอาเซียน แตละประเทศมีสิทธิและพันธกรณีอยางไร
บาง รวมทั้งระบุถึงกฎเกณฑการรับสมาชิกใหม ซึ่ง ตองเป นประเทศที่ตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยที่ตองไดรับการ
ยอมรับโดยมีฉันทามติในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเสียกอน
หมวดที่ 4 กลาวถึง โครงสรางองคกร และหนาที่ของคณะกรรมการการทํางานตาง ๆ อันประกอบไปดวย ที่ประชุม
สุดยอดอาเซียน ซึ่งกําหนดใหมีการจัดประชุมปละ 2 ครั้ง โดยใหรัฐสมาชิกที่เปนประธานอาเซียนเปนเจาภาพในการจัดงาน
หมวดที่ 5 กลาวถึง องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน ซึ่งไดระบุเอาไวอยูในภาคผนวก 2 ของ กฎบัตรอาเซียน คือ
องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน เชน รัฐสภา องคกรภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และองคกรภาคประชาสังคม เปนตน
หมวดที่ 6 กลาวถึง ความคุมกั นและเอกสิทธิ์ต าง ๆ ของอาเซียน ที่จะไดรั บความคุนกั นในดินแดนของรัฐสมาชิ ก
รวมทั้งเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน พนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะตองไดรับความคุม
กันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบังคับ
หมวดที่ 7 กลาวถึง การตัดสินใจ คือ เกณฑการตัดสินที่อยูบนหลักการปรึกษาหารือ และฉันทามติ รวมทั้งขั้นตอน
การดําเนินงานตาง ๆ เชน หากมีเรื่องละเมิดกฎบัตรรายแรง หรือไมปฏิบัติตาม ก็จะตองเสนอเรื่องดังกลาวไปยังที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน
หมวดที่ 8 กลาวถึง วิธีการระงับขอพิพาท โดยกําหนดวา รัฐสมาชิกตองพยายามระงับขอพิพาทอยางสันติใหทันทวงที
ผานการสนทนา ปรึกษาหารือ หรือเจรจา รวมทั้งอาจใชคนกลางที่นาเชื่อถือ ทําการประนีประนอม และการไกลเกลี่ยก็ได ซึ่ง
อาจมีการจัดตั้งกลไกเพื่อระงับขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้น แตหากมีขอพิพาทที่ระงับไมได ก็ใหเสนอขอพิพาทดังกลาวไปใหที่ประชุม
สุดยอดอาเซียนเปนผูตัดสินในชองทางสุดทาย
หมวดที่ 9 กลาวถึง งบประมาณและการเงิน คือการจัดทํางบประมาณของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตองไดรับการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก โดยงบประมาณจะมาจากรัฐสมาชิกอาเซียนจายคาบํารุงประจําป
หมวดที่ 10 กลาวถึง การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน วาระของประธานอาเซียน จะตองหมุนเวียนตําแหนงกัน
ทุกป ตามลําดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศ พรอมกับระบุบทบาทของประธานอาเซียน ที่จะเสริมสรางและสงเสริม
ความสั ม พั น ธ ใ ห ดี ขึ้ น ทั้ ง ในและนอกอาเซี ย น รวมถึ ง ระบุ ถึ ง พิ ธี ก ารและแนวปฏิ บั ติ ท างการทู ต นอกจากนี้ ยั ง ระบุ ใ ห
ภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่ใชในการทํางานรวมกันอีกดวย
หมวดที่ 11 กลาวถึง อัตลักษณและสัญลักษณ กําหนดใหมีคําขวัญของอาเซียนวา "One Vision, One Identity,
One Community" หรือ "วิสัยทัศน เดียว อัตลักษณเ ดียว ประชาคมเดียว" พรอมกําหนดลักษณะของธงอาเซียน ดวงตรา
อาเซียน เพลงประจําอาเซียน และใหวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกป เปนวันอาเซียน
หมวดที่ 12 กลาวถึง ความสัมพันธภายนอก คือ แนวทางและขั้นตอนการเจรจาของอาเซียนกับคูเจรจา เพื่อดําเนิน
ความสัมพันธกับภายนอกองคกร โดยตองยึดมั่นตามหลักเกณฑที่กฎบัตรกําหนดไว รวมทั้งกําหนดบทบาทของผูประสานงาน
กับคูเจรจา พรอมกับระบุความสัมพันธกับสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศสถาบันอื่นอีกดวย
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หมวดที่ 13 กลาวถึง บทบัญญัติทั่วไป และบทบัญญัติสุดทาย คือ การลงนาม การใชสัตยาบัน การเก็บรักษา การใหมี
ผลบังคั บใช การแกไข อํ านาจหนาที่ การทบทวน การตีความ ความตอเนื่องทางกฎหมาย การจดทะเบี ยนกฎบัตรอาเซี ย น
สินทรัพยของอาเซียน
3. ปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน
อยางที่ทราบกันวา ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยประชาคมยอย 3 ประชาคม อันเปรียบเสมือน 3 เสาหลักของ
อาเซี ยน คื อ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซี ยน (ASEAN Political-Security Community) 2. ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซีย น (ASEAN SocioCultural Community) ทั้ง 3 เสาหลักนี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร แกไขผลกระทบตอ
สังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
และสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมทั้งรับรูขาวสารเพื่อให
ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2555, หนา 4)
การรวมตัวของกลุมอาเซี ยนนี้ คือการเพิ่มอํานาจในการเจรจาตอรอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
ตลาดของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของสินคา เงินตราขึ้น และเมื่อมีการคาระหวาง
ประเทศเกิดขึ้นแลว ก็จะทําใหเกิดความเกี่ยวพันกันทางดานกฎหมายอยางสิ้นเชิง จึงอาจสงผลใหในแตละประชาคมอาจเกิด
ความไมสอดคลองหรือเกิดขอพิพาทระหวางกันได ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้น จึงจําเปนที่จะตองมี
การกําหนดกฎเกณฑเ พื่อระงั บข อพิ พาท ซึ่ง การระงับ ขอพิพ าทของสมาชิกอาเซีย นนี้ จึ งเปนที่ม าของการกําหนด กฎบัต ร
อาเซียน (ASEAN Charter) ขึ้น ซึง่ กฎบัตรอาเซียนนั้น เปรียบเสมือน "ธรรมนูญของอาเซียน" ซึ่งเปนรางสนธิสัญญาที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดทํารวมกันขึ้น เพื่อเปนการวางกรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขอบเขต ความรับผิดชอบตาง ๆ รวมทั้งโครงสราง
ขององคกรใหกับอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคใหกลุมสมาชิกปฏิบัติตามภายใตกฎหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถปรับปรุง แกไข และ
สรางกลไกใหมขึ้นมาไดอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของในโลกในยุคปจจุบัน
อาเซียน (ASEAN) มีชื่อยอมาจาก Association of South East Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีประเทศที่ไดรวมกันกอตั้งขึ้น 5 ประเทศ ดวยกัน คือ ไทย ฟลิปปนส มาเลเซียอินโดนีเซีย และสิงคโปร
โดยไดรวมกันจัดทําปฏิญญาอาเซียน ชื่อวา “ปฏิญญากรุงเทพฯ” และไดลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทย
ในปจจุบันสมาชิกอาเซี ยนมีทั้ งหมด 10 ประเทศ อั นประกอบไปดวย ไทย มาเลเซีย ฟลิป ปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไ น
เวียดนาม ลาว เมียนมา (พมา) และกัมพูชา (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2551, หนา 1)
ถึงแมวา “อาเซียน” จะถูกกอตั้งขึ้นมานานมากถึง 50 ป แลว ซึ่งถือวาใกลเคียงกันกับ “สหภาพยุโรป” ที่มีระยะเวลา
ของการรวมกลุมกันมามากวา 60 ป และถึงแมวาจะไดมีการจัดทําเอกสารขอตกลงกันไปหลายฉบับ แตที่ผานมาความรวมมือ
สวนใหญของอาเซียนจะอยูในรูปแบบของขอตกลงกันอยางไมเปนทางการ โดยมักใชความสัมพันธดานบุคคลในการขับเคลื่อน
ความรวมมือในดานการเมืองเศรษฐกิจ และความรวมมือดานตาง ๆ โดยปราศจากกฎเกณฑหรือกฎขอบังคับสําหรับการอยู
รวมกัน เพื่อขับเคลื่อนองคกรอยางแทจริง จึงทําใหผูนําอาเซียนไดมีความเห็นชอบรวมกันวา ถึงเวลาแลวที่ “อาเซียน”ควรที่จะ
มีกฎบัตร อันเปนหลักการพื้นฐานของอาเซียน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคและโครงสรางของความรวมมือ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาคมอาเซียนไดอยางครบถวนสมบูรณ บรรดาผูนําอาเซียนจึงแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิ โดยมาจากกลุม
ประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน เพื่อใหจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรปรากฏอยูในกฎบัตรอาเซียน จนกระทั่งตอมา
เมื่อไดมีการหาแนวทางในการบัญญัตกฎบัตรอาเซียนขึ้นจนสมบูรณแลว จึงไดมีการประกาศใชกฎบัตรอาเซียน และบังคับใช
เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เปนตนมา ซึ่งกฎบัตรอาเซียนจะสงผลใหอาเซียนเปนองคกรที่ดําเนินการดวยกฎกติกาที่วางเอาไว
และยึดมั่นในหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักธรรมาภิบาล (Good
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Governance) และสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ (Peace, Security and Stability) (สํานักงานศูนยประชาคม
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559 หนา 4-6)
อยางไรก็ตาม บทบัญญัติที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการระงับขอพิพาทตามกฎบัตรอาเซียนนั้น ไดมีการระบุเอาไว
ในหมวดที่ 8 วาดวยเรื่องการระงับขอพิพาท เพียงหมวดเดียวเทานั้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ (ธีรยุทธ ปกษา, 2559 หนา 156157)
หมวด 8 วาดวยการระงับขอพิพาท
ขอ 24 กลไกการระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ
ขอ 24.1 ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไกและขั้นตอนการดําเนินการที่กําหนดไว
ในตราสารนั้น ๆ
ขอ 24.2 ใหระงับขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ โดยสันติตามสนธิสัญญาทาง
ไมตรีและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานของสนธิสัญญาดังกลาว
ขอ 24.3 ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการใช
ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารวาดวยกลไกการระงับขอพิพาทของอาเซียน
ขอ 25 ในกรณีที่มิไดกําหนดเอาไวอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหมีการจัดตั้งกลไกการระงับขอพิพาทที่เหมาะสมรวมถึง
การอนุญาโตตุลาการสําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชกฎบัตรและตราสารอาเซียนอื่น ๆ
ขอ 28 หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ประเทศสมาชิกยังคงมีสิทธิที่จะใชวิธีการระงับขอพิพาทอยางสันติที่ระบุไวในขอ
33 (1) ของกฎบัตรสหประชาชาติหรือตราสารกฎหมายระหวางประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี
ถึงแมวาอาเซียนจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการระงั บขอพิพาทตาง ๆ เอาไวมากมายตามแตละประชาคม
อาทิเชน สนธิสัญญาทางไมตรีและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) พิธีสารฯ วาดวยกลไกการระงับขอพิพาท
ทางเศรษฐกิจอาเซียน (EDSM2004) พิธีสารฯ ของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกการระงับขอพิพาท (DSMP) ซึ่งโดยสวนมากพิธี
สารฯ ตาง ๆ นั้น จะเปนการระงับขอพิพาทในดานเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งกระบวนการระงับขอพิพาทในดานอื่น ๆ ไมคอย
มีความกาวหนามากเทาที่ควร จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในดานอื่น ๆ ขึ้นไดโดยงาย และเมื่อเกิดขอพิพาท หรือปญหา
ความขัดแยงขึ้น โดยสวนมากอาเซียนก็จะใชแนวทางและวิถีอาเซียนโดยทั่วไป เพื่อยุติปญหาขอพิพาท ดวยการเจรจา เพิ่มเติม
ขอตกลงขึ้นมาใหมเพื่อยุติปญหาเพียงชั่วคราว แตมิไดทําใหปญหาที่เกิดขึ้นนั้น เสร็จสิ้นไปอยางสมบูรณ
ดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน เพื่อใชในการระงับขอพิพาทจึงไมมีประสิทธิภาพ เพราะแตละ
กลุมประเทศในอาเซียนไมนิยมเลือกใชการยุติปญหาขอพิพาทโดยกฎบัตรอาเซียน แตจะใชการเจรจาตกลงกันเองแทน จึงสงผล
ใหยังคงปรากฏปญหาใหเห็นอยูอยางไมข าดสาย เกี่ยวกับความขัดแยงของกลุมสมาชิกสมาคมอาเซียน ไมวาจะเปน ปญหา
ความขัดแยงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต ซึ่งเปนขอพิพาทเรื่องอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใตของหลายชาติ
ดวยกัน (ผูจัดการ Online, 2560) ปญหาความขัดแยงในหมูเกาะสแปรตลีย ปญหาเขตแดนไทย-พมา ทางดานจังหวัดระนองเกาะสอง หรือแมกระทั่งปญหาระหวางไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหาร ซึ่งเปนปญหาที่ยืดเยื้อมานาน
และทั้งสองประเทศก็ยังไมสามารถหาทางออกได (สุวัฒน อํานวย, 2555) ซึ่งแตละปญหาที่เกิดขึ้นนั้น แมในขณะนี้จะดูเหมือน
สงบไป แตความจริงแลวปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไขอยางชัดเจน เพียงแตรอการประทุของปญหาขึ้นมาเทานั้นเอง
จากประเด็นปญหาความขัดแยงดังกลาวขางตนนี้ เปนเพียงความขัดแยงบางประการที่ยกขึ้นมา ยังคงมีอีกหลายความ
ขัดแยงที่เปนปญหาอยูในปจจุบันและยังไมไดรับการแกไข จึงแสดงใหเห็นวา ปจจุบันการบังคับใชกฎบัตรอาเซียนจึงยังมีปญหา
อยู เพราะกฎบัตรอาเซียนนี้ยังไมอาจบังคับใชกับประเทศในกลุมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะแตละประเทศ
สมาชิกตางก็ยึดมั่นถือมั่นตามลักษณะของประเทศตนเอง โดยไมยอมสูญเสียอํานาจบางประการเหมือนอยางเชนการรวมตัวของ
สหภาพยุโรป จึงทําใหการอยูรวมกันของอาเซียนจึงแตกตางกับการอยูรวมกันของสหภาพยุโรป
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เมื่อศึ กษาเปรี ยบเทียบกั บการรวมตัวของสหภาพยุโ รปนั้ น ซึ่ง มีจุด เริ่ม ตนคื อ กลุ มประเทศประชาธิ ปไตยในยุโรป
ตองการรวมตั วเพื่อให เกิ ด สั นติ ภ าพ และความเจริ ญรุ ง เรือง โดยมี จุดเริ่ ม ตนมาจากการรวมตั วทางเศรษฐกิ จ คื อ การตั้ ง
ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (European Coal and Steel Community) ค.ศ. 1951 และการตั้งประชาคมดาน
ปรมาณู (EURATOM) และเศรษฐกิจ (European Economic Community) ค.ศ. 1957
สหภาพยุโรปมีเปาหมายสําคัญคือ การจัดตั้ง “ตลาดรวม” (Common market) ซึ่งหมายถึงการเปดเสรีทางสินคา
เงิ นทุ น แรงงาน และการบริ การ โดยเริ่ ม จากตลาดร วมถ านหิ นและเหล็ กจนพัฒ นาสู ต ลาดร วมทางเศรษฐกิ จซึ่ ง ประสบ
ความสําเร็จอยางมากในป ค.ศ. 1992 ซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม “ยุโรปตลาดเดียว” (Single market) (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน,
2560)
ปจจุบันสหภาพยุโรปมีรัฐสมาชิกทั้งสิ้น 28 ประเทศ อันประกอบไปดวย กรีซ โครเอเชีย เช็กเกีย ไซปรัส เดนมารก
เนเธอร แลนด บัลแกเรี ย เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด ฝรั่งเศส ฟนแลนด มอลตา เยอรมนี โรมาเนี ย ลักเซมเบิร ก ลัตเวี ย
ลิทัวเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อิตาลี เอสโตเนีย ไอรแลนด และฮังการี (สตาวรอส
แลมบรินิดิ ส, 2550 หนา 4) ซึ่งการบริหารและปกครองสหภาพยุโรปจะมีการแบงแยกอํานาจออกเปน 3 สวนด วยกัน คื อ
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยที่แตละสวนจะมีองคกรและหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบในการใช
อํานาจในแตละสวนเพื่อบริหารจัดการอยางเต็มที่ (จรัญ รัตตมณี , นายมานิตย สุขอนันต, ชัยภวัฒน ชยาอนันตพัฒน, สุด
ปรารถนา นีละไพจิตร, นิออน ลี, 2557 หนา 5)
นอกจากนี้หลักกฎหมายสหภาพยุโรปก็มีลักษณะพิเศษซี่ง มีความแตกตางจาก กฎบัต รของประชาคมอาเซียนและ
หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปโดยเฉพาะความสัมพันธระหวางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งบอเกิดของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปที่สําคัญที่สุด คือเรื่อง สนธิสัญญา (Treaty) นอกจากจะมีสนธิสัญญาระหวางรัฐสมาชิกที่เกี่ยวกับสหภาพยุโรปแลว ระบบ
กฎหมายสหภาพยุโรปยังมีการกําหนดใหมีกฎหมายลําดับรองที่มีผลบังคับใชกับรัฐสมาชิกไดโดยไมจําเปนตองทําเปนขอตกลง
ระหวางประเทศอีกครั้ง ดวยการใหสถาบันของสหภาพยุโรปมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง โดยใหมีผลบังคับใชกับรัฐสมาชิก
ไดทันที
กฎหมายลําดับรองของสหภาพยุโรปแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน (สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล, อนุสรณ ศรีเมนต, วิ
รัตน เกษมทรัพย, เอกสิทธิ์ จารุวัฒนจีรังกร, อรพรรณ ลีนะเปสนันท, 2557 หนา 12-15)คือ
1. กฎระเบียบ (regulation) ถือเปนกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ประเทศสมาชิกสหภาพตองบังคับใชทั้งหมด ไม
สามารถปรับเปลี่ยนได เนื่องจากมีสถานะทางกฎหมายสูงกวากฎหมายของรัฐสมาชิก และมีผลผูกพันตอรัฐสมาชิก และระบบ
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกทันทีเมื่อมีการประกาศใช โดยไมตองมีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑใด ๆ เพื่อรองรับการบังคับ
ใชขอกําหนดอีก ปจจุบันกฎระเบียบตาง ๆ ที่ออกโดยสถาบันของสหภาพยุโรปไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐสมาชิก ซึ่งรัฐสมาชิกจะตองนํากฎเกณฑดังกลาวไปปฏิบัติโดยตรงอยางเครงครัด
2. ขอบั ง คับ (directive) เป นบอเกิด ของกฎหมายสหภาพยุโ รปที่สํ าคั ญไม นอยไปกว ากฎระเบี ย บ สถานะทาง
กฎหมายของข อบั งคับ จะไม มีผลผูกพันรั ฐสมาชิกทั นที เมื่ อมีการประกาศใช แตรั ฐสมาชิ กจะตองเลือกวิธีในการปฏิ บัติ ตาม
ขอกําหนดนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยปรับปรุงกฎหมายและนโยบายของรัฐใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดดัง กลาว
แตทั้งนี้การนําไปปรับใชเปนกฎหมายภายในของตนเองจะตองคํานึงถึงขอจํากัดและความเปนไปไดภายในรัฐสมาชิกซึ่งแตละรัฐ
สมาชิกสามารถมี แนวทางการปฎิบั ติที่แตกตางกันได ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามรัฐสมาชิกผูที่ถูกกระทบสิท ธิหรือเอกชนที่
ไดรับผลกระทบโดยตรง (Direct Effect) สามารถนําเรื่องดังกลาวขึ้นสูศาลยุติธรรมแหงยุโรปได
3. คํ าตัด สิ น (decision) เป นมาตรการเกี่ ยวพั นกั บ องค กร สถาบั น หรื อรัฐ สมาชิ กโดยตรงในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ถือเปนเครื่องมือดานการบริหารบังคับแกรัฐสมาชิกเพื่อดําเนินการตามกฎหมายของสหภาพยุโรป
หลักการสําคัญที่ทําใหกฎหมายสหภาพยุโรปมี ลักษณะพิเศษแตกตางจากหลักกฎหมายระหว างประเทศอื่น ๆ คื อ
หลักการมีผลบังคับโดยตรง (Direct effect) และหลักความเปนกฎมายสูงสุดของกฎหมายสหภาพยุโรป (Supremacy of EU
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law) หลักการดังกล าวเป นหลักการพื้นฐานของการบูรณาการทางกฎหมายของสหภาพยุโ รป ซึ่ง ศาลยุ ติธรรมแหงยุ โรปได
วินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวในคดี Case ๒๖/๖๒, Van Gend En Loos โดยสรุปสาระสําคัญไดวา สภาพบังคับของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปทําใหรัฐตองถูกจํากัดอํานาจอธิปไตยไดภายในขอบเขตอันจํากัด ทั้งนี้ไมใชเรื่องการบังคับใชกฎหมายเทานั้น แตรวมไปถึง
การตรากฎหมายภายในรั ฐ สมาชิก นอกจากนี้ กฎหมายสหภาพยุ โรปไม ได มี ผลเฉพาะป จเจกชน แต ยัง รวมไปถึ งกฎหมาย
ประชาคมซึ่งจะกลายเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในอีกดวย
นอกจากนี้ หลั กความเป นสู งสุด ของกฎหมายสหภาพยุโ รปไดถู กบั ญญั ติไว ในสนธิสัญ ญาของประชาคมยุโ รปและ
สหภาพยุโรปฉบับตาง ๆ ดวย ซึ่งกําหนดใหกฎหมายลําดับรอง ประเภทขอบังคับและขอกําหนดที่เกิดจากสถาบันของรัฐสมาชิก
มีผลบังคับผูกพันโดยตรงตอรัฐสมาชิกทันที กฎหมายของสหภาพยุโรปจึงมีความเปนเอกภาพ ไมถูกครอบงําโดยระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐสมาชิก เพราะกฎหมายสหภาพยุโรปมีสภาพบังคับและมีลักษณะเฉพาะ และรัฐสมาชิกจะตองไมบัญญัติกฎหมาย
และขอกําหนดใด ๆ ที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายสหภาพยุโรป
อย างไรก็ ต าม ยิ่ ง ไปกว า นั้ น หลั กความเป น สู ง สุ ด ของกฎหมายสหภาพยุ โ รปนี้ เป นหลั ก การที่ แ สดงให เ ห็ นถึ ง
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายสหภาพยุโรปที่มีสถานะสูงกวากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกหากเกิดการขัดกันระหวางกฎหมาย
สหภาพยุโรปกับกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกในเรื่องที่มีกฎหมายสหภาพยุโรปบัญญัติไวแลวจะตองคํานึงถึงกฎหมายสหภาพ
ยุโรปกอน หากบทบัญญัติแหงกฎหมายของรัฐสมาชิกใดขัดหรือแยงกับกฎหมายสหภาพยุโรปก็ไมสามารถที่จะมีผลในการบังคับ
ใชได
ดังนั้น กฎบัตรอาเซียน ที่เปรียบเสมือน ธรรมนูญของอาเซียน จึงถือมิไดวาเปนกฎหมายกลาง ที่สามารถบังคับใชกับ
กลุมประเทศในอาเซียนได ซึ่งแตกตางจากสหภายุโรป ที่มีการกําหนดกฎหมายกลางขึ้นมาบังคับใชกันอยางเปนกิจจะลักษณะ
จนสามารถบังคับใชกันไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง
4. สรุป
จากการเปรียบเทียบระหวางการบังคั บ ใชกฎบัตรอาเซี ยน และหลั กการของกฎหมายสหภาพยุโ รป จะเห็นไดวา
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) นั้น จะใชกฎบัตรอาเซียน ที่เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ เพื่อวางกรอบของกฎหมาย แตกฎหมาย
ดังกลาวก็ถือเปนเพียงการทําขอตกลงรวมกันระหวางประเทศสมาชิกกันเทานั้น จึงทําใหขอตกลงที่เกิดขึ้นของอาเซียนจึงขึ้นอยู
กับวาประเทศใดจะมีความสมัครใจวาจะปฏิบัติตามมากนอยหรือไมเพียงใด เพราะมิไดมีการบังคับกันระหวางประเทศสมาชิก
เพราะทุกสมาชิกมีความเทาเทียมกัน มีอํานาจในการตัดสินใจเทาเทียมกันหมด แตสหภาพยุโรป (EU) ใชการทําสนธิสัญญา
รวมกันของกลุม ประเทศสมาชิก โดยมีการจัดตั้งองคกรกลางที่มีอํานาจเหนือสมาชิกขึ้น เชน สภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป
ฯลฯ ดังนั้น จึงทําใหกลุมประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป มีความจําเปนที่จะตองยอมสละอํานาจบางประการเพื่อใหองคกร
กลางมีอํานาจในการตัดสินใจ และรวมกันตัดสินใจวาจะใชนโยบายใดรวมกัน อาทิ การใชสกุลเงินยูโรรวมกัน (สกุลยูโร) กลาว
โดยสรุปคือ สหภาพยุโรปมีการใชระบบกฎหมายเฉพาะ คือ ระบบกฎหมายยุโรป (European Legal System) จึงทําใหมีผล
ผูกพันกับรัฐสมาชิกที่จะตองใหความเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือกฎหมายอยางเครงครัด
จากการศึกษาดังกลาว จึงแสดงใหเห็นวา กฎบัตรอาเซียน ที่บังคับใชอยูในปจจุบันนั้น ไมมีสภาพบังคับที่ชัดเจน ซึ่ง
หากเกิดขอพิพาทอาจระหวางอาเซียนดวยกัน โดยสวนมากอาเซียนก็จะทําการแกไขปญหาตามวิธีของอาเซียนเอง เชน การ
เจรจา การแกไขเพิ่มเติมขอตกลง หรือหากเปนปญหาใหญก็จะตองไปดําเนินคดีกันที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือที่เรียก
กันวาศาลโลก หรืออาจตองใชวิธีการเจรจาทางการทูต หรือเวทีโลกอื่น ๆ เปนเครื่องมือในการเจรจา เพื่อที่จะไดสามารถระงับ
ขอพิพาท โดยชั่วคราวได แตทั้งนี้การระงับขอพิพาทเพียงชั่วคราวนี้ มิไดเปนการรับประกันวา ปญหาดังกลาวนั้นจะไมกลับมา
กอใหเกิดความเสียหายตอใคร หรือประเทศใด อีก
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ดังนั้น อาเซียนจึงควรที่จะวางกรอบอํานาจหนาที่ และแนวทางในการจัดการปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหชัดเจน
เพื่อทําใหองคกรระงับขอพิพาทในกรอบของอาเซียนมีความชัดเจน และวางระบบกฎหมายของอาเซียน รวมถึงการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพเหมือนอยางเชนสหภาพยุโรป เพราะหากไมมีการวางระบบกฎหมายมาตั้งแตตนอาจจะทําให การ
ดําเนินงานขององคกรมีปญหาไดโดยงาย เพราะกฎหมายถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําใหวัตถุประสงคขององคกรลุลวง
ไปไดโดยงาย เพราะหากยังไมมีการแกไขหรือกําหนดขอกฎหมายอยางชัดเจน หรือหากไมทําใหระบบกฎหมายในอาเซียนเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ก็อาจจะทําใหรัฐสมาชิกแตล ะรัฐอาจจะเดินกันคนละทาง จนสงผลใหเกิดความไมล งรอยกันในหลาย ๆ
เรื่อง และหาขอสรุป หรือขอตกลงเพื่อที่จะไดยุติปญหาตาง ๆ ไดอยางยากลําบาก
5. เอกสารอางอิง
จรัญ รัตตมณี, นายมานิตย สุขอนันต, ชัยภวัฒน ชยาอนันตพัฒน, สุดปรารถนา นีละไพจิตร, นิออน ลี. (2557).
กฎหมายประชาคมยุโรป หัวขอการบังคับใชกฎหมายในยุโรปนโยบาย ภายนอกของสหภาพยุโรปและ
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ลูกเสืออาเซียน: ภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ASEAN Scout: Brotherhood of South East Asian Region
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บทความวิชาการนี้ตองการนําเสนอใหเห็นถึงการขยายอาณาบริเวณของความรวมมือระหวางประเทศของกระบวนการ
ลูกเสือที่กวางขวางออกไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือเปนกลไกความรวมมือหนึ่งที่ถูก ควบรวมอยูในสมาชิกลูกเสือ
ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค ที่มุงเนนในการใหการศึกษาแกเยาวชนผานกระบวนการ หลักการและวิธีการของลูกเสือ อีกทั้งยัง
เปนไปตามกฎของลูกเสือขอที่สี่ในสิบขอ เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่น
ทั่วโลก” (Scout is a friend to all and a brother to every other Scout) ดวย บทความวิชาการนี้จึงพยายามสะทอน
ใหเห็นเปนที่ประจักษถึงการสรางความสัมพันธความเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนทุกคนซึ่งเปนสิ่งที่ลูกเสือพึงตระหนักในหลักภารดร
ภาพ โดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดอาศัยกระบวนการลูกเสือนี้ ในการกระชับความสัมพันธระหวางกันผานงาน
ชุมนุมลูกเสืออาเซียน (ASEAN Scout Jamboree) มาอยางยาวนานและตอเนื่อง
คําสําคัญ: ลูกเสืออาเซียน ภราดรภาพ เอเชียตะวันออกเฉียงใต
Abstract
This academic article aimed to identify the expansion in coordination of the scout movement in
South East Asian Countries. This is a coordinating mechanism included in Asia-Pacific Regional Scout
Membership. The focus is on educating the youth through process, principle and method of scout.
Additionally, the coordination is in accordance with the forth scout law leading the path of all members,
that is, “A scout is a friend to all and a brother to every other scout”. This academic article is empirical
study to reflect relationship building and showing generosity to others which is the scout realization of
brotherhood. Specifically, ASEAN countries apply scout movement to strengthen relationship through
ASEAN Scout Jamboree which is organized consecutively for a long time.
Keywords: ASEAN scout, brotherhood, Southeast Asia
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1. บทนํา
ขบวนการลูกเสือนั้นมีจุดเริ่มตน ณ เกาะบราวซี (Brown Sea Island) ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยูที่ปากอาวเมืองพูล
(Poole Harbour) แหงสหราชอาณาจักร ไดมีการเขาคายพักแรมของเด็กแหงหนึ่งซึ่ง ไดเชิญชวนเด็กใหเขารวมอบรม โดย
ทานไดคอยคุมการฝกดวยตนเอง (Experimental Camp) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) คายอบรมนั้นจึง
ถือวาเปนการกอกําเนิดลูกเสือ (Boy Scout) แหงแรกในโลก (The World’s first Scout camp) ในการอบรมครั้งนั้น
กอใหเกิดผลดี สมดังความมุงหมายของผูสถาปนาและเปรียบเสมือนบิดาแหงการลูกเสือโลก อีกทั้งยังทําใหเกิดความบันดาล
ใจให โรเบิรต สตีเฟนสัน สไมธ เบเดน โพเอลล หรือในแวดวงลูกเสือเรียกทานวา บี-พี ในอันที่จะขยายกิจการใหกวางขวาง
ออกไปในวันขางหนาซึ่งนาสนใจเพราะตอมาในป ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) รัฐบาลอังกฤษไดประกาศรับรองฐานะของลูกเสือ
อังกฤษเปนทางการ จากนั้นกิจการลูกเสือจึงเผยแพรออกไปเปนวงกวาง20 และต อมาไดมีการจัดทําหนัง สือ Scouting for
boys พิ มพออกจําหนายทั้ง หมด 6 เลมซึ่งประเทศตาง ๆ ที่มีกิจการลูกเสือก็ไดทําการตีพิมพหนังสือดั งกลาวออกเผยแพร
สําหรับผูที่สนใจรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน กิจการลูกเสือจึงไมไดกระจุกตัวเพียงชนกลุมใดกลุมหนึ่งอีกตอไป กลาวคือได
ขยายอาณาบริเวณออกไปอยางกวางขวาง กอปรกับนัยสําคัญอยางหนึ่งคือการสรางความสัมพันธอันดีกับทุกกลุม ชนชั้นของ
สังคม โดยไมเลือกปฏิบัติ ไมเลือกเพศ วัย ไมเลือกผิวสี ชนชาติ แมกระทั่งศาสนา ซึ่งสะทอนออกมาในกฎของลูกเสือขอ
ที่สี่ในสิบขอซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” (Scout is
a friend to all and a brother to every other Scout) มิติในการสรางความสัมพันธความเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนทุกคนจึง
เปนสิ่งที่ลูกเสือพึงตระหนักในหลักภารดรภาพไวอยูเปนนิจ
2. ลูกเสืออาเซียน : กลไกหนึ่งในการสรางความสัมพันธอันดีภายในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) ถึง วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ที่ผานมา ณ คาย
ลูกเสื อวชิร าวุ ธ อําเภอศรีร าชา จั งหวัด ชลบุ รี ถื อเปนครั้ ง แรกของประเทศไทยกับ การเป นเจาภาพจั ดงานชุ มนุ มลู กเสื อ
อาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ใกลเคียงกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีเหลาลูกเสือจากประเทศตาง ๆ กวา 17 ชาติ อาทิ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา อินเดีย มัลดีฟ เปนตน และผูเกี่ยวของกวา 7,000 คน รวมชุมนุมและรวม
กิจกรรมเรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเขาใจความแตกตาง โดยในครั้งนั้นการจัดงานภายใตแนวคิด “รวมกันสานฝนสู
สันติภาพ” หรือ “Gathering for Peace” ถือเปนเจตจํานงรวมกันในการชุมนุมลูกเสืออาเซียน ซึ่งงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน
ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) จัดโดย สํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมลูกเสือ
อาเซียนเพื่อความรวมมือในภาคพื้น (ASARC: ASEAN Scout Association for Regional Cooperation) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติในขณะนั้น ทรงเจริญ
พระชนมายุ 86 พรรษา ทั้งเปนโอกาสสําคัญของลูกเสือไทย ในการเสริมสรางประสบการณ

20

ฉัตรชัย ประภัศร, ผูก ํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน, (กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2560), หนา 2
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ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณประจํา ASARC (ASEAN Scouts Association for Regional Cooperation)
แหลงที่มาของภาพ : http://ppmbalikpulau.blogspot.com/
การเรีย นรู แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นกั บลู กเสือนานาชาติ เปนการกระชับ ความสัม พันธอันดี ระหว างลูกเสื อและ
พลเมื องมิ ต รประเทศภาคพื้ นเอเชี ย - แปซิ ฟก และภู มิ ภ าคอาเซี ย นและเป นการเตรี ย มความพร อมเยาวชนลู กเสือเข าสู
ประชาคมอาเซียน ดวยการจัดกิ จกรรมในงานชุมนุ มลูกเสือดังกลาวมี หลากหลายทั้ งกิจกรรมหลั ก ได แก ทูต แหงสั นติภาพ
พัฒนาชุมชน หมูบานอาเซียนอภิวัฒน วงเวียนแหงสันติภาพอาเซียน ผจญภัยและบุกเบิก เดินทางไกล กิจกรรมพิเศษ
ได แ ก เทศกาลอาเซี ยน กิ ลเวลล รี ยูเ นี่ ย น ชุ ม นุ ม รอบกองไฟ กิจกรรมยามว าง ได แ ก นิ ท รรศการ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ประเพณียอนยุค การแสดงพิเศษ เพื่อหลอหลอมใหลูกเสือมีทักษะชีวิต สามารถนําไปพัฒนาตนและกิจการลูกเสือในอนาคต
กับทั้งใหลูกเสือนานาประเทศไดเรียนรูสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ มีเสนห ยังใหเกิดความเขาใจ
และประทับใจในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งมีความหลายหลายของมิตรประเทศ สอดคลองกับวิธีการจัดกิจกรรมโดยแบงคาย
ชุมนุม ออกเปน 5 คายยอย แตละคายยอยจะประกอบไปดวยลูกเสือไทย และลูกเสือตางประเทศ ตั้งชื่อคา ยยอยตามคาย
ลูกเสือแหงชาติของประเทศสมาชิก ไดแก คายยอยที่ 1: Bolkiah (โบลเกีย) คายยอยที่ 2: Cibubur (ชิบูบู) คายยอยที่ 3:
Bagan Lalang (บากัน ลาลัง) คายยอยที่ 4: Makiling (มาคีลิ่ง) และคายยอยที่ 5: Salimbun (ซาลิมบุน) นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมทีน่ าสนใจตาง ๆ ไดแก การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงแคมปไฟ จาก 10 ประเทศในกลุมอาเซียน พิธีสวน
สนาม การจัดซุมกิจกรรมในลักษณะงานวัด ซึ่งจะมีการแสดงการละเลนไทย อาหารไทยอันสะทอนถึงวิถีชีวิตและประเพณีไทย
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนไทย และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พรอมกันนั้น ยังมีการแตงเพลงขึ้นมาใหม เพื่อใชสําหรับ
การจัดงานในครั้งนัน้ โดยเฉพาะ ไดแก เพลง “Gathering for Peace” ซึ่งมีเนื้อหามาจากแนวคิดการรวมตัวกันของลูกเสือ
อาเซีย น ในการสรางความสุข สงบและสั นติ ภาพให กับ สัง คมโลกนั บ ว ากิ จกรรมการชุม นุ ม ลูกเสืออาเซี ย นดั ง กลาวมีค วาม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือ ซึ่งไดบัญญัติไวในธรรมนูญลูกเสือ21 กลาวคือ
คําจํากัดความที่สรุปมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค หลักการ และวิธีการ ซึ่ง ลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน
สมิธ เบเดน โพเอลล หรือชื่อที่บรรดาเหลาลูกเสือเรียกขานทานวา บี-พี ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก ไดกลาววา22
“...ในความรูสึ กของฉัน ความมีชาตินิยม หมายถึง การสร างความมั่นคงและพลั งที่เขมแข็ง ใหแกชาติแ ตไมใชการ
สรางความเปนศัตรูตอชาติอื่น ๆ และนี่คือ ความปรารถนาอันสูงสง ที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กทุกคนมีสวนรวมในการนําคณะของ
ชาติของตนไปสูสันติภาพ สวัสดิภาพแหงโลกใหจงได เสมือนกับเธอตองทําตัวใหมีรางกายแข็งแรง ใหมีความสามารถที่ดี พรอม
ที่จะเปนผูเลนที่ดีในทีมฟุตบอลของเธอเอง...”

21

World Scout Bureau, Constitution of the World Organization of the Scout Movement ,[ออนไลน] 3 มกราคม
2561.แหลงที่มา : worldbureau@scout.org
22
สุทัศน เมาลีกุล, การลูกเสือโลกและกิจกรรมลูกเสือระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ :องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2556) หนา 22
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อีกทั้ง บี-พี ยังยืนยันอยางหนักแนนถึงแนวคิดความเปนพี่เปนนองกัน วามนุษยทุกคนจะตองมี ความเทาเทียมกัน
และปฏิบัติตอกันดุจพี่นอง ความเปนพี่เปนนอง เปนสิ่งที่ธรรมชาติมอบใหมนุษย คือ การไมเนนผิวพรรณ หรือ เผาพันธุ ลูกเสือ
จึงเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลกแลเปนมิตรกับทุกคนในโลก และภายหลังหลักคิดดังกลาวของ บี-พี ไดพัฒนาเปนกฎขอหนึ่ง
ของลูกเสือซึ่งจะไดกลาวตอไป ตรงกับที่ บี-พี ยังกลาววา23
“...แนวความคิ ดที่ย อมรับกั นระหว างประเทศ คื อ หลักการแห งภารดรภาพ (brotherhood) เทานั้ นที่ สามารถ
จรรโลงใหโลกของเราหลุดพนจากความวุนวายโกลาหลอยางแนนอน...”

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4
ในคําขวัญ “รวมกันสานฝนสูสันติภาพ : Gathering for Peace” ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ
แหลงที่มาของภาพ : http://ppmbalikpulau.blogspot.com
จากอิทธิพลการไดรับความนิยมในรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการของลูกเสือทําใหทั่วโลกหันมาสนใจรับแนวทาง
ของขบวนการลูกเสือมาประยุกตใชในหลาย ๆ ประเทศ ตามขอมูลของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 24 ระบุไวสอดคลองกับ ฉัตร
ชัย ประภัศร เรื่องการประชุมสมัชชาลูกเสือเอเชีย-แปซิฟก25 วาปจจุบันการลูกเสือไดเจริญเติบโตและแพรขยายไปทั่วโลก ซึ่งมี
สมาชิกกวา 30 ลานคน ใน 161 ประเทศทั่วโลก มีองคการลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement)
โดยสํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ซึ่งตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขาธิการ ผูดูแลการดําเนินงานของประเทศสมาชิกใหพัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององคการลูกเสือโลก และ
ตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) ซึ่งจัดใหมีขึ้นในทุก ๆ 4 ป นอกจากสํานักงานลูกเสือ
โลก (World Scout Bureau) กรุงเจนีวา แลวยังมีสํานักงานลูกเสือภาคพื้นอยูในภูมิภาคทั่วโลก อีก 6 แหง ไดแก
1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) มีประเทศสมาชิก 41 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด และกรุงบรสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม
2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia) มีประเทศสมาชิก 9 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่สาธารณรัฐยูเครน และสํานักงานสาขา ที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย
3. ภาคพื้นอินเตอรอเมริกา (Interamerica) มีประเทศสมาชิก 32 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี
23

เรื่องเดิม หนา 23
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ การลูกเสือโลก [ออนไลน] 3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://www.scoutthailand.org
25
เรื่องเดิม หนา 16-17
24
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4. ภาคพื้นอาหรับ (Arab) มีประเทศสมาชิก 18 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูท ี่กรุงไคโร ประเทศอียิปต
5. ภาคพื้นแอฟริกา (Africa) มีประเทศสมาชิก 37 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
- สํานักงานสาขา 1. ตั้งอยูที่กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล
- สํานักงานสาขา 2. ตั้งอยูที่ กรุงเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต
6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific) มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส

ภาพที่ 3 World Organization of the Scout Movement
แหลงที่มาของภาพ : https://www.wagggs.org
สํ าห รั บ กิ จ การ ลู ก เ สื อใ นกลุ มป ร ะ เ ท ศ อาเ ซี ย น จั ด อยู ใ น ส มาชิ กลู ก เ สื อ ภ าค พื้ น เ อเ ชี ย -แ ป ซิ ฟ ก
(Asia-Pacific) ซึ่งสวนใหญไดแกประเทศในแถบเอเชีย เชน บังกลาเทศ บรูไน ฟจิ ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี
มาเลเซีย มัลดีฟส เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา ไทย เปนตน

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
แหลงที่มาของภาพ : https://www.scout.org/asia-pacific

1212 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

โดยวั ต ถุป ระสงค และหลั กการของลู กเสือภาคพื้น เอเชีย -แปซิ ฟกนั้นมุ งเนนในการใหการศึ กษาแก เยาวชนผ าน
กระบวนการ ทางหลักศี ลธรรมจากกฎและคําปฏิ ญาณของลูกเสือ เพื่อชวยสรางโลกที่ดี ที่ซึ่งมีพลเมืองดีรูหนาที่รับผิดชอบ
สังคม โดยการใหเยาวชนไดรับการศึกษา ใชกระบวนการที่ทําใหเยาวชนเปนคนที่พึ่งตนเองได สนับสนุนสังคม และมีความ
รับผิดชอบ ใหการชวยเหลือ เสริมสรางหลักศีลธรรม ตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ โดย สํานักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟกนั้นจะเปนการศึกษาที่มีคุณคา และนาเชื่อถือ ใหการรวมมือทางดานศึกษาโดยใหเยาวชนมีสวนรวมในการตัดสินใจอีก
ทั้งใหมีการจัดตั้งสํานักงานลูกเสือซึ่งสามารถพึ่งตนเองได อิสระ และมีการจัดการที่ดีมี การเพิ่มจํานวนสมาชิกลูกเสือมากขึ้น
ขยายไปสูประเทศที่ยังไมเปนสมาชิก มีความเชื่อถือ และมีความโปรงใส มีการใชขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีมากขึ้น มีสวน
สนับสนุนสังคมและประเทศชาติกอใหเกิดความแนนแฟนในกิจการลูกเสือ มีความสนใจในการอนุรักษธรรมชาติ สงเสริ ม
เสรีภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหความสําคัญตอเยาวชนในการเปลี่ยนแปลง ปจจุบันสํานักงานลูกเสือภาคพื้น
เอเชียแปซิฟก ตั้งอยูที่ Makati City, Philippines 4th floor ODC International Plaza Building 219 Salcedo Street,
Legaspi Village, Makati City 1229, Philippines

ภาพที่ 5 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ยงยุทธ วัชรดุลย
อดีตประธานกรรมการลูกเสือเอเชีย – แปซิฟก ระหวาง ค.ศ.1998 – 2004
แหลงที่มาของภาพ : ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ยงยุทธ วัชรดุล
ในกลุมประเทศอาเซียนนั้นมีกิจการลูกเสือเหมือน ๆ กันแทบทุกประเทศ และมีการกระชับสัมพันธเหลาลูกเสือใน
กลุมประเทศอาเซียนมาแลวหลาย ๆ ครั้ง เชนงาน ASEAN Scout Jamboree ที่เคยจัดขึ้นในฟลิปปนส ป ค.ศ. 1994 (พ.ศ.
2537) อินโดนีเซีย ป ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) และสิงคโปร ป 2010 (พ.ศ. 2553) ทั้งยังมีการจัดคายสัมพันธลูกเสืออีกหลาย
งาน เชน เมื่อป ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) มีงานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต กระชับมิตรอันดีระหวางลูกเสือจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต จากภูมิภาคตาง ๆ ของไทย และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบานมาเลเซีย และอินโดนีเซียซึ่งงานชุมนุม
ลูกเสือก็เ ปนอีกกิจกรรมหนึ่ งที่ จะช วยให เยาวชนเข าใจสั งคมวัฒนธรรมของแต ละชาติในประเทศอาเซี ยนมากขึ้ นเพื่อตอนรั บ
ประชาคมอาเซียนอยางสมบู รณ แบบ โดยอาศั ยขบวนการลูกเสื อเปนเครื่องมื อสรางพลเมืองอาเซีย น โดยในมิ ตรประเทศ
อาเซี ย นนั้ นมี กิ จการลู กเสื อเข ม แข็ ง และมี ค วามเจริ ญ งอกงามในประเทศ ได แ ก ประเทศไทยซึ่ ง เป นประเทศที่ ส ถาบั น
พระมหากษัตริยหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไดใหความสําคัญกับกิจการลูกเสือและมีประวัติศาสตรการลูกเสือ อยางยาวนาน
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง 3 ประเทศดังกลาวไดมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใตเปนประจํา
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ประเทศกัมพูช าซึ่งมีป ระวัติการกอกํ าเนิดลู กเสือมาอยางยาวนาน ประเทศฟ ลิปปนส อันเปนที่ตั้ง สํานักงานลูกเสือภาคพื้ น
เอเชีย - แปซิฟก ดวย ประเทศบูรไน ประเทศสิงคโปร ยังมีขอสังเกตที่นาสนใจวาประเทศเพื่อนบานอาเซียนนั้นมีความสนใจ
ตอการลูกเสืออีก เชน ประเทศเมียนมาซึ่งขอเขารวมเปนสมาชิกลูกเสือโลกเปนประเทศลาสุดในอาเซียน เมื่อไมนานมานี้ อีก
ทั้งประเทศเวีย ดนามซึ่ง มีการพั ฒนางานดานการลู กเสื ออย างตอเนื่องแมยั งไมได เขาเป นสมาชิกลูกเสือโลกแต ก็ได เขารวม
กิจกรรมลูกเสือนานาชาติแลวหลายครั้งอยางไมเปนทางการและมีแนวโนมความพยายามที่จะพัฒนากิจการลูกเสือในประเทศ
ประเทศเพื่อนําไปสูการเขารวมเปนสมาชิกลูกเสือโลกตอไป อีกทั้งในกลุมประเทศอาเซียนยังไดมีการจัดงานงานชุมนุมลูกเสือ
อาเซี ยน เป นประจํ าทุ กป โดนเวีย นกันเป นเจ าภาพจัด งานดัง กลาวอี กด วย สอดคล องกับ การพัฒ นาประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ที่มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สง เสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริ มอัตลักษณของอาเซียน 26 และมี
แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ซึ่งประกอบดวย ความรวมมือในดาน
ตาง ๆ ได แ ก การพั ฒ นามนุ ษย (Human Development) การคุม ครองและสวั ส ดิ การสั ง คม (Social Welfare and
Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Sustainability) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing
the Development Gap) ซึ่งในกระบวนการของลูกเสือนั้นสามารถสรางรากฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดวยเหตุเพราะขบวนการลูกเสือนั้นมีจุดมุงประสงค ในการสนับสนุนการพัฒนาอยางเต็มที่ซึ่ง
ศักยภาพทางกาย สติปญญา สังคม จิตใจและศีลธรรมใหแกลูกเสือ เพื่อใหเขาเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ในฐานะที่
เป นสมาชิ กของชุ ม ชนในท องถิ่ น และในชาติ อีกทั้ ง ในชุ ม ชนระหว างนานาชาติ 27 อนึ่ ง การลู กเสื อนั้ น เป นขบวนการทาง
การศึกษาบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมเพื่อใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยใชวิธีการของลูกเสือกลาวคือการยึดมั่นใน
กฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) เนนการปฏิบัติกิจกรรม
กลางแจง (Outdoor Activities) การใชระบบหมู (Patrol System) และความกาวหนาของบุคคล โดยใชหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges)
3. กระบวนการลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองภายในประเทศ
กระบวนการลูกเสือ ในการพัฒนาพลเมืองนั้นไมมีเสนแบงเปนกิจกรรมที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกันดวยการให
เกียรติซึ่งกันและกัน กิจกรรมจึงมีลักษณะเปนการอาสาสมัครทํางานกอใหเกิดการศึกษาพัฒนาบุคคลที่เนนเด็กและเยาวชน
โดยทั่วไป ไม มีการแบงแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลั ทธิทางศาสนาใด ๆ และไม อยูภายใตอิทธิ พล หรื อ
เกี่ยวของกับการเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลกอยางมั่นคง เปนการฝกอบรมเยาวชนเพื่อใหเปน
พลเมืองดีของชาติ เนนประเด็นหลักการของกิจการลูกเสือ เปนสําคัญแตวิธีการฝกอบรมยอมแตกตางกันไปตามสวนตาง ๆ
และประเทศตาง ๆ การจัดกิจกรรมรวมกันของนานประเทศทําใหเกิดความเขาใจถึงความตองการของสังคม เพราะกิจการ
ลูกเสือเปนสวนของสังคมนั้นดวย ในประเทศสมาชิกหลายประเทศกิจการลูกเสือจะไมเพียงแตเพียงหนวยงานที่จัดทํากิจกรรม
ยามวางใหเทานั้น ทวาสังคมมีสิทธิ์หวังจะไดรับบางสิ่งบางอยางจากผูเปนลูกเสือและในขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกของสังคม
26
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27
The World Organization of the Scout Movement , Constitution of the World Organization of the Scout
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ดวย ในหลายประเทศกิจการลูกเสือไดมีสวนชวยเหลือสังคม คือ มีสวนรวมในขบวนการสรางชาติ เปนประจักษชัดวาการ
ฝกอบรมลูกเสือเพื่อใหเปนพลเมืองดีนั้นคือเปาหมายอันพึงประสงคของสังคมโลกโดยภาพรวม
ดังนั้นการรวมมือกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับนานาชาติจึงทําใหเกิดการมองจากมุมกวาง คือมองไปถึงโลกอัน
กวางใหญดวย ในวงการศึกษาทั่วโลกถือวาการลูกเสือ เปนขบวนการที่ใหสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี
ภายใตพื้นฐานความมีหนาที่ตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
เขารวมในการพัฒนาสังคมดวยการยกยองและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น อีกทัง้ ยังชวยเสริมสรางสันติภาพความเขาใจอันดี
เพื่อความมั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก กระบวนการลูกเสือทําใหเยาวชนไดเปนผูใหญที่มีจิตใจกวางขวาง มีน้ําใจเปน
มิตร ไมรังเกียจและมีความลําเอียง สามารถจะเขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมและคานิยมของผูอื่น พรอมที่จะเขารวมทํางาน
กับผูอื่นไดดวยนี่คือมติใหมระหวางนานาชาติในขบวนการลูกเสือโลก และเปนวิธีการที่จําเปนของขบวนการลูกเสือดวย28
ปจจุบันพันธกิจหลักของการลูกเสือในการฝกอบรมเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ มี 3 ประการ29 คือการใหเด็กได
เปนลูกเสือแตเยาววัย โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใชวิธีการฝกลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน
ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค 4 ประการ คือ เปนผูที่เชื่อถือได สามารถพึ่งตนเองได มีความรับผิดชอบ กลาสูงานหนัก และ
ตองพัฒนาระบบการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ ในการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชกฎลูกเสือเปนหลัก จาก
พันธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ กอใหเกิดยุทธศาสตรหลัก (Strategy) ที่ใชในการพัฒนาการลูกเสือใหตอบสนอง
สอดคลองกับพันธกิจ 13 ประการ ดังนี้
1. ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ
2. ใหผูใหญเขามาใหการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
3. ฝกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอยางเสมอภาค ใหเกิดความเขาใจในสิทธิและหนาที่ ทั้งตอตนเองและผูอื่น
4. ใหทุมเทงานหนัก
5. ใชระบบอาสาสมัคร
6. องคกรลูกเสือตองปรับตัวใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน
7. ปรับระบบลูกเสือใหเขมแข็ง
8. ใชเทคโนโลยีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทํางานทันสมัย ทันคน ทันเหตุการณ
9. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพื่อรายงานความกาวหนาใหสังคมรับรู
10. สรางเครือขายการทํางานรวมกันในองคกรลูกเสือ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ
11. สรางเครือขายการทํางานรวมกับองคกรเอกชนและองคกรเยาวชนอื่น ๆ
12. สนั บสนุนใหมีป ระเทศสมาชิกใหม เขารวมองคการลูกเสือโลก และสงเสริม การเพิ่มจํานวนสมาชิ กลูกเสือใน
ประเทศ
13. จัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออยางเปนระบบและมั่นคง
อีทั้งหัวใจของขบวนการลูกเสือ คือ ลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือ ซึ่งบัญญัติ
ไวในภาษาของแตละประเทศ ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน โดยยึดถือใจความสําคัญที่ ลอรด เบเดนโพเอลล ผูให
กําเนิดลูกเสือโลก ไดกําหนดไว กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือนั้น ตองไดรับอนุญาตจากองคการลูกเสือโลกเสียกอน จึงจะ
ถือวาเปนกฎและคําปฏิญาณฯ ที่ถูกตองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือตามธรรมนูญลูกเสือโลก ซึ่งยึดถือตามตนฉบับ30 ของ
ลอรด เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก มีดังนี้
28
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The Scout Promise
On my honor I Promise that I will do my best : - to do my duty to God and the King (or my country) ;
- to help other people at all time ;
- to obey the Scout Law.
The Scout Law
1. A Scout’s honor is to be trusted.
2. A Scout is loyal.
3. A Scout’s duty is to be useful and to help others.
4. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout.
5. A Scout is courteous.
6. A Scout is a friend to animals.
7. A Scout is obeys orders of his parents, patrol leader.
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10. A Scout is clean in thought, word and deed.
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ของคณะลูกเสือแหงชาติ31 ซึ่งไดรับอนุมัติจากองคการลูกเสือโลกแลวมีดังนี้
คําปฏิญาณของลูกเสือ
ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา
1. ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ
3. ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ
3. ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น
4. ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
5. ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
7. ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
8. ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก
9. ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
10. ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
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อภัย จันทรวิมล, การลูกเสือสําหรับเด็กชาย, (กรุงเทพฯ :องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2557)
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ภาพที่ 6 ภาพสะเก็ต โดยฝมือของ บี-พี (Baden – Powell. 1960)
แหลงที่มาของภาพ : http://www.macscouter.com/scoutsown/ServicePineTreeCamp.asp
4. บทสรุป
จะเห็นไดวาการคํานึงถึงความเสมอภาคและการเขาถึงไดทั่วทุกคนนั้นจะตองมีการพัฒนาเครือขาย ตามนโยบายของ
the World Adults in Scouting มีการจัดตั้งเครือขายเปนปจจัยพื้นฐานของโครงสรางระดับภูมิภาค เพื่อใหแนใจวาเครือขาย
นี้จะสามารถกระตุนและตอบขอสงสัย อีกทั้งแจงขาวสารใหกับสมาชิกในเครือขาย สอดคลองกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ซึ่งถือเปนหัวใจของลูกเสือที่ลูกเสือทุกคนตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังมีความสอดคลองกันพันธกิจของ
ขบวนการลูกเสืออีกดานหนึ่งนั้นขึ้นกับองคการลูกเสือโลกดวย ดังนั้นจึงควรมีการรวมมือกันระหวางเครือขายระดับภูมิภาค
เพื่อสงเสริมการทํางานและกิจกรรมรวมกัน ดวยความสัมพันธที่เข มแข็งระหวางองคการระดั บภูมิภาคและองคการลูกเสื อ
แหงชาติเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา เครื่องมือและขอมูลที่เกี่ยวกับการลูกเสือในการแลกเปลี่ยนขอมูล ใหความชวยเหลือการ
จัดการทรั พยากร แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมรวมถึง ความออนไหวในภู มิภาค นอกจากนี้
สํานักงานลูกเสือโลกยังมีโครงการทูตสันติภาพที่สงเสริมสนับสนุนให เกิดความสงบสุขและสันติภาพทั่วโลก ดวยความรวมมือ
ของลูกเสือที่มีอยูในเกือบทุกประเทศทั่วโลก32 ทูตสันติภาพเริ่มกอตั้งมาตั้งแตปลายป ค.ศ. 2001 เปนโปรแกรมสันติภาพที่
การลูกเสือโลกไดรับแรงบันดาลใจมาจากลูกเสือกวา 10 ลานคน ใน 110 ประเทศ ที่จะทํางานเพื่อ ความสงบสุขในชุมชน
ทองถิ่นของตนภายใตแนวคิดการทํางาน ในการฝกอบรมการสนทนา การสนับสนุนโครงการสันติภาพที่เฉพาะเจาะจง การ
สนับสนุนใหคนหนุมสาวในไดแกไขปญหาสถานการณความขัดแยง และความสามารถในการเสริมสรางความเขมแข็ง อีกทั้ ง
เครือขายทูตสันติภาพในยุคโลกาภิวัตนอีกดวย ตัวอยางโครงการดี ๆ ที่ไดดําเนินการ เชน ลูกเสือเอลซัลวาดอร ทํางานรวมกับ
แกงขางถนนที่มีความรุนแรง ลูกเสือฟนิกซในเลบานอน ลูกเสือในภูมิภาคเกรตเลก แอฟริกาทํางานโครงการศึกษาความสงบ
ระหวางเชื้อชาติ ลูกเสือในไอรแลนดที่นําเยาวชนคาทอลิก และโปรเตสแตนดมารวมกัน และลูกเสือในเฮติที่ทําผลงานยอด
32

Messengers of Peace: MoP, World Organization of the Scout Movement, 2013, [ออนไลน] 3 มกราคม 2561
แหลงที่มา : https://www.scout.org/
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เยี่ยมในการชวยเหลือบรรเทาทุกข และฟนฟูหลังมีการเกิดแผนดินไหวรายแรง จากการทํางานเหลานี้ พระเจาอับดุลลาหของ
ซาอุดิอาระเบียไดทรงเห็นวา การลูกเสือเปนเพื่อนที่ดีที่สุดและใหขอสังเกตวา “ลูกเสือเปนทูตแหง สันติภาพ” พระองคและ
พระเจาคารลที่ 11 แหงสวีเดน (ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิ ธิลูกเสือโลก) มีความประทับ ใจกับผลงานที่ลูกเสือรวมกันทํ า
เพื่อใหเกิดความสงบสุขยิ่งขึ้น สันติภาพที่วานั้นคือ แนวคิดของสันติภาพในความหมายของขบวนการลูกเสือ มี ไดแก มิติสวน
บุคคล : ความสามัคคี ความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน มิติชุมชน : ความสงบตรงขามกับความเปนศัตรูหรือความขัดแยง
อยางรุนแรง และความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม : ความปลอดภัย สวัสดิการและ สังคม และความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ลูกเสือทั่วโลกใชรูปแบบในการแกปญหาความขัดแยงแตกตางกัน พวกเขา แกปญหาในโรงเรียน ดวยการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางกลุม มีเพื่อนผูรูชวยดานการศึกษา มีการ แกปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการทํางานและโครงการอื่น ๆ
อีกมาก เครือขายทูตสันติภาพ คือ เครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงการทํางาน โดยการใชสื่อสังคม เครือขายลูกเสือ เพื่อแบงปนและ
แสดง โครงการหรือแนวความคิด รวมทั้งบอกเลาเรื่องราวและการทํางานของพวกเขาเพื่อสรางสันติภาพใน ประเทศของตน
ทางสื่อออนไลน เครือขายจะชวยใหลูกเสือติดตอกันไดอยางไรพรมแดน นอกเหนือจากการพบปะกันในงานชุมนุ มลูกเสือหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ แนวคิดนี้ สามารถชวยให เขาถึงการฝ กอบรมและการสนั บสนุ นตาง ๆ ซึ่ง ทําให การลูกเสือเขม แข็ง ขึ้น การ
กระทําและการประสานงานที่เกิดขึ้นจะเปนรูปแบบที่ เหมาะสมสําหรับ แสดงให เห็นวาการลู กเสือมีผลกระทบตอทั ่วโลก33
สํ าหรั บ ประชาคมอาเซี ย นเองนั้ น การสร างความร วมมื อ ระหว า งประเทศโดยการลู กเสื อ ถื อ เป น เครื่ อ งมื อในการสร า ง
ความสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการลูกเสือเองก็ไดมีบทบาทรับใชสังคมในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมทั้งยังไดรับ
การตอบรับและความสนใจใหความรวมมือเปนอยางดีดังเชนงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต สานสัมพันธประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 4 - 8 เมษายน 2560 ที่คายลูกเสือปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล34 ไดรับเกียรติจาก นายธี
ระเกี ย รติ เจริ ญเศรษฐศิล ป รั ฐมนตรี วาการกระทรวงศึ กษาธิ การ ประเทศไทย และดาโต ะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย เขารวมงานพรอมกันนี้ยังมีลูกเสือ เนตรนารี และเจาหนาที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ลูกเสือ เนตรนารีภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ รวมถึงลูกเสือจากประเทศอาเซียน มาเขารวมงานชุมนุม เช น
กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกวา 5,000 คน เปนภาพสะทอนใหเห็นไดวาเครื่องมือในการสราง
ความมั่นคงในแกภูมิภาคอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรมนั้น การลูกเสือเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสามารถสราง
ความเปนภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ทั้งนี้เริ่มจากการสรางพลเมืองของแตละประเทศเพื่อเตรียมพรอม
เขาสูพลเมืองดีของมิตรประเทศตอไป สอดคลองกับคํากลาวของ ลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน สมิธ เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิด
ลูกเสือโลก ที่วา35
“...จงเปนลูกเสือมิใชเพียงเพราะการลูกเสือเปนของสนุก แตจงเปนลูกเสือเพื่อวาทานจะไดเตรียมตัวของทานใหเปน
พลเมืองดีมิใชแตของประเทศของทานเทานั้น แตเปนพลเมืองดีของโลกทั้งหมดดวย…”

33

สุภาพร จตุรภัทร.ยุทธศาสตรการพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองดี. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2556
34
ผูจัดการ Online , เปดงาน “ชุมนุมลูกเสือ” จังหวัดชายแดนภาคใต สานสัมพันธประเทศอาเซียน , [ออนไลน] 6 เมษายน 2560
แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035214
35
Lord Baden - Powell, Scouting For Boys , 1954
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โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV
จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
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countries from the policy and strategy development of infrastructure and
the logistics system of Thailand
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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายดานยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความสัมพันธกับกลุมประเทศ CLMV
และวิเคราะหถึงโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายดานยุทธศาสตรและ
การพัฒนาในโครงการตาง ๆ ซึ่งประเทศในกลุม CLMV อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนามซึ่งกลุมประเทศ
ที่มกี ารคาขายกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสวนที่ 4 ในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสนอกจากมุงเนนทางดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
ยังมุงเนนในการการริเริ่มและตอยอดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ผานทางการขนสงรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งการขนสงทางราง การขนสงทางน้ํา และการขนสงทางถนน เพื่อสงเสริมในการเชื่อมโยงโครงขายระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
ทั้งในประเทศและตอเนื่องไปยังอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบอีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมใหประเทศไทยเปนประตู
การคาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป
คําสําคัญ: อาเซียน ระบบโครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส
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Abstract
This article aims to study the development Strategies of Thailand infrastructure and logistics system
under The twelfth national economic and social development plan (2017-2021) which is related to CLMV
countries and analysis the opportunities of the economic between Thailand and CLMV countries. The
CLMV countries namely Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam have been good relationship with
Thailand for a long time. In strategy 7, strategy for advancing infrastructure and logistics to focus on the
development of domestic infrastructure throughout the country. In additional it also focus on initiating
and enhancing the development of international infrastructure and logistics system through various
modes of transportation such as rail transportation, water transportation and road transportation for
interconnection of infrastructure system of domestically and continually to sub-region and ASEAN. In
order to promote Thailand as a gate way for the economic to Southeast Asia.
Keywords: ASEAN, infrastructure system, logistics
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1. บทนํา
กลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations)
หรือ อาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่ งประกอบดวย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิ งคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว
กัมพูชา เมียนมาร และไทย เสาหลักในการจัดตั้งประชาคม 3 เสาหลักคือ
- หลักที่ 1 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community :APSC)
- หลักที่ 2 ประชาเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC)
- หลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

ภาพที่ 1 ดวงตราอาเซียน
ที่มา: เอกสารความรู สดร. ลําดับที่ 15 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป พ.ศ. 2550 ประเทศสมาชิกอาเซียน (สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2554) ได
รวมกันจัดทํ าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเปนแผน
บูรณาการงานดานเศรษฐกิจในดานการดําเนินงานในภาพรวมที่นําไปสูการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ สมบูรณ ซึ่ ง
แผนงานมีการกําหนดองคประกอบสําคัญ 4 ดาน คือ
ดานที่ 1 การเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน โดยมุงเนนดานการเคลื่อนยายการลงทุน การเงิน สินคา บริการ
และฝมือแรงงานภายในกลุมประชาคมไดอยางเสรีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการเดินทางภายในกลุมประเทศอาเซียน
ไดอยางสะดวก รวมถึงการยกเลิกมาตรการอันเปนอุปสรรคในการทําการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก
ดานที่ 2 การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเปาหมายสําคัญคือการสรางใหภูมิภาค
มีความสามารถในการแขงขันและสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก คือ 1)
นโยบายการแขงขัน 2) การคุมครองผูบริโภค 3) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 4)การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 5) มาตรการดาน
ภาษี 6) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ดานที่ 3 การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค โดยประกอบไปดวย 2 องคประกอบ คือ 1) การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) และ 2) ความริเริ่มในการรวมกลุมของอาเซียนผานโครงการตาง ๆ เชน ขอ
ริเริ่มการรวมตัวกันของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration-IAI) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางของการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก ใหสามารถดําเนินการตามพันธกรณีรวมถึงสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียน
และทําใหประเทศสมาชิกสามารถไดรับประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
ดานที่ 4 การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เพื่อเปนตัวเชื่อมประสานดานนโยบายเศรษฐกิจของ
กลุ มประเทศสมาชิ กอาเซีย นและประเทศภายนอกเขตภูมิ ภาค รวมถึง การสนับ สนุนการสรางโครงขายด านการผลิ ตและ
จําหนายของประเทศสมาชิกใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
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ภาพที่ 2 กลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มา: : เอกสารความรู สดร. ลําดับที่ 15 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สําหรับกลุมประเทศ CLMV (ลักษณาวดี บุญชุม, 2558) ซึ่งประกอบไปดวยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และ
เวียดนาม อันเป นประเทศเพื่อนบ านที่มี ความใกลชิ ดกับประเทศไทย และในป จจุบันกลุมประเทศดังกล าวนั้นมีการเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจอันเปนประโยชนจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ
ประเทศในกลุม CLMV นั้นจากเดิมที่ประเทศตาง ๆ มีความตองการสินคาจากประเทศไทยอยูแลว และภายหลังที่มีการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากพิจารณาปจจัยทางดานโอกาสทางการคาของประเทศไทยตอกลุมประเทศ CLMV นั้น
จะเห็นไดวาประเทศไทยมีโอกาสที่จะผลักดันดานการเพิ่มมูลคาทางการคาระหวางประเทศไทยตอกลุมประเทศ CLMV ไดมาก
ขึ้นซึ่งปจจัยทางดานพื้นที่ตั้งของประเทศไทยนัน้ ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนประตู (Gateway)
และศูนยกลางการคาการลงทุน (Hub) ในการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV ไดเปน
อยางดี
ปจจัยที่สงเสริมการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นประกอบดวยปจจัยสําคัญหลายประการเพื่อสรางขีด
ความสามารถทางดานเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนใหมีความโดดเดนและมีผลเปนรูปธรรมประจักษแกประเทศอื่น ๆ อาทิ
การกําหนดแนวทางนโยบายเศรษฐกิจรวมกันในระดับภูมิภาคและการสรางผลประโยชนรวมของกลุมประเทศสมาชิก เชน การ
ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อใหมีความสอดคลองกับขอตกลงที่มีรวมกัน สําหรับปจจัยการพัฒนาทางดานโครงสราง
พื้นฐานถือวาเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการคาทั้งในกลุมประเทศสมาชิกและยัง
เป นการเอื้ ออํานวยความสะดวกให กับประเทศคูค าอื่น ๆ ให ได รั บความสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้ น ระบบการขนส ง ที่มี การ
เชื่อมโยงระหวางกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค
จากความใกลชิดทั้งในดานของภูมิประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงการคาและการลงทุนที่มีมาอยาง
ยาวนานของประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV บทความนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธของประเทศไทยและกลุมประเทศ
CLMV โดยมุง เนนไปที่ป ระเด็นนโยบายยุทธศาสตรท างด านการพั ฒนาระบบโครงสรางพื้ นฐานและระบบโลจิ สติ กส ของ
ประเทศไทย ซึ่งปจจัยดังกลาวนับวาเปนปจจัยสําคัญตอการเชื่อมโยงโครงขายของการคาและการลงทุนภายในประเทศและยัง
เปนปจจัย หลั กที่ ชวยสง เสริม และสนั บสนุนการเชื่อมโยงระหวางประเทศในอนุ ภูมิ ภาคเพื่ อใหเ กิด การพัฒ นาและการเพิ่ ม
ศักยภาพทางดานเศรษฐกิ จและสัง คมระหว างประเทศใหมีค วามเติบ โตอยางตอเนื่องและมีการพัฒ นาไปพร อม ๆ กั นของ
ประเทศสมาชิก
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึ กษานโยบายดานยุทธศาสตรการพั ฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ สติกสของประเทศไทยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความสัมพันธกับกลุมประเทศ CLMV และวิเคราะห
ถึงโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายดานยุทธศาสตรและการพัฒนาใน
โครงการตาง ๆ
3. นโยบายยุทธศาสตรทางดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2559) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใหมีการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น
สําหรับสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
นั้นไดมงุ เนนไปที่การพัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมคุณภาพในการใชบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจหลัก อีกทั้งยังมุงเนนการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อ
เปนการสร างโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับ ประเทศ โดยวั ตถุป ระสงคของยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสประกอบดวย
3.1 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงและการค า รวมทั้งมีกลไกกํากับ ดูแล การ
ประกอบกิจการขนสงที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหแกประชาชน
3.2 เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางทั่วถึง และสงเสริมธุรกิจดิจิทัล ยุค
ใหม และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง
3.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการขยายโครงสร างบริการพื้นฐานดานน้ําประปาในเชิง ปริมาณและคุณภาพให
ครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางกลไฟการบริการจัดการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ
3.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศ
และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นี้
มุงเนนในการลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศใหอยูในอัตราที่ต่ํากวาในปจจุบัน โดยมุงเนนทางดานการพัฒนาระบบการขนสง
ทางรางและทางน้ํา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) รวมถึงการขยายขีดความสามารถใน
การแขงขันดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางดานการคาภายในประเทศและระหวางประเทศ การเพิ่มเครือขายโล
จิสติกสใหสามารถเชื่อโยงทางดานการขนสงสินคาทั้งประเทศตนทางและประเทศปลายทางรวมถึงพัฒนาระบบหวงอุปทานใน
เสนทางการคาระหวางประเทศในกลุมประเทศ CLMV และยังสามารถเชื่อมโยงในการทําการคากับประเทศจีนซึ่งเปนประเทศ
มหาอํานาจดานการคาและการลงทุนของเศรษฐกิจโลกอีกประเทศหนึ่ง
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4. การพัฒนาระบบขนสงทางรางตามเสนทางยุทธศาสตรเพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเปนประตูการคา
ในปจจุบันประเทศไทยไดเปนประเทศสมาชิกที่อยูในกรอบความรวมมือหลายกรอบ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2559) เชน แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนิเซีย -มาเลเซีย-ไทย ความรวมมือกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง ยุท ธศาสตรความรวมมื อทางเศรษฐกิ จ อิรวะดี-เจ าพระยา-แมน้ําโขง และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ
รวมมือกันของประเทศสมาชิกในกรอบความรวมมือตาง ๆ นั้นลวนแลวแตมีนโยบายดานการพัฒนาการเชื่อมโยงทางกายภาพ
ระหวางประเทศ และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจี น ฉบับที่ 12 ไดให
ความสําคัญ ตอการเชื่อมต อระหว างภาคตะวั นตกเฉีย งใตซึ่ง เป นที่ ตั้ง ของมณฑลยู นานของประเทศจี นกั บกลุม ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยไดมีการริเริ่มโครงการกอสรางทางรถไฟจํานวน 3 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1 เสนทาง
สายกลางซึ่งเชื่อมโยงระหวางประเทศจีน-ประเทศลาว เสนทางที่ 2 เสนทางสายตะวันออกซึ่งเชื่อมโยงระหวางประเทศจีนประเทศเวียดนาม เสนทางที่ 3 เสนทางสายตะวันตกซึ่งเชื่อมโยงระหวางประเทศจีนและประเทศเมียนมาร
จากการมีโครงการพัฒนาการขนสงทางราง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556) ซึ่งเชื่อมตอจากประเทศ
จีนในขณะเดียวกั นประเทศในกลุม CLMV แตละประเทศนั้นก็ไดมีการดําเนินโครงการแผนพัฒนาการขนส งทางรางเพื่อให
ระบบการขนสงทางรางภายในประเทศนั้นสามารถเชื่อมกับการขนสงทางรางของประเทศจีนดังนี้
ประเทศลาว ไดมีโครงการในการสรางโครงขายทางรถไฟจํานวน 4 เสนทาง รวมระยะทาง 1,700 กิโลเมตร รวมถึง
ทางรถไฟระหวางประเทศลาว-จีน ซึ่งประเทศลาวไดรับความรวมมือในดานการพัฒนาโครงการรวมถึงเงินกูยืมจากประเทศจีน
สําหรับการพัฒนาโครงการดังกลาว
ประเทศเมี ยนมาร การพัฒนาเสนทางรถไฟของประเทศเมียนมาร สวนใหญได รับ การสนับ สนุนเงินทุนจากมาจาก
ประเทศจีน ซึ่งมีโครงการพัฒนาระบบการขนสงทางรางระหวางประเทศในเสนทางที่เชื่อตอกับประเทศจีนอยู 2 เสนทาง คือ
เสนทางมณฑลยูนนาน-ฝงตะวันตกของพมา และเสนทางคุณหมิง-เมืองทายางกุง-ทาเรือทวาย
ประเทศกัมพูชา ไดมีการจัดทําแผนการฟ นฟูเสนทางรถไฟภายใตแผน GMA Rehabilitation of the railway in
Cambodia เพื่อทําการฟนฟูระบบการขนสงทั้งภายในประเทศและเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการขนสงกับประเทศเพื่อนบาน
สําหรับโครงการการพัฒนาระบบการขนสงทางราง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการ
มุงเนนในการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายทางรถไฟขนาด 1 เมตรเพื่อเปนโครงขายหลักในการขนสงสินคาของประเทศ และ
เริ่มกอสรางทางคูในแนวเสนทางรถไฟที่อยูในระยะ 500 กิโลเมตรจากเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงเริ่มทําการศึกษาเพื่อพัฒนา
โครงการกอสรางทางรถไฟสายใหมในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อทําใหระบบการขนสงทางรางของประเทศไทยสามารถเชื่อมโยง
กับระบบการขนสงทางรางของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และดานการศึกษาขอมูลของการปรับเปลี่ยนระบบรถไฟ
จากรถจักรดีเซลเปนการขับเคลื่อนดวยไฟฟา เพื่อทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพทางดานการใหบริการการขนสง
ทางรางทั้ ง ภายในประเทศและระหว างประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนการพั ฒ นาทางด า นสิ่ ง อํ านวยความสะดวกและ
ศูนยบริการโลจิสติกสในแนวเสนทางยุทธศาสตร เชน การจัดตั้งสถานีขนสงและกระจายสินคา การจัดหาอุปกรณเพื่อใชสําหรับ
ยกขนตูสินคาในบริเวณโครงขายทางรางเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระบบการขนสงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ในบริเวณเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ทาเรือระหวางประเทศ ดานการคาชายแดนระหวางประเทศ เปนตน
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ภาพที่ 2 เสนทางเชิงยุทธศาสตรของระบบการขนสงทางรางระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV
ที่มา: รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่96 เดือนตุลาคม 2556
5. การพัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา
การพัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา (การทาเรือแหงประเทศไทย, 2560) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ไดมุงเนนในดานการปรับปรุงในดานการใชประโยชนจากทาเรือภูมิภ าคในปจจุบัน และมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อทําการศึกษาถึงแนวทางสําหรับการบูรณาการทางดานการบริหารจัดการ การพัฒนาทางดานอุปสงคของทาเรือ
ชายฝงและทาเรือแมน้ําในปจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณดานการจัดหาอุปกรณยกขนที่ทันสมัยสําหรับใชใหบริการ
ในทาเรือ การเชื่อมโยงโครงขายการขนสงระหวางทาเรือภายในประเทศและตางประเทศ โดยโครงการที่สําคัญสําหรับการ
พัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา คือ โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง เพื่อสงเสริมใหทาเรือแหลม
ฉบังเปนจุดศูนยกลางการนําเขาและสงออกของสินคาสําหรับกลุมประเทศ CLMV อันเปนการสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศ เชนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development:
EEC) โดยทาเรือชายฝงและทาเรือระหวางประเทศที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก
5.1 ทาเรือแหลมฉบัง เปนทางเรือน้ําลึกชายฝงตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา และอําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยไดมีโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหกลายเปนประตูการคาที่สําคัญของภูมิภาคอินโดจีน
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหกลายเปนศูนยกลางการกระจายสินคาที่สําคัญไปสูทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวะนออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา ในปจจุบันทาเรือแหลมฉบังประกอยดวยทาเทียบ
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เรือในแองจอดเรือที่ 1 ประกอบดวยทาเทียบเรือจํานวน 11 ทา ซึ่งสามารถรองรับตูสินคารวม 4.3 ลาน ทีอียู.ตอป และอยู
ในชวงโครงการพัฒนาและปรับแผนการกอสรางในโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 2 และมีแนวโนมในการ
พัฒนาทาเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 3 เพื่อใหทาเรือสามารถรองรับปริมาณสินคาและตูสินคาที่มีแนวโนมในวาจะเพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต ซึ่งหากโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังครบทั้ง 3 โครงการนั้น จะทําใหทาเรือแหลมฉบังสามารถรองรับตูสินคา
ที่ผานทาไดมากถึง 18 ลาน ทีอียู.ตอป

ภาพที่ 3 ทาเรือแหลมฉบัง
ที่มา: http://www.laemchabangportphase3.com/port_03.html
5.2 การขนสงทางลําน้ําระหวางประเทศ สําหรับแมน้ําที่สําคัญในการขนสงทางลําน้ําระหวางประเทศ คือ แมน้ําโขง
สําหรับประเทศไทยกรมเจาทาไดมีการสรางทาเรือเชียงแสน และทาเรือเชียงของ ซึ่งตั้งอยูริมแมน้ําโขง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและการคาตามตามโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวยประเทศไทย จีน ลาว
และเมียนมาร เพื่อสงเสริมชองทางการกระจายสินคาจากประเทศไทยไปยังมณฑลยูนนานซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของประเทศจีน
และประเทศในกลุม CLMV ไดอยางสะดวกและใชเวลาดําเนินการไดรวดเร็ว

ภาพที่ 4 โครงขายการขนสงสินคาทางลําน้ํา
ที่มา: แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554-2558 (ฉบับปรับปรุง)
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6. การพัฒนาระบบการขนสงทางถนนโครงขายเชื่อมโยงระหวางประเทศ
จากที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งการพัฒนาโครงขาย
ทางถนนเพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานและเปนประตูทางการคาชายแดนที่มีศักยภาพจึงเปนแผนพัฒนาที่มี
ความจําเปนอยางเรงดวนในการเริ่มปรับปรุง พัฒนา และตอขยายเสนทาง (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดประ
ทรวงคมนาคม, 2559) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ทวีเพิ่มมากขึ้ น ซึ่งในปจุบันเสนทาง
เขาสูดานชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบางในบางเสนทางนั้นประสบปญหาการจราจรติดขัดจากเสนทางการ
สัญจรที่เปนคอขวด รวมถึงสภาพของถนนที่ใชในการสัญจรยังไมไดมาตรฐานและไมสามารถรองรับปริมาณของรถที่สั ญจรไป
มาระหวางประเทศไดอยางเพียงพอ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงไดมีการใหความสําคัญถึง
ประเด็นทางดานการพัฒนาระบบการขนสงโครงขายทางถนนทั้งเสนทางภายในประเทศและเสนทางระหวางประเทศโดยการ
บํารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมถึงตระหนักถึงความปลอดภัยของการขนสงทางถนนและขยายขีดความสามารถในการ
รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไดมีโครงการพัฒนาโครงขายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบริ เวณดาน
การคาและประตูการคาที่ สําคัญและมี ความสําคัญต อประเทศในดานเศรษฐกิจ เชน ดานปาดังเบซา อําเภอสะเดา จังหวั ด
สงขลา ดานบานพุน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนยายคนและสินคาของทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในเขตการคาชายแดนใหเ อื้ ออํ านวยตอการติ ด ตอการค ากั บ ประเทศเพื่ อนบ านที่ เ พิ่ม ขึ้ นจากการเข าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การที่ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกในกรอบความรวมมือทั้งความรวมมือทวิภาคและพหุภาคีกับประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ CLMV ซึ่งไดกอใหเกิดความรวมมือระหวางกันในการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส เพื่อเปนการรองรับแผนความรวมมือระหวางประเทศจึงไดมีการรวมกันจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทางหลวง เชน
โครงการทางหลวงเอชีย (Asian Highway) โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) โครงการภายใตกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Makong Subregion: GMS) โครงการภายใตกรอบความรวมมือทวิภาคีรวมกับ
ประเทศลาว เมียนมาร กัมพูชาและมาเลเซีย โดยโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสสวนใหเปนโครงการ
เพื่อทําการขยายชองทางการจราจรในเขตทางหลวงเดิ มเพื่อแกป ญหาการจราจรที่เ ปนคอขวดในเสนทางที่มุงสูด านการค า
ชายแดน (สํานักแผนงานกรมทางหลวง, 2559) ตัวอยางเชน
1. ทางหลวงหมายเลข 221 อําเภอกันทรลักษ - เขาพระวิหาร
2. ทางหลวงหมายเลข 214 อําเภอปราสาท – จอมทอง
3. ทางหลวงหมายเลข 1020 เชียงราย – เชียงของ
4. ทางหลวงหมายเลข 1021 อําเภอดอกคําใต – อําเภอเทิง
5. ทางหลวงหมายเลข 12 เลี่ยงเมืองแมสอด – สะพานขามแมน้ําเมยแหงที่ 2
7. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายดานยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเปาหมายในการยกระดับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางธุรกิจการคา การบริการ รวมถึงการลงทุน
ในภูมิภาค ผานทางยุทธศาสตร 3 หลัก คือ 1) การพัฒนาเพิ่มมูลคาของระบบหวงโซอุปทาน 2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิส ติกส สําหรั บการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโล
จิสติกสนั้นถือวาเปนปจจัยสําคัญในสนับสนุนเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคและใน
กลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซึ่งประเทศในกลุม CLMV อันไดแก ประเทศ
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ซึ่งเปนทัง้ ประเทศที่อยูในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชนเดียวกับประเทศไทยและ
กลุมประเทศดังกลาวยังเปนกลุมประเทศที่มีการคาขายกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน
ดั ง นั้ น จากความสํ าคั ญ ของกลุ ม ประเทศ CLMV ต อเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จการค าและบริ การของประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงไดบรรจุยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสวนที่ 4 ในยุทธศาสตรที่ 7 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิส ติกสนอกจากมุงเนนทางดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศให
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงการใชบริการโครงสรางพื้นฐานอยางเทาเทียม และนําไปสูการ
ยกระดับ มาตรฐานคุ ณภาพชี วิตของประชาชนแลวนั้ น ยุ ทธศาสตร ในการพั ฒนาโครงสรางพื้นฐานละระบบโลจิส ติกส ของ
ประเทศยังมุงเนนในการการริเริ่มและตอยอดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ผานทางการ
ขนสงรูปแบบตาง ๆ ทั้ง การขนสงทางราง การขนสงทางน้ํา และการขนสงทางถนน เพื่อสง เสริมในการเชื่ อมโยงโครงขาย
ระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งในประเทศและตอเนื่องไปยังอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ และจากการพัฒนาทางดาน
ระบบโครงสร างพื้ นฐานและระบบโลจิส ติกสนั้นยัง เปนการอํา นวยความสะดวกและสามารถการสร างโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ ตอเนื่องเพื่อยกระดับประสิ ทธิภ าพ มาตรฐานและบริการของประเทศไทยให ทัดเที ยมกั บผูป ระกอบการใน
ตางประเทศอันนําไปสูความเติบโตของเศรษฐกิจการคางของประเทศไทยตอไปในอนาคต
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ภาวะโลกร อนตางเป นสถานการณที่หลายตอหลายคนเริ่มหันมาใหความสนใจและเริ่มศึกษาอยางจริง จังเกี่ยวกั บ
สถานการณและผลกระทบภาวะโลกรอนในปจจุบัน ซึ่งถือไดวาเปนปญหาที่ยิ่งใหญระดับโลกอีกปญหาหนึ่งที่ไมสามารถเพิกเฉยได
โดยสามารถเห็ นไดจากในหลายปที่ผานมาโลกของเราไดเกิ ดเหตุการณตาง ๆ ที่กอใหเกิด อันตรายตอผูคนและระบบนิเวศ
โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะโลกรอนนับครั้งไมถวน เชน ฤดูกาลที่แปรปรวน ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้ น ระบบนิเวศที่กําลัง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงคลื่นความรอนที่อาจสงผลใหมนุษยถึงแกความตายได เหตุการณเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบที่เปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม มนุษย และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยและหลายประเทศในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนติด 10 อันดับของประเทศที่พบปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรในโลก ซึ่งประเทศเหลานี้ลวนแลวแตขาดการสนับสนุน
อยางจริงจังจากทางภาครัฐบาล บทความฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานสถานการณที่เกิดจากภาวะของโลกที่กําลังรอนขึ้นในแตละวัน
และวิเคราะหถึงสาเหตุที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน รวมถึงนําเสนอการจัดการภาวะโลกรอนที่จัดไดวาเปนการจัดการที่ลมเหลว
ในประเทศไทยและบางประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
คําสําคัญ: ภาวะโลกรอน โลกรอน ระบบนิเวศ ภูมิภาคอาเซียน
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Abstract
Global warming, a scenario that many people start to pay attention and seriously study on the
current situation and the influence of global warming, which is regarded as on of the world’s greatest
problem that cannot be disregarded. This can be seen in the past several years, our world has caused
some problems which causing harm to people and ecosystem due to global warming such as seasonal
variation, rising sea levels, ecosystem changing, and the heat waves that could be resulted In human
death, these problems are all affected harmful to the environment, humans, and other creatures. In addition,
Thailand and some other countries in ASEAN were on the top 10 rank of world’s plastic waste amount
found in the ocean which can be summarized that these countries are all seriously lacking support from
their government. This article is intended to report the situation that caused by global warming and analyzed
the contribution of global warming. Moreover, a failure of global warming management at present in Thailand
and some countries in ASEAN are also discussed.
Keywords: global warming, climate change, ecosystem, ASEAN
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1. บทนํา
หากพู ด ถึง สถานการณ ภ าวะโลกรอนในปจจุ บันคงไม มีใ ครไมท ราบถึ งผลกระทบที่ค อนข างส งผลรุนแรงต อมวล
มนุษยชาติ สัตว และสิ่งแวดลอมภายในโลก แตมีนอยคนนักที่จะทราบถึงสาเหตุหรือตนกําเนิดที่แทจริงของสถานการณภาวะ
โลกรอนวามีสาเหตุเริ่มตนจากสิ่งใด ผลกระทบของภาวะโลกรอนไมเพียงแตสงผลตอชั้นบรรยากาศของโลกหรือทําใหอุณหภูมิ
สูงขึ้นเทานั้น แตยังสงผลมากมายหลายประการ36 อาทิ ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนผลมาจากธารน้ําแข็งที่กําลังละลาย
และการขยายตัวของความรอนในมหาสมุทร สภาพอากาศที่แปรปรวนอยางรุนแรงทั้งคลื่นความรอน ความแหงแลง และน้ํา
ทวม รวมถึงระบบทางธรรมชาติที่ถูกคุกคามอยางรุนแรง และสัตวสายพันธุตาง ๆ เสี่ยงตอการสูญพันธุมากขึ้นเนื่องจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนและเกิดความสูญเสียดานความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ
หากมนุษยยังปลอยใหภาวะโลกรอนดําเนินตอไปดังที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยไมชวยกันลดสาเหตุของการเกิดภาวะ
โลกรอน ในอนาคตอาจสงผลกระทบที่รายแรงยิ่งขึ้น เชน พืดน้ําแข็งที่อยูบนเกาะกรีนแลนดและทวีปแอนตารกติกาละลาย ซึ่ง
หากละลายหมดในอนาคตขางหนาจะสงผลกระทบตอระดับน้ําทะเล โดยอาจเพิ่มระดับน้ําทะเลสูงสุดถึง 7 เมตรในเวลาหลาย
ทศวรรษ รวมถึงในการขนสงทางทะเลในปจจุบัน ที่มีการปลอยน้ํามันและกาซลงมหาสมุทรจํานวนมาก รวมถึงอุบัติ เหตุทาง
ทะเล เชน เรื อบรรทุกน้ํามันเกิดจมสงผลใหน้ํามั นไหลลงทะเลและมหาสมุท ร เหตุการณเหลานี้สงผลทําให กาซมีเทนในชั้ น
บรรยากาศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากการสํารวจทางทะเลในปจจุบันยังพบอีกวากระแสน้ําอุนในมหาสมุทรแอตแลนติกมีการไหล
ชาลงและมีการเปลี่ ยนทิ ศทางของการไหล ซึ่ง สง ผลใหระบบการไหลเวี ยนของน้ํ าในมหาสมุ ทรผิดปกติ 37 ฯลฯ นอกจากนี้
ผลกระทบที่ เกิด จากภาวะโลกรอนยัง มีอีกมากมาย ในการที่จะหยุ ดหรือลดภาวะการเกิ ดโลกร อนไดนั้น มนุษยทุ กคนตอง
รวมมือกันเพื่อหยุดพฤติกรรมประจําวันบางอยางหรือชวยกันชะลอการเกิดเหตุการณรายแรงดังกลาว ซึ่งในอนาคตขางหนา
หากเกิ ด เหตุ การณร ายแรงขึ้ นจริ ง อาจสง ผลให เกิ ด ความเสี ย หายที่ไ ม สามารถยอนคืนกลับ มาแก ไขได บทความฉบับ นี้ จึง
รวบรวมถึงสาเหตุและผลกระทบ รวมถึงพฤติกรรมประจําวันของมนุษยบางอยางที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน และความรุนแรงที่
เกิดจากผลกระทบของภาวะโลกรอน
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะหรือสภาพปญหาที่เกิดจากภาวะโลกรอนในปจจุบัน
2.2 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุหรือตนกําหนดของภาวะโลกรอนในปจจุบัน
2.3 เพื่อเปนแบบแผนและแนวทางในการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอนและรวมมือ
กันในการปองกันการเกิดภาวะโลกรอนในอนาคตอันใกล
2.4 เพื่อนําเสนอถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการรณรงคการลดภาวะโลกรอนในอดีตและปจจุบันภายในประเทศไทยและ
บางประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

36

Peter Schwartz and Doug Randall, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States
National Security, (Greenpeace, 2003), 1-3.
37
Greenpeace Briefing Paper, Dangerous Interference with the Climate System: Implications of the IPCC Third
Assessment Report for Article 2 of the Climate Convention, (Greenpeace International, 2001), 12-13.
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3. ความเปนมาของปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบัน
ปจจุบันสิ่งที่มนุษยทุกคนสามารถสัมผัสไดถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือสภาพอากาศที่รอนขึ้นนั่นเอง หากเปรียบเทียบถึงอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกันไปอดีตของประเทศไทย เชน ใน
ประเทศไทยฤดูรอนหรือประมาณชวงกลางเดือนเมษายนของทุกป ถือวาเปนชวงที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดในรอบป38 หาก
ยอนกลั บไปเมื่ อสิ บป ที่แ ลว อากาศที่ รอนที่สุ ดของประเทศไทยในช วงกลางเดือนเมษายนก็ยั งไมรอนเทากับ อากาศในชวง
กลางเดือนเมษายนของปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณที่เรียกไดวาเปนปญหาหลักและปญหาใหญของประเทศไทย
และหลายประเทศทั่ วโลก นั่ นก็คื อป ญหาน้ํ าท วม ในหลาย ๆ พื้ นที่ ของประเทศไทยรวมถึ ง ในเมื องหลวงเองอยางจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ตางไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมหรืออุทกภัยหลายตอหลายครั้ง ซึ่งเปนปญหาที่ยังไมสามารถแกไข
ไดอยางถูกจุดและยังคลุมเครือในเรื่องของสาเหตุการเกิดอุทกภัยดังกลาว หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากอุ ท กภั ย อย างหนั ก หรื อเรี ย กว ามหาอุ ท กภั ย ซึ่ ง ถื อได วาเป นอุ ท กภั ย ที่ รุ นแรงที่ ส ง ผลต อบริ เ วณลุ ม แม น้ํ า
เจาพระยาและลุมแมน้ําโขง เริ่มตั้งแตกลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 16 มกราคม พ.ศ. 255539 ซึ่งมีประชาชนไดรับ
ผลกระทบจํานวนมากกวา 12.8 ลานคนและธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายกวา 1.44 ลานลานบาท40

ภาพที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554
ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DGoFsInYLNhlEtRUHd9usBOWXNBd.jpg

38

Wikipedia, ภูมิอากาศไทย, 11 พฤศจิกายน 2560 (ออนไลน). แหลงที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ภูมิอากาศไทย
Wikipedia, อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554, 23 มกราคม 2561 (ออนไลน). แหลงที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/
อุทกภัยในประเทศไทย_พ.ศ._2554
40
AP, Thailand cleans up; Areas remain flooded, (Time, 2011).
39
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ภาพที่ 2 ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DGoFsInYLNhlEtRDChMElQaAd7On.jpg
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเกิ ดเหตุการณน้ําทวมหรืออุทกภั ยอีกหลายครั้ง เช น หากเกิ ดฝนตกหนักหรื อพายุเข า
บริเวณพื้นที่ประเทศไทย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือน้ําทวม และสงผลตอการจราจรและการขนสงอยางมาก สาเหตุการเกิดน้ําทวม
หรืออุทกภัยนั้นเกิดไดจากหลายเหตุผล เชน ความผันแปรของธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ปาไมที่ลดลง น้ําเหนือไหล
หลากลงมาในปริมาณมาก น้ําทะเลหนุน แผนดินทรุดในบางพื้นที่จากความหนาแนนของประชากร การถูกทําลายของสภาพ
การระบายน้ําโดยการกระทําของมนุษย
การถูกทําลายของสภาพการระบายน้ําอาจเกิดขึ้นจากการการวางแผนที่ไมรอบคอบ เชน การออกแบบและสราง
ถนนที่มี โครงสรางและทิศทางที่กีดขวางการไหลของน้ํา การเปลี่ยนวิธีการระบายน้ําจากคลองธรรมชาติสู ระบบท อ41 ซึ่ง มี
ขนาดที่ไมเพียงตอปริมาณน้ํา และทอมีปญหาการอุดตันจากสิ่งปฏิกูลและขยะตาง ๆ โดยประเภทของขยะที่เปนปญหาตอการ
ระบายน้ําอันดับตน ๆ ที่พบในประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศคื อขยะที่เกิ ดจากพลาสติก ไดแก โฟม ถุง ขวด และ
ผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ 42

41

สรรพศิลปศาสตราธิราช, สาเหตุน้ําทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, สาขาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ออนไลน). แหลงที่มา: https://web.ku.ac.th/king72/2533/bkk02.html
42
นันทิชา โอเจริญชัย, สาเหตุของน้ําทวมที่ประเทศไทยมองขาม, (Greenpeace Thailand, 2560). (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/59771/
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ภาพที่ 3 ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DGoFsInYLNhlEtRBoFQZj7BTKIXd.jpg
3.1 สาเหตุของภาวะโลกรอน
ในสภาวการณ ที่มี การเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสั งคม ยอมสง ผลให เ กิด ความต องการพลาสติ กที่ ม ากขึ้ นของทั้ ง
ผูบริโภคและผูผลิต เชน ถุงพลาสติก ขวดน้ํา กลองโฟม รวมถึงบรรจุภัณฑใสสินคาและอาหารตาง ๆ เมื่อมีการผลิตยอมมีการ
บริโภค และเมื่อมีการบริโภคยอมกอใหเกิดเศษขยะในรูปแบบตาง ๆ โดยขยะบางประเภทสามารถยอยสลายไดในระยะเวลา
อันสั้น แตใ นขณะเดี ยวกันขยะบางประเภทกลั บใชร ะยะเวลายาวนานในการยอยสลาย และบางประเภทยัง สง ผลเสี ยต อ
สภาพแวดลอมระหวางการยอยสลายอีกดวย เชน ขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก เปนตน
3.2 ผลกระทบของภาวะโลกรอนจากถุงพลาสติก
ผลกระทบตาง ๆ ของภาวะโลกรอนจากการบริโภคและผลิตของถุงพลาสติกนั้นสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนอยาง
มาก โดยในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก จะปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศโลก และในกระบวนการ
ทําลายถุงพลาสติก ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจะถูกปลอยสูงมากขึ้นรวมถึงมลพิษอื่น ๆ อีกดวย
ถุงพลาสติ ก 1 ใบ ใช เวลาในการยอยสลายถึง 450 ป หากใชการฝ ง และบริเ วณพื้ นที่ เหลานั้นที่ มีการฝง กลบ
ถุงพลาสติกก็จะไมสามารถทําการเกษตรไดอีกเลย หรือหากกําจัดถุงพลาสติกโดยวิธีการเผา ก็จะสงผลเสียตอชั้ นบรรยากาศ
โลก ไดแก กาซพิษ กาซคารบอนไดออกไซดที่เปนกาซเรือนกระจก จะสงผลกระทบโดยการปกคลุมอยูรอบชั้นบรรยากาศโลก
และมีคุณสมบัติในการอมความรอน43 สงผลกระทบโดยตรงทําใหโลกรอนขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอนนั่นเอง
4. พฤติกรรมของมนุษยที่สงผลตอภาวะโลกรอนในปจจุบัน
4.1 การใชถุงพลาสติกในชีวิตประจําวันของประชากรในประเทศไทย
ประชากรหรือผูบริโภคในประเทศไทยมีพฤติกรรมที่นิยมใชทรัพยากรโดยเปล าประโยชนในการอุปโภคหรือบริโภค
เชน การใชอุปกรณ พลาสติกในการใส สินคาหรื ออาหารแทนการพกพาอุปกรณสวนตัว เชน ใส สินคาจากรานสะดวกซื้อ ใส
อาหารจากรานอาหารตามสั่งเพื่อการบริโภค รวมถึงการหยิบกระดาษเช็ดมากเกินความจําเปนจากรานอาหาร เปนตน ฯลฯ
43

ณัฐธิดา อุบล, งดใชถุงพลาสติก... เพื่อลดโลกรอน, สวนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา. (ออนไลน).
แหลงที่มา: http://division.dwr.go.th/writc/env/nu/plastic.htm
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จากการสัมภาษณพนักงานรานสะดวกซื้อแหงหนึ่งบริเวณพุทธมณฑลสาย 7 – สามพราน พบวา ผูบริโภคบางรายซื้อน้ําเพียง
แค 1 ขวด แตกลับใสถุงพลาสติกเพียงเพื่อเดินออกมาจากรานสะดวกซื้อ แลวทิ้งถุงพลาสติกลงในถังขยะดานหนารานสะดวก
ซื้อเพื่ อบริโ ภคสิ นค า หรื อผู บ ริโ ภคบางรายซื้ อสิ นคาหลายชิ้ นแต เ ป นสินค าต างประเภทกั น เช น บะหมี่ กึ่ง สํ าเร็ จรู ป และ
ผาอนามัย พนักงานรานสะดวกซื้อจะทําการสอบถามผูบริโภคกอนเสมอ วาพนักงานสามารถทําการรวมสินคาลงในถุงพลาสติก
ใบเดียวไดหรือไม และผูบริโภคหรือลูกคารานสะดวกซื้อโดยสวนใหญจะปฏิเสธการรวมถุง เนื่องจากมีสินคาสําหรับอุปโภคจึง
ไมสามารถรวมกันกับสินคาสําหรับบริโภคได
นอกจากนี้ทางรานสะดวกซื้อไดมีความเล็งเห็นถึงปญหาการใชถุงพลาสติกจํานวนมาก และการมีสวนชวยในการลด
ภาวะโลกรอนในอนาคต จึงไดมีโครงการในการรณรงคใหลูกคาหรือผูบริโภคใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติกในการใสสินคา เมื่อ
ลูกคาหรือผูบริโภคนําถุงผามาใชในการใสสินคาที่รานสะดวกซื้อ ลูกคาหรือผูบริโภคจะไดรับคะแนนสะสมเพื่อใชเปนสวนลดใน
ครั้งตอไป ซึ่งจากการมีโครงการรณรงคในการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกนั้น ที่สาขาพุทธมณฑลสาย 7 – สามพราน พบวามี
ลูกคาคิดเปนรอยละ 40 ไดนําถุงผามาใชในการใสสินคา และมีเพียงจํานวนเล็กนอยที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อใสสินคา
หรือสามารถคิดเปนสัดสวนไดเพียงรอยละ 15 นอกจากนั้น ลูกคาหรือผูบริโภคโดยยังคงรับถุงพลาสติกเพื่อใสสินคา แตนําถุง
ผามาเพียงเพื่อตองการที่จะรับคะแนนสะสมสําหรับการใชเปนสวนลดในครั้งตอไป

ภาพที่ 4 โครงการรณรงคการใชถุงผาเพื่อลดการใชถุงพลาสติกของรานสะดวกซื้อ
ที่มา: http://www.cpall.co.th/ckfinder/userfiles/images/News_Corp/0000.jpg
นอกจากนี้ ยั ง ได มี การสํ ารวจพฤติ กรรมของพนั กงานร า นสะดวกซื้ อในสาขาอื่ น ๆ เช น สาขานครชั ย ศรี สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม สาขาสิรินธร สาขาพรานนก จ.กรุงเทพมหานคร สาขากระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
ฯลฯ พบวาพนักงานโดยสวนมากไมไดมีการสอบถามลูกคาหรือผูบริโภคกอน วาลูกคาหรือผูบริโภคนั้นมีความประสงคจะขอรับ
ถุงพลาสติกหรือไม โดยพนักงานจะทําการใสสินคาลงในถุงพลาสติกใหทันทีเมื่อทําการคิดยอดสินคา นอกจากนี้ยังพบวาในบาง
สาขาของรานสะดวกซื้อ พนักงานจะรวมสินคาทั้งหมดใสในถุงพลาสติกขนาดใหญ แตในขณะเดียวกันก็พบวาพนักงานในบาง
สาขาจะแยกสินคาตามประเภทเพื่อใสแยกลงในถุงขนาดเล็ก และเมื่อมีการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากลู กคาหรือผูบริโภค
พบวาพนักงานโดยสวนมากจะคงยืนยันการใหถุงพลาสติกเพื่อปองกันลูกคาหรือผูบริโภคนั้นลืมหรือทําสินคาตกหลนระหวางทาง
นอกจากการแยกประเภทสิ นค า แล วยั ง พบว าตามร านสะดวกซื้ อโดยทั่ วไป จะมี สิ นค าที่ มี การอุ นร อนด วยเตา
ไมโครเวฟ โดยที่พ นักงานเองจะตองทําการแยกสินคาที่ อุนรอนดวยเตาไมโครเวฟออกจากสิ นค าปกติ ซึ่งก อให เกิ ดการใช
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ถุงพลาสติกจํานวนมากสําหรับลูกคาหรือผูบริโภคแตละราย และสงผลกอใหเกิดยอดการใชถุงพลาสติกเปนจํานวนมากในแต
ละวันเชนเดียวกัน
4.2 การทิ้งขยะโดยไมแยกประเภท
ในการใช ถุง พลาสติ กเพีย งเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการอุป โภคหรือบริ โภคสินคาเพี ยงเพื่อประโยชนอัน
เล็กนอยในชวงระยะเวลาสั้น ๆ สงผลใหเกิดผลกระทบตอชิวิตผูบริโภคและระบบนิเวศนอยางตอเนื่อง โดยพบวาคนไทยนํา
ถุงพลาสติกกลับบานมากกวา 100 ลานถุง หรือมากกวา 5,000 ลานถุ งในแตละป44 และมีจํานวนไมนอยที่นําถุงพลาสติ ก
กลับไปใชซ้ํา (Reuse) ที่ผิดจุดประสงค ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนอยางมาก เชน การนําถุงพลาสติกไปใชซ้ําโดย
การใสขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อมีการนําขยะมูลฝอยเหลานั้นไปกําจัด จะทําใหเกิดการแปรสภาพขยะมูลฝอยในภาวะที่ ขาดอากาศ
สงผลใหเกิดกาซชีวภาพซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก
เมื่อมีการทิ้งขยะมูลฝอย (Solid Waste) โดยไมแยกประเภทออกจากกัน สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของในการกําจัดขยะ
นั้นทําการคัดแยกเปนไปไดลําบาก โดยทั่วไปแลวขยะมูลฝอยจะแบงออกเปน 4 ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ ได แก ขยะ
ยอยสลาย (Compostable Waste) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) และขยะทั่วไป
(General Waste)45 ขยะมูลฝอยเหลานี้มีปริมาณจํานวนมากในแตละวัน โดยมีแหลงกําเนิดจากหลายสถานที่ เชน จากชุมชน
ที่พักอาศัย ยานรานคาและบริการ สถานที่ทํางาน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ในประเทศไทยพบขยะมูล
ฝอยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีปริมาณสูงถึง 3,177,988.55 ตัน หรือ 10,453.91 ตันตอ
วัน46 ซึ่งพบวามีปริมาณเฉลี่ยตอวันสูงขึ้นจากปกอน ๆ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตอวันป 2554 - 2560
ป
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

คาเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตอวัน (ตัน)
8,943.10
9,747.74
9,963.27
9,939.80
10,166.84
10,130.22
10,453.91

ที่มา: สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
จากปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอวัน พ.ศ. 2554 – 2560 พบวามีปริมาณสูงขึ้นทุกป โดยป พ.ศ. 2560 มีปริมาณ
สูงขึ้นจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 103.19 และมีปริมาณสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2554 คิดเปนรอยละ 116.89 ซึ่งมีแนวโนมที่
44

ณัฐธิดา อุบล, งดใชถุงพลาสติก... เพื่อลดโลกรอน, สวนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา. (ออนไลน).
แหลงที่มา: http://division.dwr.go.th/writc/env/nu/plastic.htm
45
กรมควบคุมมลพิษ, แนวทางและขอกําหนดเบื้องตน การลดและใชประโยชนขยะมูลฝอย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2548. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm
46
สํ า นั ก สิ่ ง แวดล อ ม, สถิ ติ ป ริ ม าณมู ล ฝอย ประจํ า ป ง บประมาณ 2560, กรุ ง เทพมหานคร. (ออนไลน ). แหล ง ที่ ม า:
http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/7405
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จะเพิ่มสูงขึ้นทุกป ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยเหลานี้มีเพียงสัดสวนเล็กนอยที่นําฝงกลบอยางถูกหลักวิธีคิดเปนรอยละ 36 เทานั้น47
สวนที่เหลือเปนการกําจัดไมถูกวิธี ซึ่งสงผลอยางมากตอสิ่งแวดลอม ชั้นบรรยากาศโลก และสุขภาพของประชาชนในบริเวณ
ใกลเคียง
การแยกประเภทขยะมูลฝอย มีการเริ่มตนการรณรงคและมีการใชงานมาแลวหลาย โดยไดรับการตอบรับคอนขางดี
จากประชาชน เนื่องจากมีการนําเสนอและประชาสัมพันธถึงผลกระทบตอกระบวนการการกําจัดของการไมคัดแยกขยะและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงตามสถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทํางานบางแหง มีถังขยะแยก
สําหรับแยกประเภทขยะ แตในขณะเดียวกันมีอีกหลายสถานที่ที่ไมมีถังขยะที่แยกประเภท ดังนั้น ประชาชนจึงทิ้งขยะรวม
ประเภทไวในถังขยะเดียวกัน เชน ขยะจากยานบานเรือน ยานการคา ฯลฯ ซึ่งจะสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมในอนาคต
กราฟที่ 1 คาเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตอวัน พ.ศ. 2554 - 2556

ภาพที่ 5 ถังขยะ 4 ประเภท
ที่มา: http://fb1-ft.lnwfile.com/_/ft/_raw/0o/u1/wi.jpg
จากการที่ประชาชนไมแยกประเภทขยะและการทิ้งขยะมูลฝอยไมถูกที่สามารถสงผลเสียรายแรงตอสิ่งแวดลอม เชน
การกําจัดขยะมูลฝอยผิดวิธีสงผลใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและภาวะเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน การอุด
ตันของขยะมูลฝอยตามสถานที่ระบายน้ําสงผลใหเกิดน้ําทวมและเปนอุปสรรคตอเสนทางการขนสง สาเหตุของการอุดตันของ
47

กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548. (ออนไลน).
แหลงที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm
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ขยะตามสถานที่ระบายน้ําเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การวางขยะไวตามจุดตาง ๆ ที่นอกเหนือจากเขตการทิ้งขยะ เมื่อฝนตก
ลงมาในปริมาณมากจะสงผลใหเกิดการระบายของน้ําและไดพัดพาเอาขยะลงที่ระบายไปดวย เปนตน เนื่องจากในปที่ผานมา
จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ เกิดเหตุอุทกภัยและน้ําทวมขังในหลายพื้นที่หรือทางรัฐบาลเรียกวาน้ํารอการระบาย
พบวามีสาเหตุจากขยะจํานวนมากที่อุดตันอยูภายในทอหรืออุโมงคระบายน้ํา และเมื่อมีฝนตกลงมาสงผลใหการระบายน้ํามี
ความลําบากยิ่งขึ้น
การแก ป ญหาในลั ก ษณะนี้ห ากจะรอแต หน วยงานรั ฐ บาลหรือบุ คคลที่เ กี่ ยวข องจั ด การอยู ฝ ายเดี ยวคงไม สําเร็ จ
ประชาชนตองชวยกันสรางจิตสํานึกในการชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม การเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชน
สูงสุด การแยกประเภทของขยะมูลฝอย และการทิ้งขยะใหถูกที่ ซึ่งนอกจากจะเปนการแกปญหาขยะลนเมืองแลวยังเปนการ
ชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย

ภาพที่ 6 ขยะอุดตันบริเวณทางระบายน้ํา
ที่มา: https://www.posttoday.com/local/scoop_bkk/370027
5. แนวทางในการรณรงคใหประชาชนเรื่องภาวะโลกรอนในอนาคต
จากการรณรงคเรื่องภาวะโลกรอนในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงเรื่องการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกพบวา ในปจจุบัน
ภาวะโลกรอนมีอัตราสูงขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากขยะพลาสติกมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ประชาชนจํานวน
ไมมากที่พกถุงผาออกไปเพื่อใส ของที่ตนเองซื้อกลับ ในสวนของประชาชนที่ไม ไดพกถุงผาไปดวยก็ไดรับถุงพลาสติกกลับมา
แทนโดยที่ไ ม ได มี การชําระอะไรเพิ่ม เติ ม มี เพี ย งห างสรรพสิ นค าหรื อรานคาบางแห งในประเทศไทยเท านั้นที่ งดการแจก
ถุงพลาสติกอยางถาวร เชน แมคโคร (Makro) และอิเกีย (Ikea) หากลูกคาตองการถุงเพื่อที่จะใสของจะตองชําระเงินเพิ่ มเพื่อ
ซื้อถุงดังกลาวและแนวทางดังกลาวสามารถแกปญหาของการใชถุงพลาสติกและรักษาสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
สิ่งที่ประชาชนคนไทยตองเปลี่ยนคือระบบความคิด คนไทยหลายคนเรียกรองตองการใสถุงพลาสติกเพียงเพื่อความ
สะดวกสบายไมใชความจําเปน แตหากลืมคิดถึงกระบวนการยอยสลายของขยะพลาสติกเหลานั้นวาใชเวลายาวนานเทาใด มี
มลพิษออกมาระหวางกระบวนการกําจัดเทาใด และที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรธรรมชาติของเราตองเหลือเพียงใดจึงจะสามารถ
ตอบสนองบุคคลเหลานี้ได จากการสังเกตุพฤติกรรมของชาวตางชาติเพศหญิงซึ่งเปนชาวเยอรมันมาซื้อสินคาที่หางสรรพสินคา
ฟูดแลนดสาขาศาลายาจํานวน 3 คน สินคาที่ซื้อมีความหลากหลาย ไดแก นม โยเกิรต ซีเรียล ผลไม ยาสระผม แปรงสีฟน
ฯลฯ ซึ่งมีทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค พบวาชาวตางชาติทั้ง 3 คน ไมมีการรับถุงพลาสติกจากพนักงานขายเลยแมแตคนเดียว
และนําสินคาทั้งหมดใสตามซอกตาง ๆ ในกระเป าถือ จึงไดมี การสั มภาษณและพบวาเหตุผลที่ทั้ง 3 คนไมรั บถุงพลาสติ ก
เพราะตองการหยุดการใชถุงพลาสติกและลดภาวะโลกรอนที่กําลังเกิดขึ้นแลวในโลกใบนี้ และทั้ง 3 คนยังเกิดความสงสัยอยาง

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1239
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มากถึ ง พฤติ กรรมคนไทยที่ รั บ ถุ ง พลาสติ กและบางรายที่ ซ อนถุ ง 2 ชั้ นเพี ย งเพื่ อถื อไปเก็ บ ในรถที่ จอดอยู บ ริ เ วณหน า
หางสรรพสินคาที่รถเข็นสินคาสามารถเข็นสินคาไปไดถึงลานจอดรถ สิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนผลมาจากระบบความคิดทั้งนั้น ใน
หลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแลวตามหางสรรพสินคาชั้ นนํา ถึง แมจะมีการใหบริ การถุงพลาสติกแกลูกคาโดยไมคิด คาบริการ
เพิ่มเติม แตลูกคาจํานวนมากที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเหลานั้นเพียงเพื่อตองการชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
โลกใบนี้เอาไวใหนานที่สุด
แนวทางในการรณรงคของประเทศไทยนอกจากการเปลี่ยนระบบความคิดของคนไทยซึ่งเปนเรื่องที่ทําไดยากแลว ยัง
ตองมีการเรียกเก็บคาถุงพลาสติกในราคาที่สูงในทุก ๆ รานสะดวกซื้อ และหางสรรพสินคาทั่วประเทศไทย เพื่อใหประชาชนคน
ไทยทุกคนมีความตระหนั กในทุ ก ๆ ครั้ง ที่นําสินคาใส ถุงพลาสติ ก การขอถุงพลาสติ กเพิ่มเพื่อแยกสินคา หรือการขอซอน
ถุงพลาสติกเพียงเพื่อใสสนิ คาหนัก ฯลฯ ซึ่งการรณรงคในลักษณะนี้ในหางสรรพสินคาตามประเทศที่พัฒนาแลว เชน หางซาซา
(Sasa) ประเทศฮองกง48 หรือหางดองกิโฮเต (Don Quijote) ประเทศญี่ปุน49 ลวนแลวแตปฏิบัติในลักษณะนี้กันมาชานาน
และผลที่ไดรับคือปริมาณขยะพลาสติกลดลงและประชาชนมีจิตสํานึกหรือระบบความคิดที่ตระหนักในการลดภาวะโลกรอนกัน
มากขึ้น
6. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการรณรงคการลดภาวะโลกรอนในอดีตและปจจุบัน ภายในประเทศไทยและบางประเทศในเขต
ภูมิภาคอาเซียน
จากการรณรงคเรื่องการลดภาวะโลกรอนในอดีตจนถึงปจจุบันของประเทศไทยพบวามีเพียงคนสวนนอยในประเทศ
ที่มีจิต สํานึ กในการช วยกันลดการใชทรัพ ยากร ลดปริม าณขยะ 50 ทิ้ งขยะถูกประเภทและถูกสถานที่ เนื่องจากมี เหตุ การณ
จํานวนไมนอยที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยเหลานี้ เชน น้ําทวม น้ํารอการระบาย โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ฤดูกาลแปรปรวน
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ฯลฯ จากผลการสํารวจพบวาในป พ.ศ. 2558 พบขยะพลาสติกจํานวนมากในมหาสมุทรและ
ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่มีธรรมชาติและทองทะเลอันงดงามกลับพบปริมาณขยะในมหาสมุทรสูงเปนอันดับที่ 6 ของโลก
โดยปริมาณขยะสูงถึง 1.3 ลานตันตอป51 ซึ่งประเทศอื่น ๆ ใน 10 แรกที่พบปริมาณขยะพลาสติกสูงที่สุด พบวาเปนประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนถึง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย
ตารางที่ 2 ปริมาณขยะพลาสติกที่พบในมหาสมุทรจํานวน 10 อันดับป พ.ศ. 2558
อันดับ
ประเทศ
ปริมาณขยะพลาสติกที่พบตอป (ลานตัน)
1
จีน
8.82
2
อินโดนีเซีย
3.22
3
ฟลิปปนส
1.88
4
เวียดนาม
1.83
48

Sasa International Holdings Limited, Turning our operations and channels green, (ออนไลน ) แหลง ที่มา:
http://corp.sasa.com/en/company-overview/corporate-responsibility/our-environment
49
Live Japan, Reusable shopping bags and eco friendly bags, (ออนไลน) แหลงที่มา: https://livejapan.com/en/articlea0000375/
50
ชญานิศ จํา ปรัตน และคณะ, ไทยรณรงค ลมเหลว! ขยะถุงพลาสติกเพิ่มตอเนื่อง, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=417#.W
pf5iqiWbIU
51
Marine Pollution, Plastic waste inputs from land into the ocean, (Jambeck J., 2015), 768-770
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ตารางที่ 2 (ตอ)
อันดับ
ประเทศ
ปริมาณขยะพลาสติกที่พบตอป (ลานตัน)
5
ศรีลังกา
1.59
6
ไทย
1.03
7
อิยิปต
0.97
8
มาเลเซีย
0.94
9
ไนจีเรีย
0.85
10
บังกลาเทศ
0.79
ที่มา: American Association for the Advancement of Science (AAAS)
จากผลสํารวจพบวาใน 10 อันดับแรกที่พบขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่สูงที่สุดในโลกมีเพียง 2 ทวีป ไดแก ทวีป
เอเชี ย และแอฟฟริ กา และ 5 ประเทศเหลานั้นเป นประเทศในเขตภูมิ ภาคอาเซีย นที่ กําลัง พัฒ นาไปสูป ระชาคมโลก ซึ่ ง
ถุงพลาสติกเปนของใชยอดนิยมทั่วโลก เชน ใสสินคาจากรานคาหรือตลาด เพราะมีน้ําหนักเบา ราคาไมสูง และสะดวกตอการ
ใชงาน ในปจจุบันพบวาทั่วโลกมียอดการใชงานถุงพลาสติกจํานวน 5 แสนลานถึงหนึ่งลานลานใบตอป หรือเฉลี่ยทุก 1 นาทีมี
การใชถุงพลาสติกอยางนอย 1 ลานใบ52
ประเทศอิ นโดนีเ ซี ย ผูป ระสบปญ หาจากขยะที่เ กิ ดจากถุ งพลาสติกจํ านวนมากและพบปริม าณขยะพลาสติกใน
มหาสมุทรสูงเปนอันดับที่ 2 ของโลกรองจากจีน และเปนประเทศอันดับ 1 ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พบวาใน 1 นาที
ประชาชนชาวอินโดนีเซียใชถุงพลาสติกกันเกินกวา 1 ลานใบ53 ซึ่งภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียกําลังเรงรัดในการแกปญหานี้
โดยในป พ.ศ. 2559 ไดรณรงคใหประชาชนลดการใชถุงพลาสติกใหนอยลง โดยการคิดคาถุงพลาสติกราคาใบละ 200 รูเปย
หรือ 50 สตางค54 สําหรับผูที่ขอถุงพลาสติกและไดรับการตอบรับคอนขางดีจากผูกระกอบการรานคาและผูบริโภค นอกจากนี้
ยังไดผลิตถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขึ้น เรียกวา เอ็นไวพลาส (Enviplast) ซึ่งผลิตจากมันสําปะหลังและน้ํามันพืช
แตยังไมไดมีการใชกันแพรหลายมากนัก เนื่องจากมีนักวิชาการออกมาคัดคาน เนื่องดวยมันสําปะหลังเปนอาหารหลักของชาว
อินโดนีเซีย
ประเทศฟลิปปนส เปนอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปญหาขยะจากถุงพลาสติกในมหาสมุทรสูงติดอับดับ 3 ของโลก โดย
ที่ผานมาไดพบกับปญหาสิ่งแวดลอมมากมาย เชน พบวาฬและโลมาเกยตื้นตายบริเวณอาวดาเวา มีเพียง 1 ใน 4 ตายจาก
สาเหตุทางธรรมชาติ ที่เหลือตายจากน้ํามือมนุษย55 ฯลฯ ซึ่งทางประเทศเองไดมีการเสนอขอเรียกรองตอประชาชนในประเทศ
และชาติสมาชิกอาเซียนชวยกันแกปญหาสิ่งแวดลอม โดยการงดการใชพลาสติกเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง 56 เชน ถุง ขวด หลอด
ฯลฯ เนื่องจากปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรถึงระดับวิกฤตแลว และไดมีการเรียกรองใหบริษัทตาง ๆ ที่ไดประโยชนจาก
การใชพลาสติกครั้งเดียวแลวทิ้งรับผิดชอบและพัฒนาระบบโซอุปทานที่สะอาดมากขึ้นเพื่อลดปญหาดังกลาว
52

วรางคณา ศรนิล, มาตรการทางนโยบายเพือ่ ลดการใชถุงพลาสติก: ประสบการณของตางประเทศกับการประยุกตใชในประเทศไทย.
(ออนไลน). แหลงที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/download/28086/24134/
53
Nation TV, อินโดฯคิดคาถุงพลาสติกเพื่อลดขยะ. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.nationtv.tv/main/program/
378499754/
54
เกรียงศักดิ์ จุนโนนยางค, เก็บเงินลดใชถุง. (ออนไลน). แหลงที่มา: https://www.thairath.co.th/content/581661
55
PPTVHD36, กรีนพีซฟลิปปนส-ตั้งวาฬพลาสติกเกยหาด-รณรงคหยุดทิ้งขยะ. (ออนไลน). แหลงที่มา: https://www.msn.com/thth/news/world/กรีนพีซฟลิปปนส-ตั้งวาฬพลาสติกเกยหาด-รณรงคหยุดทิ้งขยะ/ar-BBB47Wt?li=BBr8Cno
56
นักขาวพลเมือง สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, ขยะพลาสติก 275 ลานตันในมหาสมุทร ผลงานชิ้นโบวดําจากไทยและอาเซียน.
(ออนไลน). แหลงที่มา: https://www.citizenthaipbs.net/node/19134
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ประเทศเวียดนาม เปนอีกหนึ่งประเทศที่มีปญหาเรื้อรังเกี่ยวกับขยะจํานวนมากและพบขยะในมหาสมุทรมากเปน
อันดับที่ 4 ของโลก โดยตามบริเวณชายหาดของเวียดนามจะพบกับเศษขยะและกนบุหรี่จํานวนมาก ซึ่งในปที่ผานมา สถานที่
ทองเที่ยวในประเทศเวียดนาม เชน เมืองดานัง เติบโตจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวจีน หรือ
ประมาณ 90% ของนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด57 ทางรัฐบาลของเวียดนามจึงไดออกกฏระเบียบใหมในการหามนักทองเที่ยว
ทิ้งกนบุหรี่ ขยะทุกชนิด รวมทั้งหามปสสาวะและอุจจาระบนหาดทรายขึ้น ผูที่ละเมิดจะโดนปรับสูงสุด 300,000 ดง หรื อ
ประมาณ 414 บาท เพื่อเปนการลดสาเหตุการเกิดขยะในทองทะเล นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังไดดําเนินการจัดการขยะที่
มีอยูในปจจุบันจากวิธีการฝงกลบและเผาซึ่งสงผลกระทบตอชุมชมรอบขางเปนอยางมาก เปนวิธีการใชเทคโนโลยีเตาเผาขยะ
ปลอดมลพิษและดําเนินการกําจัดขยะบนภูเขาที่ไมสงผลรกระทบตอชุมชนรอบขางและนักทองเที่ยวอีกดวย58
นอกจากนี้ยังพบวาอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกทั่วโลกมีอัตราเติบโตถึงรอยละ 8.6 ตอป59 ซึ่งหากมองในมุมมอง
อุต สาหกรรมอาจพบว าเป นความสํ าเร็ จ แต หากมองในมุ ม ของผลกระทบจากอุต สาหกรรมเหล านี้ จะพบวาเศษขยะจาก
พลาสติกกําลังจะเติบโตตามไปดวย และจะสงผลตอระบบนิเวศ สัตวตาง ๆ รวมถึงมนุษยเองดวย ในสวนของประเทศไทยเอง
นั้น ทางภาครัฐบาลยังไมไดมีการสนับสนุนเรื่องของการผลิตถุงพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งในการผลิตดังกลาวมีตนทุนที่สูง
กวาการผลิต ถุง พลาสติกธรรมดา 2-3 เทา60 จึงส งผลให ผูประกอบการร านค าทั่ วไปไมส ามารถแบกรับต นทุ นถุง พลาสติ ก
ดังกลาวได เนื่องจากราคาสูงกวาถุงพลาสติกธรรมดามาก ปญหาเหลานี้จึงเปนที่มาของสาเหตุการเพิ่มของขยะพลาสติกและ
การเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน
7. บทสรุป
ภาวะโลกรอนนั้นถือไดวาเปนภัยอันตรายใกลตัวที่หลีกเลี่ยงไมไดหากโลกถึงจุดวิกฤติ เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตางใช
ชีวิตอยูบนโลกที่มีระบบนิเวศอันสมบูรณมาแตอดีต มีทรัพยากรหลากหลายชนิด มีฤดูกาลและปรากฏการณทางธรรมชาติอัน
งดงาม หากภาวะโลกรอนถึงระดับอันตราย จะสงผลใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชน ธรรมชาติอันงดงาม สัตวน้ํา สัตวบก รวมถึงมนุษย
เองก็ไมสามารถใชชีวิตไดบนโลกใบนี้ ซึ่งภาวะโลกรอนนั้นสาเหตุสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากพฤติกรรมอันเห็นแกตัวของมนุษยที่ไรซึ่ง
จิตสํานึก บทความฉบับนี้ จึงได รวบรวมถึงสาเหตุ ผลกระทบ และวิเ คราะหถึ งแนวทางในการรณรงค และปลูกจิ ตสํานึกแก
ประชาชนคนไทยใหชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูกับเราไดนานที่สุด ใหโลกของเราสวยงามที่สุด และ
ประหยัด ทรัพยากรทุกอยางบนโลกใบนี้ใหม ากที่สุด ไมเพียงแคหยุดการใชถุ ง พลาสติก แตการประหยัด ทรัพยากรอื่น ๆ ก็
สําคัญเชนเดียวกัน ไดแก น้ํา ไฟฟา น้ํามันดิบ และพลังงานอื่น ๆ วิธีการงดใชถุงพลาสติกนี้อาจเปนเพียงจุดเริ่มตนใหคนไทย
รูจักคุณคาของการประหยัดทรัพยากร รูจักใชทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดลอมอยางระมัดระวัง ไมใหสูญเปลาอีกตอไป ดวยวิธีที่
งายและสามารถทํ าไดทั นทีแ ละไดผ ลดี ที่สุด คือการปฏิ เสธให เคยชินเป นนิ สัย และเป นกิ จวัต รต อไป เพื่อชาติ ของเรา เพื่ อ
ประชาคมอาเซียนของเรา และเพื่อโลกของเราจะไดหลีกหนีจากคําวาวิกฤติพลังงานอีกตอไป
57

ศูนยขอมูลขาวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ, เวียดนามออกกฏหามทิ้งขยะบนชายหาด หากฝาฝนปรับ 14 ดอลลาร. (ออนไลน).
แหลงที่มา: http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=4270&filename=index
58
ไทยรั ฐ ฉบั บ พิ ม พ , เจาะลึ ก สางวิ ก ฤติ ข ยะล น เมื อ ง ต น แบบที่ ไ ม อ าจมองข า "นามเวี ย ด "ม. (ออนไลน ). แหล ง ที่ ม า:
https://www.thairath.co.th/content/515846
59
Rex Weyler, The Ocean Plastic Crisis. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/
blog1/blog/60571/
60
ชญานิศ จํา ปรัตน และคณะ, ไทยรณรงค ลมเหลว! ขยะถุงพลาสติกเพิ่มตอเนื่อง, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=417#.W
pf5iqiWbIU
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาการทองเที่ยว (TR)
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บริบทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบ านดอนทราย
ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
The Context of Cultural Tourism at the Cultural Center of Tai Song Dam
in Don Sai Village, Muang District, Nakhon Pathom Province
นิลุบล คงเปรม1 วุฒิภัทร โพลงละ2 เจนจิรา ทองราษฎร2
ปวีณา คงปน2 และพรพิกุล พจนโพธา2
1

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย สาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดยอ

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาบริบทพื้นที่ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทีย ม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยมีกลุมประชากร 4 กลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวชาวไทย
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ จํานวน 30 คน โดยประกอบไปดวย 4 กลุม
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวชาวไทย การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการสัมภาษณเชิงลึก
และการสังเกตการณ ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลวิจัยพบวา ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบาน
ดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความนาสนใจในวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเปนวัฒนธรรมไทยทรงดํา
ที่มีการสืบทอดเชื้อสายกันมาเปนระยะเวลานานรุนสูรุนจนถึงปจจุบัน และมีทรัพยากรทองถิ่น ที่เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนทรัพยากรในพื้นที่คืออัตลักษณทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เดนชัด โดยเฉพาะการ
รําไทยทรงดําและการทอผาแบบดัง้ เดิม
คําสําคัญ: ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย การทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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Abstract
The objective of this research is to study the context of The Cultural Center of Tai Song Dam in
Don Sai Village, Muang District, Nakhon Pathom Province. The samples were 30 stakeholders including
government sectors, private sectors, local people and Thai tourists. The data was collected by using indepth interview and observation. Then, the data was analyzed by content analysis. The result showed
that The Cultural Center of Tai Song Dam in Don Sai Village, Mueang District, Nakhon Pathom is interested
in the culture of the community. Which is tai song dam culture. Having descended together for a long
period of time through the generations to the present, and there are local resources that facilitate
cultural tourism activities which are developed and organized events held within the Centre's own space
activities within the program will bring the culture of tai song dam activity for tourists and it can generate
income for people in the area, for example, the dance of tai song dam and the weaving in traditional of
tai song dam people.
Keywords: the cultural center of Tai Song Dam, Don Sai village, cultural tourism, tourism
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1. บทนํา
การทองเที่ยวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของโลกในปจจุบันที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วใทุกภูมิภาคของโลก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนธุรกิจขนาดใหญดานการบริการที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ (ฐิติวัฒน นวลลออง ,
2550) เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมหลักที่นํารายไดสูประเทศกอใหเกิดการจางงานและสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ
นอกจากนี้ยังเปนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องไปยังธุรกิจอื่น ๆ มากมาย เชน ธุรกิจที่พัก สปา โรงพยาบาล รานอาหารและ
ธุรกิ จสายบิ น ซึ่ งทํ าให ธุรกิ จเหลานี้มี การขยายเติบโตตามไปด วย นอกจากนั้นการทองเที่ยวยัง เปนเครื่ องมือในการพั ฒนา
สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง สุวิทย ธีรศาศวัต (2538) ไดกลาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวไววา“การเดินทางทองเที่ยวเปนสิทธิ
มนุษยชนอยางหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน” อุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีขีดจํากัดในเรื่องการผลิต (Limitless Industry) เพราะไม
ตองพึ่งสภาพภูมิอากาศเหมือนภาคการเกษตร ผลผลิตของอุตสาหกรรมท องเที่ยวที่ เสนอขายใหแ กนักทองเที่ยว คือ ความ
สวยงามของธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว ชายทะเล ภูเขา สภาพอากาศและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน พระบรมมหาราชวัง วัด
โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคารบานเรือนตาง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชาชน
ดังนั้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของหลากหลายประเทศที่นํามาสรางรายไดและการกระจายรายได
ชวยกระจายรายได สูภูมิภ าคมากยิ่งขึ้น นับเป นความไดเปรียบอยางมากของอุตสาหกรรมการทองเที่ย ว นอกจากนี้ ยังชวย
สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวอีกดวย
นอกจากนั้น ชนัญ วงศวิภาค (2547) ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีเสนหของความหลากหลายของชาติพันธ
วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ซึ่งจะมีความเปนเอกลักษณในแตละพื้นที่หรือในแตละภูมิภาคซึ่งความเปนตัวตนของแตละชาติ
พันธุตางก็มีวิถีชีวิตที่ดํารงอยูบนพื้นฐานของความศรัทธา ความเชื่อ หรือสิ่งที่ไดรับสืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนานจนถือ
ไดวาเปนวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะของแตละชาติพันธุ ทั้งประเพณี พิธีกรรม ลักษณะการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัย การ
แตงกาย อาหาร ภาษา และการประกอบอาชีพ ซึ่งถือวาเป นหนึ่งในทรัพยากรที่ มีคุณคาของประเทศ และเปนทรัพยากรที่
สําคัญเปนอยางมากของชุมชนที่จะนําไปพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เมื่อกลาวถึงวัฒนธรรม Warren Kidd, (2002) ใหความหมายวา คือ “…Collective sense of belonging to a
distincl ethnic, cultural or sub-cultural community…” หรือ ความรูสึก หรือ สิ่งที่ยึดโยงความเปนชุมชน ชนเผา ชาติ
พันธุตาง ๆ ไวดวยกัน ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้น ภัทราวรรณ จันทรเนตร (2546) ไดกลาววา วัฒนธรรมไทย คือ วิถีชีวิตของ
คนไทยในสัง คมไทย ซึ่งเปนแบบแผนของการประพฤติป ฏิบั ติที่ ดีง าม การท องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมเปนการใหค วามสํ าคั ญ
ตอบุคคลในชุมชนและนักทองเที่ยว ซึ่งบุคคลในชุมชนเนนไปในทางการใหความรูแลกเปลี่ยนประสบการณใหมๆการดูแลการ
ให ค วามสะดวกสบายต อนั กท องเที่ ย วที่ เ กิ ด มาจากใจของบุ ค คลในชุ ม ชนที่ เ ปรี ย บนั กท อ งเที่ ย วเป นบุ ค คลในครอบครั ว
และนักทองเที่ยวสามารถเกิดความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวเพื่อสืบสานหรือบอกเลาตอ
ใหกับบุคคลรุนหลังใหสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรม ซึ่งปจจุบันนั้นหลากหลายจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวคลายคลึงกัน
เริ่มหันมาใชวัฒ นธรรมที่มีอยูใ นจังหวั ดนั้นมาสรางเป นการท องเที่ย วรูปแบบใหมในพื้นที่ หรือวัฒนธรรมที่ มีอยูในชุมชุนมา
เผยแพร ต อ นั กท อ งเที่ ย วมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วได มี ส ว นร ว ม ได สั ม ผั ส ประสบการณ แ ปลกใหม และเป น การ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่อีกดวย
จังหวัดนครปฐมเปนอูอารยธรรมสํ าคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภู มิ เปนเมืองเกาแกที ่ มี
ความเจริญรุงเรืองดานพระพุทธศาสนา สมัยทาวรดี และเปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่ง จึงมีความไดเปรียบดาน
การทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนเมืองแหงวัฒนธรรมอันเกาแกจึงมีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สื่อใหเห็นถึงวิ ถี
ชีวิตความเปนอยูของคนไทยและจังหวัด นครปฐมในสมั ยกอนอยูมากมายหลายแห งดวยกัน อาทิ ชุมชนบางหลวง ลาวคลั่ ง
ศูนยวัฒนธรรมชาวโซงบานเกาะแรด ซึ่งรวมไปถึง ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนพิพิธภัณฑขนดเล็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ตองการนําเสนอถายทอดภูมิปญญาของชาวไทยทรงดําใน
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อดีต มีการทอผา การจัดแสดงรูปแบบบานของชาวไทยทรงดํา และการแสดงรําฟอนแคนใหไดชม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงดําในจัง หวัดนครปฐม (เว็บ ไซตนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th, สืบ คนเมื่ อ 11 มกราคม
พ.ศ. 2561)
เนื่องจาก ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นั้นยังไม
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เนือ่ งจากขาดการพัฒนากิจกรรมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักถึงวัฒนธรรมไทยทรงดํา และยังไมได
รับการสงเสริมใหเปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมเทาที่ควร แมแตชาวนครปฐมบางทานยังไมท ราบ ซึ่งศูนย
วัฒนธรรมแหงนี้มีความนาสนใจเพราะเปนการถายทอดเรื่องราวของชาวไทยทรงดําในอดีต และการทอผามาจัดแสดง และ
เผยแพรใหนักทองเที่ยวไดชม ปจจุบันศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํายังมีจํานวนไมมากซึ่งสมควรไดรับการสนับสนุนใหมีการเขามา
เยี่ยมชมจากนักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู และไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในอดีต ที่หาดูไดยากในปจจุบัน
และสวนหนึ่งยังเปนการสรางรายไดใหกระจายไปสูชุมชนอีกดวย ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาบริบทพื้นที่ของศูนย
วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนหาเอกลัษณหรือจุดเดนใน
พื้นที่เพื่อนํามาพัฒนาใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยวชมและสืบสานวัฒนธรรม
ไทยทรงดํา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาบริบ ทพื้นที่ ของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตํ าบลสระกะเทียม อํ าเภอเมือง จังหวั ด
นครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทองเที่ยว
Alavanh Phanthavong. (2009). กลาวถึง การทองเที่ยวเปนการเดินทางจากที่อยูอาศัย ไปยังสถานที่อยูหางไกล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอน ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และองคประกอบตาง ๆ ของสถานที่ที่เดินทางผานไปหรือ
สถานที่ทองเทีย่ วที่เขาไป และหาประสบการณที่แปลกใหมเปนสิ่งที่ไมไดพบเห็นในชีวิตประจําวันในภูมิลําเนาของตนเอง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย อธิบายวาการทองเที่ยว คือ การเดินทางตามเงื่อนไขที่กําหนดเปนสากล 3 ประการ
ไดแ ก ประการแรก เดิ นทางจากที่ อยูป กติไ ปที่อื่นชั่วคราว ประการที่ส อง เดินทางโดยสมั ครใจและประการสุ ดทาย ไมใ ช
เดินทางไปประกอบอาชีพหรือหารายได และไมใชนักศึกษาที่ศึกษาอยูในจังหวัดที่เดินทางไปโดยที่จุดประสงคของการเดินทาง
ไมเฉพาะเพื่อการพักผอนหรือสนุกสนานรื่นเริงแตรวมถึงเพื่อประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรูเพื่อการกี ฬา ติดตอธุรกิจ หรือ
เยี่ ยมญาติ (ยุ พดี เสตพรรณ, 2548) ซึ่ง สอดคล องกั บ การทองเที่ ยวโดยองค การการท องเที่ย วโลก (World Tourism
Organization หรื อ WTO) (http://www.tourism.go.th, สืบ คนเมื่อ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ใหค วามหมายของการ
ทองเที่ยววาหมายถึง การเดินทางใด ๆ ก็ตามเปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการดังนี้
1) การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว แตไมใชไปตั้งหลักแหลงเปนการถาวร
2) การเดินทางนั้นเปนไปดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผูเดินทางไมใชเปนการถูกบังคับ ไมใชเพื่อทาง
สงคราม
3) เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่ไมใชประกอบอาชีพหรือหารายไดแตเดินทางมาเพื่อการพักผอน
หยอนใจ เพื่อเยี่ยมญาติพี่นอง เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมยเพื่อเลนกีฬาตาง ๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาหา
ความรูและเพื่อติดตอธุรกิจ
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สง ศรี วงษ เวช (2545) ใหค วามหมายของการทองเที่ ยววา หมายถึ ง การเดินทางออกจากที่พั กเป นการชั่วคราว
เพื่อพักผอนหยอนใจ เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายไดเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและผอนคายความเครียดในยามวาง หรือเมื่อเวลาที่ตองการจะพักผอนซึ่งอาจเปนการทองเที่ยวที่ใ หความรูและ
ประสบการณจากการเดินทางทองเที่ยว
ดังนั้น การทองเที่ยวคือการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพื่อการพักผอนหรือหาประสบการณแปลกใหม
นอกจากนั้ นการทองเที่ ย วยั ง เป นกิจกรรมนั นทนาการที่ มี ค วามสั ม พั นธ กับ ผู ที่ เกี่ ย วข องด านการท องเที่ย วชุ ม ชน ท องถิ่ น
โดยเปนการเดินทางไปยังที่อื่น ๆ นอกเหนือจากที่พักอาศัยประจําดวยความสมัครใจและไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ
รูปแบบการทองเที่ยว
ฉันทัช วรรณถนอม (2544) ไดกลาวถึง รูปแบบการทองเที่ยววา รูปแบบการทองเที่ยวไดใหความเห็นสอดคลองกัน
วาการทองเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนามาตั้งแตป พ .ศ. 2467 สมัยพระบรมวงศเธอพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้นทรง
ดํารงตํ าแหน งผู บัญ ชาการรถไฟในครั้ งนั้ นการท องเที่ ยวในประเทศไทยยัง เป นการท องเที่ ยวเพื่ อชมธรรมชาติแ ละสถานที่
ราชการหรือสถานที่สําหรับทางชาวตางชาติที่มาในประเทศไทยแตเมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมา ทางองคการทองเที่ยวโลกไดมี
การกําหนดรูปแบบการทองเที่ ยวไดสามรูปแบบไดแกรูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและรู ปแบบการทองเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ Special interest
นิศา ชัชกุล (2550) ไดกลาวถึง รูปแบบการทองเที่ยวไว 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ
(natural based tourism) 2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการ
ทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ซึ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะอยูในรูปแบบของการทองเที่ยว
แหลงวัฒนธรรม(cultural based tourism) ประกอบดวย
1) ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical tourism) คือการเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร เพื่อชื่นชมในสถานที่ทองเที่ยวยอกจากนั้นยังไดความรูมีความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดี ในทองถิ่น
และมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคา
2) ทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) คือ การเดินทางทองเที่ย ว
เพื่อชมงานประเพณีตาง ๆ ที่ชาวบานในทองถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น เพื่อความเพลิดเพลิน การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมตาง ๆ
และไดรับความรูมีความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม และไดมีประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น
3) ทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) คือ การเดินทางทองเที่ยวในหมูบาน ชนบทที่
หรื อพื้ นที่ที่ มี ลักษณะวิถี ชี วิต และผลงานสร างสรรคที่ มี เอกลักษณ พิ เศษมีค วามโดดเด นมี ค วามสร างสรรค และภู มิ ปญ ญา
พื้นบาน มีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น
ดังนั้น รูปแบบของการทองเที่ยวในปจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของนักทองเที่ย ว และ
ผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญเนนการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งการสรางจิตรสํานึกในการอนุรักษในดานตาง ๆ
รวมถึง การสร างประโยชนใ หเ กิ ดแกชุ มชนทองถิ่ น และสามารถจําแนกได 3 รู ปแบบคื อ1) รู ปแบบการทองเที่ ยวในแหล ง
ธรรมชาติ 2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม 3) รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ
องคประกอบทางการทองเที่ยว
พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแบงองคประกอบของการทองเที่ยวเปน 5 ประเภท ดังนี้
(1) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) ไดแกการมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม เชน ระบบคมนาคม
สนามบิ น ตลอดจนบริ การด านอุ ต สาหกรรมขนส ง เช น การขนส ง ทางอากาศ ทางบกและทางน้ํ า ซึ่ ง จะเอื้ ออํ านวยให
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึง จุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหลงทองเทีย่ ว (Attraction)
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(2) การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว (Accommodation) ที่ตองการคางคืน ไดแก ที่พัก ประเภทตาง ๆ เชน
โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส โฮมสเตยที่พักแรมประเภทตาง ๆ จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับตาง ๆ กันซึ่งจะทําใหมีราคา
และบริการในระดับตาง ๆ กัน ไดแก ภัตตาคาร สระวายน้ํา ฟตเนสเซ็นเตอรซาวนาศูนยกลางธุรกิจและสิ่งอํานวยความสะดวก
(3) แหลงทองเที่ยว (Attraction) นับเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูงสุด ของการเดินทาง เพราะเปนจุดดึงดูดให
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวอาจเปน แหลงธรรมชาติที่มีความโดดเดน เชน แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรเชน ปราสาทพนมรุง แสดงถึงความรุงเรืองของอาณาจักรขอม การทองเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีช ีวิตชาวบาน
เรียนรูถึงภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเกาแกกอนประวัติศาสตรเชนวัฒนธรรม บานเชียง เปนตน
(4) กิจกรรมการทองเที่ย ว (Activities) และกิ จกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and Recreational
Activities) นั บ เป นองค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ในยุ ค ป จ จุ บั นเพราะการ ท อ งเที่ ย วมิ ไ ด ห มายถึ ง เพี ย งแค การเดิ นทางไปชม
โบราณสถาน อนุสาวรีย ความงดงามของธรรมชาติเทานั้น แตเปนการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ไดแกการ
เดินปา การลองแกงในแมนา การปนหนาผา การดําน้ํา การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุม ชนเจา
บาน เชน การดํานาการเกี่ยวขาวการวมพิธีบายศรีสูขวัญ เปนตน ซึ่งกิจกรรมทัง้ หมดจะ เปนประสบการณที่อยูในความทรงจํา
ของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการ กระจายรายได
(5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีใหนักทองเที่ยว (Ancillary) อาทิเชน บริการดาน รานอาหารโรงพยาบาล ไปรษณีย
สถานีบริการน้ํามัน รานคา รานขายของที่ระลึก หองสุขา เปนตน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พนมพร สารสิ ท ธิย ศ (2552) กล าวถึ ง การทองเที่ ยวเชิง วั ฒนธรรมว าการทองเที่ ย วเชิ งวั ฒนธรรมหมายถึ ง การ
ทองเที่ ยวเพื่ อชมสิ่ งที่ แสดงความเป นวั ฒนธรรม เช น ปราสาท พระราชวั ง วัด โบราณสถาน โบราณวั ตถุ ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี วิ ธีการดํ า เนิ นชี วิต ศิ ล ปะทุ กแขนงและสิ่ ง ต าง ๆ ที่ แ สดงถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื องที่ มี การพั ฒ นาให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล อม การดํ าเนิ นชี วิต ของบุ ค คลในแต ล ะยุ ค แต ล ะสมั ย ของบุ ค คลในอดี ต ที่ สื บ ทอดกั นมาจนถึ ง คนรุ นป จจุ บั น
สอดคลองกับพะยอม ธรรมบุตร (2548) ไดใหความหมายวา การทองเที่ยวซึ่งใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
และสถานที่ เ ป น จุ ด หมายปลายทางของการเดิ นทางท อ งเที่ ย วนั ก ท องเที่ ย วจะสนใจวิ ถี ชี วิต มรดกวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ
อุต สาหกรรมและกิ จกรรมนั นทนาการของชุ ม ชนท องถิ่ น นั กท องเที่ย วจะเยี่ ยมชมและศึกษาแหล งประวัติ ศ าสตร ศิ ล ปะ
มหกรรมและงานแสดงสินคาหัตถกรรม พิพิธภัณฑทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลปตลอดจนแหลงมรดกตาง ๆ
สุพัตรา สุภาพ (2536) ไดกลาววา วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิด
และการกระทําที่แสดงออกถึงวิ ถีชีวิตของมนุ ษยในสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษ ย ไดคิดสรางระเบีย บ
กฎเกณฑวิธีการในการปฏิบัติการจัดระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ขณะที่ราณี อส
ชัย กุล (2546) ได ให ค วามหมายของการ ท องเที่ย วเชิ งวั ฒนธรรมวา หมายถึ ง การท องเที่ย วเพื่ อชมหรื อสัม ผั ส
ศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ ไดแก สถาปตยกรรม จิตรกรรมประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลปและ
ดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี
สุรีพร พิพัฒนฐิติกร (2542) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วาคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเปนแบบแผน
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ความรู ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ วิถีชีวิต ซึ่งสมาชิกในสังคมเปนเจาของและมีการถายทอด
ตอกันมา คลายคลึงกับหยกทิพยและในสิงห (2554) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววา คือการเดินทางไป
ยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อชื่นชมสิ่งที่มนุษยเปนผูริเริ่มขึ้นจนกลายเปนมรดกตกทอดจากรุนสูรุน ไดแกวิถีชีวิต ภาษา ความรู
ความเชื่อ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี เปนตน โดยการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเปนการทองเที่ยวที่ควบคูไปกับ
การอนุรักษ มีการวางแผนการอนุรักษและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการระดม
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ความคิด ในการวางแผนการอนุรักษและการปกครองตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ๆ ใหคงไวซึ่งคุณคาของมรดกทาง
วัฒนธรรมและเปนแหลงคนควาหาประสบการณ สรางความประทับใจ แกผูมาเยือนสืบไป
สรุ ปไดวาความหมายของการทองเที่ ยวเชิง วัฒ นธรรม เป นการท องเที่ ย วที่ นักท องเที่ ยวเดินทางไปเพื่ อแสวงหา
ประสบการณใหมๆ เชน การเรียนรู การสัมผัส การชมเอกลักษณความงามของวัฒนธรรมและคุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต
ความเป นอยู ข องกลุ ม ชนอื่ นหรื อ ความแตกต างทางวั ฒ นธรรมของชนต า งสั ง คม เช นในเรื่ องของ ด านศิ ล ปวั ฒ นธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนเรื่องราวและคุณคาของ รูปแบบวิถีชีวิต การแตงกาย ความเชื่อทางศาสนา ที่กลาวมานี ้
ลวนแตเปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีจิตสํานึกในการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม
หลักการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บุญเลิศ จิตตั้งพัฒนา (2548) ไดกลาวถึงหลักการของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 ประการ ดังนี้
1) เป นการท องเที่ย วที่มี การศึ กษารวบรวมข อมูล เกี่ ย วกั บ ความสํ าคั ญ คุ ณคา ประวั ติ ศาสตร ความเปนมาของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวนั้น เพื่อเปนขอมูลใหแก นักทองเที่ยวนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณ
ในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
2) เปนการทองเที่ยวที่มีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก หวงแหน รักษาและดึงดูด
ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวยและไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การจางงาน การบริการนําเที่ยวการใหบริการขนสง การขายของที่ระลึกเปนตน
3) เปนการทองเที่ยวที่มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเขาใจใน วัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน
พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
4) เปนการทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบานหรือของชุมชนอื่น รวมทั้ง เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี
และผูคนของตนเองดวย
นอกจากนี้วงศธีรา สุวรรณิน (2557) ไดกลาววา หลักการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
1) ใหความรูแกนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน พรอมทั้งสรางจิตสานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยววัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
2) ปลูกฝงสรางจิตสานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรักหวงแหน รักษา และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวน
รวมในการบริหาจัดการทรัพยากรของตน และไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวในระบบตาง ๆ
3) เคารพวัฒนธรรมของพื้นบาน หรือของชุมชนอื่นรวมทั้งเคารพวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของตนเองดวย
4) ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตร ความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล ง
ทองเที่ยว เพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
ดังนั้น หลักการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถทําใหนักทองเที่ยวเกิดการอนุรักษ ทั้งในชุมชนและนักทองเที่ยว
รวมไปถึงการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบานหรือของชุมชนอื่น ๆ และที่สําคัญยังสามารถที่จะมีการรักษาคุณคาของวัฒนธรรม
นั้น ๆ ใหยังคงอยูและยังสามารถปลูกฝงจิตสํานึกในการใหนักทองเที่ยวเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา
ชุมชนสระกะเทียมตั้งอยูที่ 36 หมู 9 ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่สวนใหญมี
คลองชลประทาน มีแหลงน้ําไหลผาน เหมาะกับการทําการเกษตร เปนที่อยูอาศัยและแหลงการคาของบุคคลในพื้นที่ ในเขต
พื้นที่ติดตอนั้นทางทิศเหนือจะติดกับตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทิศใตจะติดกับ ตําบลดอนใหญ อําเภอ
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บางแพ จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออกจะติดกับ ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมทิศตะวันตกจะติด
กับ ตําบลสวนปาน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศูนยวัฒนธธรรมไทยทรงดําไดเริ่มเดิมทีไดอพยพมาจากหนองปรง
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในหมูบานเดิมไดชื่อวัดรางสระกะเทียม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปน หมูบานดอนทราย เพื่อให
สอดคลองกับชื่อหมูบานดอนทราย ในพื้นที่ ตําบลสระกะเทียม และมีเพียงหมู 9 ที่เปนไทยทรงดํา มี 167 หลังคาเรือน และที่
เปนไทยทรงดําจริงประมาณ 120 หลังคาเรือน มีประชากรในหมูบานดอนทรายทั้งหมด 678 คน ตั้งแตอพยพมามีผูใ หญบาน
รวมทั้งสิ้น 10 คน ปจจุบันนี้เปน ผูใหญจุฬา สิงหลอ ซึ่งอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสระกะเทียม และไดมี
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํามาประมาณ 8 ปแลว และไดเขารวมกิจกรรมกับชาติพันธอื่น ๆ หลายชาติพนั ธอีกดวย
4. วิธีการวิจัย
การดําเนินวิจัยเปนวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ศึกษาแบงออกเปน กลุม ดังนี้ 4
กลุมที่ 1 ภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ ไดแก เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน จํานวน 4 คน
กลุมที่ 2 ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการรานคา 5 รานคา
กลุมที่ 3 ชุมชนในพื้นที่ ไดแก ผูนําชุมชน เจาอาวาส ประชากรในชุมชน จํานวน 10 คน
กลุมที่ 4 นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนพื้นที่สระกระเทียม โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้งเอกสารวิจัยที่มี
ความเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆเชน สื่อ อินเตอรเน็ตและสํารวจสถานที่จริง จากบุคคลที่เกี่ยวของ
ภาครัฐและเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว
2. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่
ศึกษา เพื่อนําขอมูลตางๆที่ได นํามาวิเคราะหและประเมินผล
3. การสัง เกต (Observation) ใชการสังเกต 2 วิ ธีคือ การสั งเกตแบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยเขาไปมี สวนร วมใน
กิ จ กรรมต างๆ ที่ ผู ถู กสั ง เกตกระทํ า อยู และการสั ง เกตแบบไม มี ส ว นร ว ม โดยการสั ง เกตขณะที่ ผู สั ง เกตไม รู ตั ว เช น
สภาพแวดลอมโดยทั่วไป วิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว า ศู นย วัฒนธรรมไทยทรงดํ า หมู บานดอนทราย ห างจากอํ าเภอเมืองนครปฐม ภายในศู นย
วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทรายนั้นไดมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวน
ใหญ คือ การทําเกษตร ทํานา เลี้ยงสัตว และการใชชีวิตอยางพอเพียง พื้นที่ในศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย มี
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการสรางบานจําลองในแบบของไทยทรงดํา ไวใหนักทองเที่ยวชม และมีโรงทอผาที่ทํา
การทอโดยกลุมสตรีชาวบานในชุมชนวัดใหมดอนทราย ที่เปนชาวไทยทรงดํา มีการทอผาเพื่อจําหนายเปนของที่ร ะลึก สราง
รายได ใ ห กับ คนในชุ มชนอี กด วย ศู นยวัฒ นธรรมไทยทรงดํา หมูบ านดอนทราย ตํ าบลสระกะเที ย ม อํ าเภอเมือง จั ง หวั ด
นครปฐม แรกเริ่มเดิมทีไดอพยพมาจากหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในหมูบานมีวัดซึ่งเดิมไดใชชื่อวาวัดรางสระ
กะเทียม แตในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปน วัดใหมดอนทราย เพื่อใหสอดคลองกับชื่อหมูบานดอนทราย ในพื้นที่ ตําบลสระกะ
เที ย ม และมี เพี ย งหมู 9 ที่ เ ปนไทยทรงดํ า มี 167 หลัง คาเรือน และที่ เ ป นไทยทรงดํ าจริง ประมาณ 120 หลั ง คาเรื อน มี
ประชากรในหมูบ านดอนทรายทั้ งหมด 678 คน ตั้ง แต อพยพมามีผู ใหญบ านรวมทั้ง สิ้น 10 คน ป จจุ บันนี้เ ปน ผู ใหญจุฬา
สิงหลอ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํามาประมาณ 8 ปแลว และได
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1253
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เขารวมกิจกรรมกับชาติพันธอื่น ๆ หลายชาติพันธอีกดวย และในปจจุบันศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย อยูใน
ความดู แ ลของคุ ณลุ ง สุ เ ทพ สิ ง ห ลอ ผู ทํ าหน าที่ เ ป นหั วหน าศู นย ฯ และชาวบ านหมู ที่ 9 ตํ าบลสระกะเที ย ม ภายในศู นย
วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย เปดใหนักทองเที่ยวเขาชม โดยมีการจัดแสดงบานจําลองที่สรางในรูปแบบของไทย
ทรงดํา เหมือนกับสมัยกอน และโรงทอผา ที่เมื่อกอนเปนโรงครัวของวัดใหมดอนทราย แตไดเปลี่ยนมาเปนโรงทอผาในปจจุบัน
เปดไวเพื่อใหคนในชุมชนที่มีเวลาวาง หรือวางจากงาน เขามาทอผา เพื่อเปนการหารายไดเสริมอีกดวย เรื่องของวัฒนธรรม
และประเพณี ชาวไทยทรงดําในหมูบานดอนทราย มีประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายประเพณี แตที่สําคัญคือประเพณี ที่จะ
จัดขึ้นกลางเดือนเมษายนของทุกป เปนงานเลี้ยงฉลองของชาวไทยทรงดํา ภายในงานมีการละเลน และอาหารของไทยทรงดํา
ที่นาสนใจมากมาย ที่เปนเอกลักษณของชุมชนอีกอยางคือ การแตงกายของนักเรียนโรงเรียนวัดใหมดอนทราย ที่มีการแตงกาย
ชุดไทยทรงดําทุกวันศุกร เพื่อใหเด็กไมลืมวัฒนธรรมการแตงกายดั้งเดิมของไทยทรงดํา และเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวอยาง
มาก สถานการณ การทองเที่ ย วในปจจุ บันของศู นย วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมู บ านดอนทราย เป นไปในทางที่ ไม ค อยดี นัก
เนื่องจาก ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ยังมีคนรูจักไมมาก นาน ๆ ที จะมีนักทองเที่ยวเขามาชม แตมีการออก
งานนอกสถานที่หลายงาน ทําใหศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย มีคนรูจักเพิ่มมากขึ้น
5. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห ขอมูล พบว า ศู นย วัฒนธรรมไทยทรงดํ า หมูบ านดอนทราย ก อตั้ ง ขึ้นมายาวนานถึ ง 8 ป โดย
ปจจุบันมีนายสุเทพ สิงหลอ เปนประธานศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ดูแลรวมกับชาวบานภายในชุมชุน
ศูนยวัฒนธรรมมีความโดดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากมีการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีข องชาวไทย
ทรงดํา อาทิเชน การรําไทยทรงดํา การแตงกาย และการทอผา ที่มาจากกลุมสตรีชาวบานในหมูบานที่เปนชาวไทยทรงดํ า
อยางแทจริง ในปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม โดยมีกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจ เชน การรําไทยทรงดํา เปน
กิจกรรมที่ชาวบานจะมีการรําในแบบของไทยทรงดํา เปนการรําวง และใหนักทองเที่ยวสามารถเขารวมรํา รวมสนุกดวยได
และกิจกรรมชมการสาธิตวิธีการทอผาแบบไทยทรงดํา โดยกลุมสตรีชาวบานจะมาทําการทอผาและสาธิตวิธีการทอผาในแต
ละลายใหกับนักทองเที่ยวไดชม โดยกิจกรรมทั้งสองอยางนี้นั้นตองใชวัฒนธรรมของไทยทรงดําเขามาชวย ซึ่ งสอดคลองกับ
สมเกียรติ ชัยวิบูลย (2550) กลาวไววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนธุรกิจการทองเทียวประเภทหนึ่งซึ่งเนนความสําคัญกับ
แหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับมรดกประเพณีที่สืบทอดตอ ๆ กันมาและวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
นักทองเที่ยวนั้นมีหลายอยางประกอบดวย วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ การแสดงแหลงโบราณคดี ศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล
การแสดงดนตรีพื้นบาน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝมือและการกระทําอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรม
สอดคลองกับ จุฑามาส คงสวัสดิ์ (2550) และดวงสมร ฟกสังข (2552) ไดกลาววา วัฒนธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษยที่เกิด
จากการเรียนรู รวมทั้ งผลิ ตผลที่เกิ ดจากการเรีย นรู และนักมนุษย วิทยาใชเป นเครื่ องมื อเพื่ อ ทํ าความเขาใจประเพณีและ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันของมนุษยในสังคมตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งเขาใจในตัวเองและสังคมดวย ดังนั้นบริบทพื้นที่ศูนยวัฒนธรรม
ไทยทรงดํามีความโดดเดนที่เห็นไดชัดเจนในความเปนตัวตนของชาติพันธและมีวิถีชีวิตที่มีความเปนเอกลักษณที่สามารถนํามา
เปนจุดขายหรือการตอยอดในการหาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่หรือกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเป นการดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมในพื้นที่และเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางจิตสํานึกใหกับคนในพื้นที่ในการรักและหวงแหน
วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเองและพรอมที่จะสืบตอไป
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6. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัย ในครั้ง นี้เป นศึกษาบริบ ทศูนยวัฒ นธรรมไทยทรงดํา หมู บานดอนทราย ตําบลสระกะเที ยม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เมื่อพื้นที่ดังกลาวมีความชัดเจนในบริบทพื้นที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลว สิ่งที่นาสนในใจในการทําการ
วิจัยในครั้งตอไปคือ การประชาสัมพันธที่ดีในเรื่องของการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนั้นการสราง
เสนทางเชื่อมโยงทางการทองเที่ ยวในพื้นที่จัง หวัด นครปฐม รวมทั้ งการพัฒ นาผ าทอใหมี ชื่อเสียง และมีค วามโดดเดนเป น
เอกลักษณของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย โดยการดีไซน ในรูปแบบใหมตามแฟชั่น สมัยใหม เพื่อ ใหเปนที่
สนใจของคนทุกเพศ ทุ กวัย หากไดรับ การพัฒ นา ผาทอของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมู บานดอนทราย จะสามารถเป น
สินคา ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง และสรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดมากยิ่งขึ้น
7. เอกสารอางอิง
จุฑามาส คงสวัสดิ์. (2550). การศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองโบรานอูทองจังหวัด
สุพรรณบุรี. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ฉันทัช วรรณถนอม. (2544). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหนกั ทองเที่ยวเลือกเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ.
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ชนัญ วงศวิภาค. (2547). การจัดการวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ดวงสมร ฟกสังข. (2552). การสํารวจทุนทางสังคมและการจัดเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
นิศา ชัชกุล. (2550). อุตสาหกรรมการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การบูรณาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑวิสาหกิจ.
พนมพร สารสิทธิยศ. (2552). ผูไท : แนวทางการจัดการหมูบานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว(โฮมสเตย) จังหวัดมุกดาหาร.
มหาวิทยาลัยสารคาม.
พยอม ธรรมบุตร. (2548). เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องหลักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พะยอม ธรรมบุตร. (2549). เอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับองคประกอบของการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ยุพดี เสตพรรณ. (2548). ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : พิศิษฐการพิมพ.
วงศธีรา สุวรรณิน. (2557). การศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีวารสาร
บัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ.
สงศรี วงษเวช. (2545). รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุมแมน้ําปง. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สมเกียรติ ชัยวิบูลย. (2550). การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาศักยภาพการทองเที่ยว ชุมชนนครชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ.
สุพัตรา สุภาพ. (2536). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาพานิช.
หยกทิพยและในสิงห. (2554). แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวภูไท บานหวยหีบ อําเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยขอนแกน.
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1255

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

Alavanh Phanthavong. (2009). The potential of ecotourism to contribute to local sustainable
development: a case study in Kiet Ngong village in Xe Pian National Protected Area, Lao
PDR. New Zealand: Massey University.
Warren Kidd. (2002) Culture and ldentity. New York: Palgrave
เว็บไซตนครปฐม. เขาถึงเมื่อ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561, จากเว็บไซตนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th
เว็บไซตองคการการทองเที่ยวโลก. (World Tourism Organization : UNWTO) กรมการทองเที่ยว เขาถึงเมื่อ วันที่ 7
ธันวาคม พ.ศ. 2560. ไดเขาถึงจาจาก http://www.tourism.go.th

1256 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

แผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
The Community - Based Tourism Development Plan of Phathom Asoke
Community, Muang District, Nakhon Pathom Province
วงศระวิทย นอมนําทรัพย1 เบญจรัตน ปฐมชัยวาลย2 ธิดารัตน ราชสิงห2
สิริกญ
ั ญา ลีสม2 และสุกัญญา ทองแยม2
1

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย สาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีตอ
ชุมชน 2) ศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน เพื่อนําจุดแข็งและโอกาส มาแกไขจุดออนและอุปสรรคของชุมชน
และ 3) สรางแผนพั ฒนาชุมชน เพื่อใหไ ดแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ทานสมณะ ตัวแทนจากโรงพยาบาลหวยพลู ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ ผูนําชุมชน
ผูประกอบการรานคา ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวนทั้งหมด 29 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง แบบสังเกตการณ และแบบวิเคราะห SWOT
ผลการวิจัยพบวา บริบทของชุมชนปฐมอโศกเปนชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและบุญนิยมพึ่งตนเอง
ซึ่งจากการวิเคราะห SWOT พบวา มีจุดแข็ง ไดแก เปนชุมชนตนแบบผูมีศีล รับประทานอาหารมังสวิรัติ มีกองทุนสาธารณะ
โภคี เปนแหลงเรียนรูดานยาสมุนไพร และมีชองบุญนิยมทีวี จุดออน ไดแก รอบชุ มชนไมเขาถึงการปฏิบัติของชุมชน ไมมี
มัคคุเทศกนําชม และเว็บไซตชุมชนไมทันสมัย โอกาส ไดแก หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน นักทองเที่ยวสนใจการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ แผนพัฒนาฉบับที่12 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีกระแสการอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอม และอุปสรรค
ไดแก มีคูแขงดานผลิตภัณฑ รานอาหารภายนอกชุมชนเขามาดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว เสนทางคมนาคมเขาถึงไม
สะดวก และพฤติ กรรมนักทองเที่ย วเป นการพักผอนมากกวาการเรีย นรู สําหรับแผนพั ฒนาการทองเที่ย วชุม ชนปฐมอโศก
มีวิสัยทัศน คือ ชุมชนปฐมอโศกจะเปนแหลงเรียนรู การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เผยแผวิถีธรรมสถานแดนอโศก ฝกตนรักษาศีล
คําสําคัญ: แผนพัฒนาการทองเที่ยว การทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนปฐมอโศก

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1257

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

Abstract
The research aimed to: 1) study the community to solve tourism’s problems; 2) analyze strengths,
weaknesses, opportunities, and threats to develop the community; and 3) make a plan for developing
community tourism in Phathom Asoke Community. The data were collected from 29 interviewers which
were village headman, representatives from Huai Plu Hospital, assistant village headman, shop owners,
local villagers and Thai tourists. The research materials were In-depth interview for semi-structured
interview, observation form and SWOT analysis.
The research found that the Phathom Asoke Community was a simple lifestyle based on sufficiency
economy. The SWOT analysis found that the strengths include: the prototype community had vegetarian
food, had public communal consumption, it was as a source of learning about herbal medicine and had
a Boonniyom TV channel. The Weaknesses include: the area around the community did not reach the
practice of the Community, there were no tour guide, vegetarian restaurant was not popular for tourists
and 4) the community site was not up to date. The Opportunities included: 1) government agencies provide
budget support, the tourists were interested in health tourism, national development plan volume 12
based on sufficiency economy philosophy and there was environmental energy conservation. And the
threats include: there were competitors in herbal medicine, restaurants outside the community grabbed
the interest of tourists more, access roads were inaccessible, and tourism behavior was also a characteristic
of leisure rather than learning. The Phathom Asoke tourism development plan has a vision is “Phathom
Asoke Community will be a learning resource, health tourism, propagate lifestyle Dharma Asoke and
practice the Buddha precepts”.
Keywords: tourism development plan, community based tourism, Phathom Asoke community
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บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิตบริการอยางใดอยางหนึ่งดาน
การทองเที่ยวที่กอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว กอเกิดรายไดมหาศาลใหแกประเทศและชุมชน
ทองถิ่น ทั้ งยั ง สร างรายได ใ ห กับ ประเทศเป นอันดั บหนึ่ ง และเป นอุ ตสาหกรรมที่ ผ ลั กดั นให เ ศรษฐกิจของประเทศให ดี ขึ้ น
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555)
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม โดยชุมชนเขามามีบทบาทในการเปนเจาของ การบริหาร การจัดการ และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว
สวนใหญชุมชนไดรับประโยชนและกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนเจาบานและนักทองเที่ยว โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทองเที่ยว อันเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (นิพล เชื้อเมืองพาน, 2557: 32)
ในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือสําคัญในการ
ประเมินสถานการณ โดยการวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน หากขาดแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชน จะทําใหคนในชุมชนไมเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของชุมชน ในการพัฒนาอยางมีเปาหมายคน
ในชุมชนตองมีสวนรวมคิด รวมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงจาก
ภายนอก ด วยการคํานึ งถึงศั กยภาพ ทรั พยากร ภูมิ ปญญา วิถีชี วิต วั ฒนธรรม และสิ่ง แวดล อมในทองถิ่ นเปนหลัก ซึ่งการ
แกปญหาจําเปนตองมีความรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบอยางรอบดาน สําหรับปญหาที่พบคือ ชุมชนมีการจัดการที่ไ ม
เปนไปในทิศทางเดีย วกัน เนื่องจากขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงตระหนักถึงการจัดตั้งแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชน คณะวิจัยศึกษาแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศกเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจึงเขามาทําวิจัย เพื่อ
การวิเคราะห SWOT ของชุมชนปฐมอโศก ศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน นํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาชุมชนปฐมอโศก อําเถอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. ไดทราบถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1

หลักการการทองเที่ยวโดยชุมชน 10 ประการ
1. ชุมชนเปนเจาของ
2. การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ
3. สงเสริมความภูมิใจในตัวเอง
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ชุมชนปฐมอโศก
อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
วิเคราะหระหวางทฤษฎี
และแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว

แบบสัมภาษณ

6.เอกลักษณ อัตลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น
7.การแลกเปลี่ยนความรู
8. เกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
9. การจัดสรรผลประโยชน
10. การคืนกําไรสูสังคมหรือชุมชน

หลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 10 ประการ
1.การอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางดี
2.ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเปนกับการลดของเสีย
3.รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
4. ประสานการพัฒนาการทองเที่ยว
5.นําการทองเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในทองถิ่น
6.การมีสวนรวมโดยการสรางเครือขายพัฒนาการทองเที่ยวกับทองถิ่น
7.มีการประชุมกับผูที่เกี่ยวของที่ผลประโยชนรวมกัน
8.การพัฒนาบุคลากร
9.การจัดเตรียมขอมูล คูมือในการบริการขาวสารการทองเที่ยว
10.ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย
แนวคิดเรื่องชุมชนปฐมอโศก

ขั้นตอนที่ 2
กลุม เปาหมาย

ผูน ําชุมชน
ประชากรในชุมชนปฐมอโศก
ผูประกอบการรานคา

การสังเคราะห
วิเคราะหขอมูลบริบท

SWOT Analysis
TOWS Matrix

นักทองเที่ยว
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แผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
ชุมชนปฐมอโศก
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คํานิยามบทความทางวิชาการ
1. แผนพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการวางแผนอยางหนึ่งที่องคกรหรือหนวยงานใชสําหรับกําหนดทิศทาง
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นขององคกรในทางรูปธรรม ภายใตทรัพยากร สภาพแวดลอม และระยะเวลาที่กําหนด
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองดําเนินอยางตอเนื่อง เพื่อใหประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่กาวไปในอนาคตยังชุมชนปฐม
อโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เนนประโยชนเพื่อ ชุมชน
โดยชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ชุมชนเจาบานและนักทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นดานตางๆ ไมวาธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทองเที่ยวในชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ชุมชนปฐมอโศก หมายถึง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตถือศีลและรับประทานมังสวิรัติตลอดชีวิตและไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขทั้ง
ปวง โดยคนในชุมชนจะดําเนินชีวิตอยูแ บบเศรษฐกิจพอเพียงและแบบบุญนิยมเพราะตองการใหคนในชุมชนสามารถที่จะพึ่งพา
ตนเองไดและจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของภายในชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ประชากรที่ ใช ในการวิจัย เชิ งคุณภาพครั้ งนี้ คือประชาชนที่อาศัย อยูใ นชุ มชนปฐมอโศก อําเถอเมื อ ง จัง หวั ด
นครปฐม (1) กลุมผูนําชุม ชน (2) กลุ มชาวบานหรื อประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ (3) กลุมผูประกอบการรานคา (4) กลุ ม
นักทองเที่ยว
2. กลุมเปาหมายที่ใช จะแบงตามบทบาทและหนาที่ของประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมไดแก กลุมผูนําชุมชน กลุมชาวบานหรือประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ กลุมผูประกอบการรานคาและกลุมนักทองเที่ยว
โดยมีจํานวนทั้งหมด 29 คน แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ (1) กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อใหสามารถใหเหตุผลและการวิจารณที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะศึกษา โดยกําหนดสัมภาษณผูนําไว
ไดแก ประธานชุมชนและผูใหญบาน (2) ประชาชนในพื้นที่ ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 13 คน
โดยแบงประชากรเปนชาย จํานวน 6 คน และหญิง จํานวน 7 คน (3) ผูประกอบการรานคาภายในชุมชน ใชวิธีสุมตัวอยางโดย
บังเอิญ(accidental sampling) จํานวน 8 คน ไดแก (4) นักทองเที่ยว ใชวิธีสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling)
จํานวน 6 คน
3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แนวคําถามแบบกึ่งโครงสราง, แบบสังเกต และแบบวิเคราะห SWOT
4. เครื่องมือที่ใขในการศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และวิธีการสนทนากลุ ม
(Focus Group Discussion) กับกลุมผูใหขอมูลหลักทั้ง 4 กลุมไดแก (1) กลุมผูนําชุมชน (2) กลุมชาวบานหรือประชากร
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ (3) กลุมผูประกอบการรานคา (4) กลุมนักทองเที่ยว
5. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกต จะถูกนํามาตรวจสอบความครบถวน
และความถูกตองของขอมูล วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา สรุป และ
ตีค วาม (Conclusion and Interpretation) ทําการสัง เคราะห ขอมู ล เพื่ อให ไ ดข อมู ล ในภาพรวม ภายใตขั้ นตอนของ
การศึกษาและวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา (Description)
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สรุปผลการวิจัย
ชุมชนปฐมอโศก เปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดอบายมุข รักษาศีล5 มีการ
ขุดคูน้ํารอบชุมชนและคลองขนาดเล็ก เพื่อนําน้ํามาใชในชุมชน ทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชนมีความสวยงามของต นไม น้ําตก
และหาดทรายจําลอง ทุกคนในชุมชนตองสวมเสื้อผามอฮอม และไมสวมรองเทา รับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อเปนการไม
เบีย ดเบี ยนสัตว ทุกชี วิต มีกองกลางที่ใ หทุ กคนเบิกคาใชจายที่จําเปน มี การบริการดานที่พั กเป นกึ่ง โฮมสเตยที่ เพี ยงพอต อ
นักทองเที่ยว มีการจัดสรรที่พัก โดยแยกที่พักของผูหญิงและผูชาย รวมถึงหองน้ําดวย มีการคัดแยกประเภทขยะ โดยมีการ
แบงสีตามแตละประเภทของขยะไดอยางชัด เจน พรอมมีขอความบอกวา สีแดงเปนขยะจํ าพวกขวดพลาสติก สี ฟาเปนขยะ
จําพวกกระดาษ สี ช มพู เ ป นขยะจํ าพวกขวดแก ว และสี เ ขี ย วเป นขยะจํ าพวกโลหะ และขยะประเภทไหนสามารถนํ ามา
รีไซเคิลใหมได ทางชุมชนจะนํากลับมาใชใหม เพื่อลดปญหาขยะที่มีในชุมชน มีรานคาที่จัดจําหนายอาหารมังสวิรัติ, รานยา
สมุนไพร และรานผลิต ภัณฑ ที่ทางชุมชนได ผลิต ขึ้นมาเพื่ อจัด จําหน ายใหแก คนในชุม ชนและบุค คลภายนอก ทั้งยั งมีโ รงยา
สมุนไพรในการผลิตยาสมุนไพรออกจําหนาย มีโรงปุยอินทรียที่ชื่อวา “โรงปุยพลังแผนดิน” เปนโรงทําปุยหมักอินทรียที่ไดมา
จากมูล เพื่อใชในการเกษตรในชุมชนและจัดจําหนายปุยหมักอินทรียใหแกคนภายนอก รวมถึงพุทธสถานปฐมอโศกหรือธรรม
สถานแดนอโศก ซึ่งเปนสถานที่สําหรับทํากิจวัตรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน และยังใหนักทองเที่ยวเขามาทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและชุมชนหรือทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน
สําหรับการเดินทางเขามายังชุมชนปฐมอโศกนั้น สามารถที่จะนํารถสวนตัวมาไดและถาไมมีรถสวนตัวสามารถที่จะใช
บริการรถโดยสารประจําทางสายนครปฐม-บานแพวที่เดินสายแคถนนสายหลักเทานั้น ซึ่งจะมีปายบอกทางเขามายังภายใน
ชุมชนได ลานจอดรถของชุมชนมีพื้นที่ทั้งหมด 3-4 ไร เพียงพอตอการใหบริการแกนักทองเที่ยว
อภิปรายผล
แผนพัฒนาการท องเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวั ดนครปฐม มีขอคนพบที่นํามาอภิ ปรายผล
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาบริบทของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ชุมชนปฐมอโศก เปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมไปดวยธรรมชาติ โดยชาวบานชวยกันสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวมี
ความสงบร ม เย็ นและมี วิถี ชี วิต ที่ เ รี ยบง าย โดยคนในชุ ม ชนมี การบริ ห ารจั ด การภายในชุ ม ชนด วยตนเอง ซึ่ง สอดคล องกั บ
พิมพลภัส พงศกรรังศิลป (2557: 5) และวิษณุ หยกจินดา (2557: 4) ที่กลาวไววา การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวที่
คํานึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื นของสิ่ ง แวดลอม โดยการนํ าเอาทรัพ ยากรที่ มีอยู ใ นท องถิ่นด านต างๆ ไม วาธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร
วัฒ นธรรมประเพณี วิ ถี ชี วิต และวิ ถีการผลิ ตของชุ ม ชนมาใช เป นต นทุนหรื อป จจั ย ในการจั ด การท องเที่ ยวอย างเหมาะสม
โดยชุมชนเขามามีบทบาทในการเปนเจาของ วิถีชีวิตของชาวชุมชนปฐมอโศกหรือชุมชนบุญนิยมแหงนี้ มีจุดหมายการดําเนิน
ชีวิตอยาง “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “บุญนิยม” พึ่งตนเอง ซึ่งสอดคลองกับทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2557: 30) กลาววา การ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมมีผลทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและปจจุบัน “คุณภาพชีวิต” ไดรับ
การกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ มีชุมชนเล็กๆ แหงหนึ่ง คือ “ชุมชนปฐมอโศก” ยังคงยืนหยัดตอสูกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก ดวยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกชุมชนปฐมอโศกอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตในหลายๆ ดาน เชน การลดละเลิกอบายมุข การถือศีล5 เปน ตน การทํา
กสิกรรมเกษตรกรรมจึงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชุมชน มีการปลูกพืชผักสําหรับทําอาหารและขายใหสําหรับผูที่รักสุขภาพ
ไดบริโภค ซึ่งสอดคลองกับกนกกาญจน บุญประคม, สุกัญญา ลีทองดี, สมิต ประสันนาการ (2556: 4) กลาววา การพัฒนา
ดําเนิ นงานกองทุ นปลูกผักปลอดสารพิ ษในชุม ชน โดยการมี สวนร วมของชุ มชน มีกระบวนการ 11 ขั้ นตอน ไดแ ก 1) การ
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วิเ คราะหบ ริ บ ทในพื้นที่ 2) การประชุม ร วมกั นของ เกษตรกร 3) การวางแผนแบบมีส วนร วม 4) การอบรมให ความรู 5)
การศึกษาดูงาน 6) การผลิตแปลงผักปลอดสารพิษสาธิต 7) การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ/น้ําหมักชีวภาพ 8) การรณรงคปลูกผัก
รับประทานเองในชุมชน 9) การประเมินการมีสวนรวมในแตละกิจกรรม 10) การประเมินความพึงพอใจ 11) การแลกเปลี่ยน
เรีย นรู สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานและปจจั ยแหงความสําเร็ จ ในป จจุบั นที่ มีการเกิดป ญหาสุข ภาพจากการไดรั บสารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืชที่เกษตรกรใชยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไมมีแหลงเรียนรูหรือชมรมเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษที่ชัดเจนที่จะสามารถให
เกษตรกรและประชาชนเข ามาเรี ยนรู ร วมกั นเกี่ ย วกับ การใช ส ารเคมีกําจั ด ศั ต รู พื ช โดยการมี ส วนร วมของเกษตรกรและ
ประชาชนในชุ ม ชน ตํ าบลกลางใหญ อําเภอบานผื อ จั งหวัด อุด รธานี ให เป นพื้ นที่นําร องและตนแบบ “ผั กปลอดพิษ ชี วิต
ปลอดภัย” ชุมชนปฐมอโศก มีพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร แบงเขตเปนพุทธสถาน และโรงเรียน ชุมชนปฐมอโศกเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป
วา “ชุมชนผูมีศีล” ซึ่งสอดคลองกับพระนิพพิชน โสภโณ (อนันตกิจโสภณ), พระสุธีธรรมานุวัตร, สมิทธิพล เนตรนิมิต (2560:
489) กลาววา การพัฒนาชุม ชนตามแนววิถีพุทธของหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เป นพื้นที่ตัวอยางที่นําหลักพุทธธรรม
ในทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการสรางและพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศูนยกลางการพัฒนาอยูที่สมาชิกของชุมขน
โดยที่ชาวบานภายในชุมชนเปนผูรวมกันผลักดันและดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนเอง ทําใหสามารถพึ่งพาตนเองและไมสราง
ความเดือนรอนใหแกตนเองและผูอื่น ที่สําคัญสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
2. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีการศึ กษาศักยภาพแหลงทองเที่ ยวในชุมชน โดยการวิเคราะห สํารวจ ตรวจสอบ
สภาพภายในชุมชนและสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน โดยการวิเคราะห (SWOT Analysis) เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคของชุมชนและนําไปสรางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับซุกรี หะยีสาแม (2555 –
2559: 4) และชูเพ็ญ วิบุลสันติ (2551: 19) ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา การประเมินสมรรถนะองคกรจากผลกระทบของ
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกชุมชน เปนกระบวนการที่ทําใหชุมชนสามารถทราบ
ถึงปจจัยที่สงเสริมหรือเปนขอจํากัดในการทํางาน เพื่อเปนการหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดหรือ
หลีกเลี่ยงปจจัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสู
สภาพที่ตองการในอนาคต ซึ่งจุดแข็งของชุมชนปฐมอโศก คือ ชุมชนตนแบบผูมีศีลและปลอดอบายมุข สอดคลองกับพระมหา
นิกร ปลัดสังข และวิษณุ สุมิตสวรรค (2557: 4) กลาววา การสงเสริมหมูบานรักษาศีล5 นั้นมีความสําคัญ เนื่องจากสภาพ
ปญ หาและความเจริ ญ กาวหนาด านต างๆ เกิด ความเปลี่ย นแปลงอย างรวดเร็ว โดยเฉพาะสัง คมไทยมี การรั บค านิ ยมจาก
ตางประเทศ ทําใหเกิดความแตกตางมากมาย เปนสาเหตุของปญหาตางๆ ตามมา จึงมีการสงเสริมใหสังคมตองไดรับการแกไข
สรางภูมิคุมกันหรือขจัดปญหาใหหมดไป เชน หมูบานตนแบบบานเสียว ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง มีการสรางขอบังคับรวมกัน
ประชาชนในหมูบานปฏิบัติตามกฎของหมูบาน ทําใหเกิดความสงบสุขในชุมชน นอกจากนี้หนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรมุงการสงเสริมพัฒนาและปลูกฝงใหเกิดครอบครัวตัวอยางและชุมชนหมูบานตนแบบ โดยเนนใหสมาชิกขององคกร
ปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล5 ตามแนวการใชชีวิตประจําวันใหมีความเปนผูที่ตั้งอยูในการเขาวัดและรักษาศีล5 เปนนิจ จุดออน
คือ พื้นที่รอบชุมชนไมเขาถึงการปฏิบัติของชุมชนปฐมอโศก (ทวนกระแสโลกบริโภคนิยม) และยังขาดการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน สอดคลองกับพระครูสันติวชิรกิจ (วิโมกข), พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ (2558: 10) กลาววา
ในการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาชน จะสามารถดําเนินการไดอยางประสบผลสําเร็จ ตองอาศัยกระบวนการพูดคุย
ปรึ ก ษาหารื อ การรั บ ฟ ง ป ญ หาที่ มี อยู นํา ไปปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงแก ไ ขในอนาคตโดยผ านการทํ าสั น ติ ส นทนา (Peace
Dialogue) ทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวน รวมถึงเยาวชนใหมีสวนรวมในความคิด การ
ระดมความเห็นเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาศีล5 ในชุมชน อีกทั้งยังตองมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ ของชุมชน มีการบูรณาการเขากับกิจกรรมตางๆ กระบวนการตางๆ เหลานี้ควร
ขับเคลื่อนผานบาน วัด และโรงเรียน ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของการอยูรวมกันในชุมชน เรียกวา บวร. ในการวางแผนขับ เคลื่อน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1263
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โครงการ โอกาส คือ หนวยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน สอดคลองกับทวี วัชระเกียรติศักดิ์ (2559: 43-46)
กลาววา เศรษฐกิจชุมชนเปนแนวคิดที่มีความสําคัญมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ตองมีการสรางความเขมแข็งจากภายใน
และภายนอกชุมชนดวยการบูรณาการระหวางภาคีพัฒนาจากภายในและภายนอกชุมชน เพราะถาหากเศรษฐกิจชุมชนมีความ
มั่นคงแข็งแรง ก็จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้ง ประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงตามไปดวย การดํา เนินงานของ
ธุรกิจชุ มชนมี ความแตกต างกันไปในแตละกลุมขึ้นอยูกับ ปจจัย ความเขมแข็ ง พัฒ นาจากการเรียนรู จากบริบทของกลุ ม เช น
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการสนับสนุนและประสานสัมพันธกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน และอุปสรรค คือ มีคูแขงดานยาสมุนไพรและผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน สอดคลองกับสุพัตรา ปราณี (2556: 6)
และสุถี เสริ ฐ ศรี (2558: 5) กล าวว า กระบวนการพั ฒนาสินค าชุม ชนสู การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ ชุม ชน กรณีศ ึ กษา
วิสาหกิจชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑชุ มชน (มผช.) เปนขอกําหนดทางวิชาการที่
กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑโดยมีเกณฑกําหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑและอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาใชเปนเกณฑตัดสินในการใหการรับรองผลิตภั ณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานกําหนด อีกทั้ งเปนการสงเสริ ม
พัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของผูผลิตในชุมชนใหเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ สรางความมั่นใจให
ผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานของรัฐ
3. พัฒนาแผนพัฒนาชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ชุมชมปฐมอโศกขาดแคลนดานบุคลากรที่มีความสามารถในดานการบริการและการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว มีความ
ตองการที่จะพัฒนาชุมชนปฐมอโศกและการคมนาคม คณะผูวิจัยจึงไดสรางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับดาน
บุคลากรและดานการเขาถึงชุมชนปฐมอโศก สอดคลองกับสุทธญาณ โอบออม (2557: 5), จนิสา ชวยสมบูรณ (2556: 85) และ
ประพาภร ไชยอนุกูล (2557: 24) กลาวไววา การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยใชหลักการสําคัญของการบริการ เปน
การพัฒ นาดานจิตใจโดยปลูกฝ งทัศนคติที่ผู ใหบริ การควรมีเ พื่อพัฒ นาคุณภาพการบริ การ และพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตของตัวผู
ใหบริการ โดยเสริมสรางใหเกิดคุณลักษณะที่ดี ไดแก การยิ้มแยม ความกระตือรือรน ความรวดเร็ว การรูคุณค าของงาน ความ
ประทับใจ ความสุภาพออนโยน ความอดทน ความเชื่อมั่น การใหความสําคัญ การอุทิศตนของผูใหบริการที่มีตองานนั้นๆ สิ่ง
เหล านี้ เ ป นแนวทางที่ จะพั ฒ นาให ผูใ ห บ ริการก าวไปสู ค วามสํ าเร็ จในหน าที่ การงาน เช น การฝ กอบรม มีการจัด โครงการ
ฝกอบรมบุคลากรทั้งหมด เชน ผูนําชุมชน ขาราชการ ชาวบานหรือคนในชุมชนใหมีการพัฒนาศักยภาพตนเองรอบดานใหเกิด
ทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับการบริการดานการทองเที่ยวและการคมนาคม สอดคลองกับหฤทัย พันธ
จุล (2557: 5) และณัฐพล เทียวพาณิช (2553: 124) กลาวไววา การพัฒนาการคมนาคม การเขาถึงแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่
ทองเที่ยวนั บเปนปจจั ยที่สําคัญที่ จะทําใหนักทองเที่ย วเกิดความพึงพอใจในแหลงท องเที่ยวและธุรกิจการทองเที่ ยวสามารถ
ดําเนินตอไปได การคมนาคมขนสงแตละรูปแบบจะแตกตางกันไปตามลักษณะการประกอบการ ซึ่งการคมนาคมขนสงภายใน
แหลงทองเที่ยว เชน รถนําเที่ยวมีเปนจํานวนเพียงพอหรือไม คุณภาพและมาตรฐานของยานพาหนะตลอดจนความสะดวกและ
ความปลอดภัย เปนตน การคมนาคมขนสงสูแหลงทองเที่ยว สภาพการเดินทางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วและมีมาตรฐานมาก
นอยเพียงใดและมีการวางแบบแผนการเดินทางของนักทองเที่ยวพิจารณาวาเปนแบบใด เชน แบบเปนหมูคณะ เปนตน รวมทั้ง
บริเวณหรือสถานที่ใหบริการแกผูโดยสารหรืออุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใชยานพาหนะประเภทนั้นๆ เชน สถานี
ขนสง หรือบริการตนทางระหวางทาง ปลายทาง เปนตน
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ขอเสนอแนะ
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนปฐมอโศกวาควรจะมีกิจกรรมใดบาง สําหรับ
ใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนไดทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตปฐมอโศก เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนอยางยั่งยืนภายในชุมชน
2) ควรศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยวยังชุมชนปฐมอโศก เพื่อสอบถามนักทองเที่ยวที่เ ขามา
ท อ งเที่ ย วที่ ป ฐมอโศกว า มี ค วามพึ ง พอใจมากน อ ยเพี ย งใด ในด านการท อ งเที่ ย ว เพื่ อเป น ประโยชน ใ นการพั ฒ นาด า น
การทองเที่ยวของชุมชนปฐมอโศกตอไป
3) ควรพัฒนาในเรื่องการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวและทําเปนสมุดคูมือในเรื่องการเดินทางการเขาถึ งบริการ
รานอาหาร เบอรโทรศัพทติดตอหรือแผนกประชาสัมพันธทางดานสื่อขอมูลตามเว็บไซตตางๆทําใหนักทองเที่ยวไดทราบของ
การมาถึงชุมชนและอยากเขามาเที่ยวในครั้งตอไป
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บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษาเรื่อง การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาบริบทการเปนสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามการทองเที่ยวประแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม
โดยกลุ มเปาหมายที่ใ ชใ นการศึ กษาครั้ง นี้ คื อ ผูป ระกอบการรานอาหารและเครื่องดื่ม จํ านวน 5 ร านในจั ง หวั ดนครปฐม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ ในการวิเคราะหขอมูล คือ การสัมภาษณเชิงลึก แลวนํามาสรุปผลบรรยายเปน
พรรณนาโวหาร จากการศึกษาพบวา รานอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดนครปฐม จํานวน 5 ราน ไดแก The Puffin Café,
After the rain Coffee & Gallery, Pomelo Café, Cottage Coffee & Cake by vava, Tree & Tide Riverside Café
เปนรานอาหารและเครื่องดื่มตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร โดยการเริ่มตนจากความเบื่อหนายในงานประจํารวมถึงการชื่นชอบ
ในการทําอาหาร และการชื่นชอบการรับประทานอาหารของตนเอง ทําใหเกิดความตองการในการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ จึงเกิด
เปนธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มจากการสรางสรรคดวยตนเอง มีการดัดแปลงพื้นที่ของตนเพื่อสรางรายได เนื่องจากการใช
พื้นที่ของตนเองนั้นเปนการตั้งสถานประกอบการที่มนั่ คง ไมเสียคาใชจายในสวนของคาเชาพื้นที่ พบวาสถานประกอบการณนั้น
มีทั้งพื้นที่ที่อยูติดถนน ติดแมน้ํา รวมถึงใกลสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป การออกแบบรานจะเปนลักษณะที่ตกแตงใน
รูปแบบที่เรียบงาย สรางความภิรมยใหกับผูมาเขาใชบริการ ทั้งยังตองมีการคํานึงถึงความปลอดภัยภายในรานและบริเวณโดยรอบ
ความสะอาดของอาหาร การที่พนักงานตองมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมถึงความสะอาดภายในราน และมี
สิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการ ไดแก การบริการสัญญาณอินเตอรเน็ต หองน้ํา สถานที่จอดรถ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งในการสรางแรงกระตุนตอการเลือกใชบริการของลูกคาหรือนักทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสวนใหญ
เปนกลุมวัยรุนหรือกลุม Gen Y ซึ่งเปนกลุมที่นิยมเสพสื่อโซเชียล เชน Facebook, Line, Instagram หรือ Twitter โดยเฉพาะ
สื่อชองทาง Facebook นั้นเปนชองทางที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เมื่อลูกคามาใชบริการที่รานดังกลาว ก็จะมีการเผยแพร
แชร หรือเช็คอินในสิ่งที่เกี่ยวของกับราผานสื่อโซเชียล ก็จะกอใหเกิดการกระจายขาวสารหรือการบอกตอ และเปนการโฆษณา
ประชาสัมพันธรานนั้น ๆ ทําใหมีผูคนรูจักรานของตนมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: อาหารและเครื่องดื่ม การทองเที่ยวตามกระแสนิยม สถานประกอบการ
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Abstract
This paper is part of the study. The development of tourism-based indicators according to popular
trend and following campaigns; shuttering tasting and sharing in Nakhon Pathom Province. The purpose
was to study the context to popular trend and following campaigns; shuttering tasting and sharing in
Nakhon Pathom Province. By target group used in this study was business entrepreneur. There are 5 food
and beverage in Nakhon Pathom Province. The research tools used in the interview in data analysis in
depth interview. Then describe information. Found There are 5 food and beverage include The Puffin
Café, After the rain Coffee & Gallery, Pomelo Café, Cottage Coffee & Cake by vava, Tree & Tide Riverside
Café in Nakhon Pathom Province is a popular restaurant food and beverage. Start from bore in work,
favorite cooking and eating. Want to change job .It is a Food and Beverage Business. divide Area to be
used for earnings Because of their own space can be opened for a long time, Do not pay for rent. The
shop will be on the roadside, river, Attractions have different away. There are simple style restaurant
design for tourism. Safety Consider. In both of food and cleaning staff. The staff has a clean uniform or
clean in the restaurant and facility such as wi-fi toilet parking It is important to choose in the services of
tourists. Since most of the visitors are teenagers or Gen Y groups is used for social media such as Facebook,
Line, Instagram, Twitter, Especially the Facebook media It's the most popular channel. When tourists come
to the restaurant and share or check in beget word of mouth and Advertising, Know more by share.
Keywords: food and beverage, popular trend tourism, establishment
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1. บทนํา
การท องเที่ ย วเป น เครื่ องมื อ ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จที่ สํ าคั ญ ของหลายๆ ประเทศทั่ ว โลก จากสถิ ติ จํา นวนของ
นักทองเที่ยวจะพบวา จํานวนของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีการเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการเติบโตจาก
227 ลานคน ในป 2523 มาเปน 528 ลานคน ในป 2538 และมาเปน 940 ลานคน ในป 2553 ซึ่งเปนจํานวนที่มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นสูงเกื อบรอยละ 100 UNWTO คาดการณวาในภูมิภ าคเอเชียแปซิฟกจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้ นไปอี ก โดย
ภูมิภ าคที่มี อัต ราการเติ บโตของนั กท องเที่ ยวคอนขางสู ง ได แก เอเชี ยแปซิ ฟกด านเหนือ (http://www.etatjournal.com)
สืบคนเมื่อ 28/08/2560) และไดมีการเปรียบเทียบกันในภูมิเอเชีย ในกลุมประเทศอาเซียนดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย
ในกลุมตลาดการทองเที่ยวอาเซียนที่เปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียนั้นพบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในอาเซียนมี
ประมาณ 77 ลานคน ในจํานวนนี้เปนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 19 ลานคน เปนรองเพียงประเทศ
มาเลเซียที่มีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 25 ลานคน ในขณะที่อันดับที่สามคือประเทศสิงคโปรมีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ
10 ลานคน ของนั กทองเที่ยวทั้งหมดที่เข ามาท องเที่ ยวในกลุมประเทศอาเซียน (http://www.manager.co.th สืบ คนเมื่ อ
28/08/2560) และเพื่อเปนการสรางจุดเดนทางการทองเที่ยว ประเทศไทยควรมีการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่ มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว สําหรับเปนการดึ งดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในประเทศ หรื อสร างกระแสใหคนไทยหันมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ในปจจุบันการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดเปดตัวโครงการ “เที่ยวไทยเท” ภายใตแนวคิด ทองเที่ยววิถีไทย
เกไกสไตลลึกซึ้ง ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ ป 2560 โดยมีวัตถุประสงค เปดมุมมองใหมตอการทองเที่ยว
ไทย ที่สามารถสรางประสบการณแปลกใหมไดไมนอยกวาการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ โดยกระตุนใหนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขาไปสัมผัสและมีสวนรวมกับประสบการณอันเปนเอกลักษณเฉพาะแตละทองถิ่นของไทยอยางลึกซึ้งจนเกิดความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยใชกลุมคนรุนใหม หรือเจนวาย (Gen Y) จุดกระแสการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ผาน
พฤติ กรรมการใช สื่ อสั ง คมออนไลน (Social Media)(http://library.tourismthailand.orgสื บค นเมื่อ 29/08/2560) โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ETDA เผย
วา กลุม คนรุ นใหม หรือ Gen Y คือ คนที่เกิ ดในชวงป พ.ศ. 2524-2543 เป นกลุ มคนที่เ ติบโตมาพร อมกั บ คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีไอที ดังนั้น Gen Y จึงมีปริมาณการใชอินเทอรเน็ต สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ โดยมีจํานวน
ชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยอยูที่ 53.2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือคิดเปนการใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย 7.6 ชั่วโมงตอวัน กลุม
Gen Y ยังนิยมใชสมารทโฟน ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต สําหรับในดานของชวงเวลาที่ Gen Y นิยมใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ
ชวงเวลา 12.01–16.00 น. โดยมีผูใชอินเทอรเน็ต Gen Y คิดเปนรอยละ 83.3 ของผูใชอินเทอรเน็ตที่เปน Gen Y ทั้งหมด
รวมถึงสถานที่ที่ Gen Y นิยมใชอินเทอรเน็ต 3 อันดับแรก ไดแก บาน/ที่พักอาศัย , ที่ทํางาน และระหวางเดินทาง เชน บน
รถไฟฟา ปายรถเมล เปนตน ตามลําดับ โดยมีผูใช อินเทอรเน็ต Gen Y คิดเปนรอยละ 87.2, 67.9 และ 18.4 ของผูใ ช
อินเทอรเน็ตที่เปน Gen Y ทั้งหมด ตามลําดับ ตลอดจนกิจกรรมออนไลนยอดนิยมของ Gen Y คือ การใชเพื่อพูด คุยผาน
เครือขายสังคมออนไลน (https://www.etda .or.th สืบคนเมื่อ 30/08/2560)
สําหรับการดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวในภูมิภาคตางๆ
ตามกระแสโซเชียล โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาปรับใชในงานวิจัยจนเกิดเปนรูปแบบกิจกรรม “แชะ ชิม แชร” เพื่อใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน ของกลุม Gen Y ในสวนของภาคกลางนับวามีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมมากมาย ที่
เหมาะสําหรับกลุม Gen Y เชน ราน After the rain เปนรานอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยูทามกลางความสงบรมรื่นของสวน
ผลไม และของตกแตงสวนสวยงามเปนธรรมชาติ (www.thaiticketmajo.com สืบคนเมื่อ 30/08/2560) และจากกิจกรรมที่
จัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2560) ภายใตกิจกรรม “Travel Blogger Challenge 2017” เที่ยวลึกซึ้ง 12 เมือง
ตองหามพลาด โดยมีบล็อกเกอรที่เปนที่นิยมของเมืองไทยจํานวน 12 เพจ ไดแก ไปคนเดียว+ เที่ยวทั่วไทย ไปไหนดี บันทึกคน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1269
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ขี้เที่ยว A Traveler Blog Wherever I go สะพายเป เททั่วไทย (ไปทั่วโลก) LowCost Thailand เที่ยวกอนตาย Buckets
list th เที่ ยวไมหยุด ฉุดไมอยู ลาพักเที่ยว แฟนพาเที่ย ว/My life My Travel และ นายสองสามกาว (http://www.
triptravelgang.com/public-relations/36909/ สื บค นเมื่อ 7/10/2560) ซึ่ง ลวนแตเ ปนเพจยอดนิย มในการสืบ คนขอมู ล
แหลงทองเที่ยว และรานอาหารและเครื่องดื่มที่นาสนใจทั่วประเทศของกลุม Gen Y
จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหนึ่งที่อยูในสวนของภาคกลาง ตั้งอยูทางดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เพียง 56
กิโลเมตร ดวยการเดินทางที่สะดวก ทําใหจังหวัดนครปฐม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไปเยี่ยมเยือน ประกอบกับ
มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตร และนิเวศ แหลงทองเที่ยวเกิดใหม สินคาเกษตรและ
สินคาของดีประจําจังหวัด (OTOP) (สัญจร ตะลอนทัวร, 2553) นอกจากนี้ยังมีรานอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีบรรยากาศที่ดี มี
เมนูอาหาร และเครื่องดื่มที่ เปนเอกลักษณที่หลากหลายในแบบฉบั บของตนเอง พรอมรูปแบบการจัดรานที่มีความนาสนใจ
เหมาะแกการพักผอน แวะพัก หรือถายภาพ ธุรกิจราน Coffee Shop จํานวนหลายราน ในนครปฐม เปนอีกธุรกิจที่เปนที่
ตองการของกลุม Gen Y ดวยเหตุผลวาที่รานมีบรรยากาศ การตกแตง เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย มีการรีวิวตาม
เพจ Facebook, Twitter, Youtube, และบล็อกเกอรตางๆ ที่อาจจะสามารถตอบโจทยพฤติกรรมการ “แชะ ชิม แชร” บนสื่อ
สังคมออนไลนของกลุม Gen Y ไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ทําใหผูประกอบการไดนําสื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการตลาด
มากขึ้น เพื่อสรางรายไดและกําไร อีกทั้ง ยังเปนอีกหนึ่งชองทางในการกระจายรายไดเขาสูธุรกิจ เชน การสรางเว็บเพจหนาราน
ทําใหผูใชบริการเขาถึงไดงายมากขึ้น ทั้งยังเปนการบอกตอผานโซเชียล โดยโพสตภาพเช็คอินหรือแฮชแท็กตาง ๆ
ดวยเหตุ นี้ จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ในการศึ กษาเกี่ ย วกั บ ตั วบ ง ชี้ ข องการเป นร านอาหารและเครื่ องดื่ ม ตามกระแสนิ ย ม
เนื่องจากสถานประกอบอาหารและเครื่องดื่มประเภทเดียวกัน และการบริการลักษณะเดียวกัน เหตุใดจึงไมประสบผลสําเร็จใน
ธุรกิจ จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาตัวบงชี้เพื่อใหธุรกิจในประเภทเดียวกันนี้ ประสบผลสําเร็จผลการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถชวย
ใหผูประกอบการธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม นําขอมูลไปเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการ รวม
ไปถึงการขยายธุรกิจ เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหมๆไดมากขึ้น อีกทั้งเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจ
บริการลั กษณะรานอาหารและเครื่องดื่ม ที่รองรับ การทองเที่ ยวตามกระแสนิ ยม หัวข อ “แนวทางการพั ฒนาตัวบ งชี้แ หล ง
ทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม”
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาบริบทการเปนสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในสื่อสังคมออนไลนของจังหวัด
นครปฐม ตามแนวคิดการทองเที่ยวกระแสนิยม แชะ ชิม แชร
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
คารเดส; คอลเล และ ไคลน (2554) ไดใหความหมาย ของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึ ง กิจกรรมทั้งหมดของ
ผูบริโภคที่เ กี่ยวของกั บการซื้อ การใช การทิ้งสินคาและบริการ รวมไปถึงอารมณ จิตใจ และการตอบสนองเชิ ง พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นลวงหนา ขณะใชสินคาหรือบริการ และภายหลังการใชสินคาและบริการนั้น จะออกมาในรูปของการแสดงความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจ ซึ่ง ชูชัย สมิทธิไกร) 2553(; ศุภร เสรีรัตน )2540) มีความเห็นสอดคลองวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ
กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีผลตอกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะตอบสนองความ
ตองการหรือความปรารถนาสวนตัว และอาจมีบุคคลอื่นมีสวนรวมในกระบวนการบริโภคดวย
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จากการศึ กษานิ ยามความหมายของ พฤติ กรรมผูบ ริโ ภค สามารถสรุป ได วา เปนการกระทําหรื อเปนพฤติกรรม
กระบวนการ หรือกิจกรรมของแตละบุคคลที่ตัดสินใจเลือกซื้ อสินคาและเลือกใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการของตัว
บุคคล
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
(แลมป, แฮร และแมคคาดาเนี ยล Lamb, Hair and McDaniel. 2000: ธงชั ย สันติวงษ: 2540) มีความเห็ น
สอดคลองกันวา สวนประสมการตลาด หมายถึง การนํากลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและ
การกําหนดราคามาประสมกันเปนหนึ่งเดียว จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทํา
ใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย ซึ่ง สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กลาวเสริมวา สวนประสมการตลาด (Marketing
Mix) คือองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสม
การตลาด จะประกอบด วย ผลิ ตภั ณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด จําหนาย (Place) และการส งเสริม การตลาด
(Promotion) รวมเรียกวา 4P’s แตถาเปน สวนประสมการตลาดบริการ จะมีเพิ่มมาอีก 3P ไดแก ดานบุคคล (People) ดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation) ดานกระบวนการ (Process)
จากการศึ กษานิ ย ามความหมายของส วนประสมทางการตลาดบริ การ สามารถสรุ ปได วา ว า ส วนประสมทาง
การตลาดบริการ หมายถึง กลยุทธที่ใชในการกําหนดตลาดเปาหมาย ซึ่งเปนการประสมที่เขากันไดเปนอยางดี สามารถทําให
เกิดความพึงพอใจของผูใชบริการ
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มินตรา ปนปลูก (2560 ) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณคาที่รับรูดานราคา และคุณภาพการ
ใหบ ริการตอความพึ งพอใจ ความไวเนื้ อเชื่อใจ การบอกตอ และการกลับ มาใช บริ การซ้ําของลู กคารานอาหารอิ่ มปลาเผา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา อันไดแก คุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณ
คาที่รับรูดานราคา และคุณภาพในการใหบริการของรานอาหารอิ่มปลาเผา 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลต อความไวเนื้อเชื่อ
ใจ อั นได แ ก คุ ณค าที่ รั บ รู ด านคุ ณภาพ คุ ณค าที่ รั บ รู ด านราคา คุ ณภาพในการให บ ริ การ และความพึ ง พอใจของลู กค า
รานอาหารอิ่มปลาเผา 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบอกตอ อันไดแก ความพึงพอใจ และความไวเนื้อเชื่อใจของลูกคา
รานอาหารอิ่มปลาเผา 4) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซ้ําอันไดแก ความพึงพอใจ และความไวเนื้อเชื่อ
ใจของลูกคารานอาหารอิ่มปลาเผา และ 5) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณคาที่รับรูดาน
คุณภาพ คุณคาที่รับรูดานราคา และคุณภาพการใหบริการตอความพึงพอใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ การบอกตอ และการกลับมาใช
บริการซ้ําของลูกคา
บุณยาพร วุฒิธรรม (2560) ศึกษาเรื่ องการรีวิวรานอาหารผานสื่อสั งคมออนไลนกับการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาการรีวิว รานอาหาร
ผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) กับการตัดสนใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตั วแปรอิ ส ระ ได แ ก พฤติ กรรมการเป ดรั บ ขอมู ลการรี วิวร านอาหารผ านสื่ อออนไลน ทัศ นคติ ต อ
แหลงขอมูลการรีวิวรานอาหารผานสื่อสัง คมออนไลนและความพึงพอใจจากการรั บรูขอมูลการรีวิวรานอาหารผา นสื่อสังคม
ออนไลน ตั ว แปรตามคื อ การตั ด สนใจเลื อ กร า นอาหารสาหรั บ การรั บ ประทานอาหารนอกบ า นของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามปลายปดและการวิเคราะห
ขอมูลใชส ถิติเชิงบรรยายสําหรับขอมู ลทั่วไปของกลุมตัวอยางและคาสถิติ Independent Samples T-Test, One-Way
Anova และ Chi-Square Test สําหรับการทําสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ปศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมี รายรับเฉลี่ย ตอเดือน 10,001-20,000 บาท ทางดานพฤติกรรมการคนหารีวิวรานอาหาร พบวากลุ ม
ตัวอยางที่มีประสบการณใชเครือขายสังคมออนไลนเชน Facebook มีจํานวนสูงสุด และมีการรับชมการรีวิวรานอาหารผาน
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Media Sharing เชน Youtube บอยสุดโดยเฉลี่ยคนหา 1-2 ครั้งตอสัปดาหจากสื่อสังคมออนไลน 1-2 ประเภท และใชเวลา
ในการค นหา 1-2 ชั่ วโมงจากการรั บรูข อมู ลการรีวิวร านอาหารผานสื่ อสัง คมออนไลน มีความสั มพั นธกับการตั ดสินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานรานอาหารนอกบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ปราชญภาคย เหลาสังขสุข. อนัส จินดา และสิรยา สิทธิสาร (2560) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รานอาหารบนเว็บไซตรีวิว ซึ่งในปจจุบันจํานวนรานอาหารมีมากมายและหลากหลายทั้งประเภทอาหารและการบริการทําให
การตัด สินใจของผู บริโภคในการเลื อกใช บริการรานอาหารยากขึ้ น ผูบ ริโภคจึงตองการขอมูล เพื่อช วยในการตั ดสินใจ และ
ชองทางหนึ่งที่ผูคนในโลกออนไลนนิยมใชคือการเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตรีวิวออนไลน อยางไรก็ ตามเนื่องจากความคิดเห็น
สวนใหญเป นข อความทําใหผู ใช เว็บ ไซตดัง กล าวเสีย เวลาในการอ านและหาขอสรุป เพื่ อประกอบการตัด สินใจ ในส วนของ
ผูประกอบการเองกยากในการหาขอดีขอเสียสําหรับปรับปรุงรานให ดีขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอระบบวิเคราะหและสรุ ป
ความคิดเห็นเกี่ยวกบรานอาหารจากเว็บไซตรีวิวโดยอัตโนมัติ แลวจึงคํานวณและแสดงผลออกมาเปนคาระดับความพึงพอใจ
ทั้งนี้เพื่อใหผูใชเขาใจไดงาย ซึ่งจากผลการประเมินความพึง พอใจของผูใชในดานความสอดคลองของผลสรุปจากระบบและ
ผลสรุปจากผูใชพบวาการสรุปความคิดเห็นดานบริการและอาหารอยูในระดับดี ขณะที่ดานอื่นๆ อยู ในระดับพอใช
4. วิธีการดําเนินวิจัย
การศึกษานี้ เปนสวนหนึ่งจากการศึกษาวิจัยเรื่อง บริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวคิดการ
ทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทรานอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด
นครปฐม เปนการศึ กษาโดยการใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ซึ่งอาศัยความคิดเห็ น (Opinion) ของกลุ ม
ผูเชี่ยวชาญที่คาดการณถึงแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับรายละเอียดและวิธีการดําเนินการวิจัย มีดังตอไปนี้
(1) กลุมเปาหมาย
(2) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
(3) วิธีการสรางเครื่องมือ
(4) การเก็บรวบรวมขอมูล
(5) การวิเคราะหขอมูล
4.1 กลุมเปาหมาย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูใหขอมูลหลักในงานวิจัยนี้
จะเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องดวยเปนการศึกษาที่ตอง
อาศัยความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณในเรื่องที่เกี่ยวของจากกลุมตัวอยางดังกลาว
คุณสมบัติของกลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมเปาหมาย มีดังนี้
เป นผู ส นใจและใหค วามรวมมือกับ งานวิจัย ดวยความเต็ม ใจ ตั้ง ใจ รวมทั้ ง ยินยอมสละเวลาโดยตลอด
งานวิจัย
เปนนักวิชาการที่มีป ระสบการณทํ างาน หรืองานวิจัยเกี่ย วของกั บการกับการทองเที่ยวและการบริการ
หรือมีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้ หรือ
อาจารย หรือนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการตลาด หรือ
เปนผูประกอบการร านอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ จังหวัด นครปฐม และจั งหวั ดใกลเคี ยง ซึ่ง เปนราน
ประกอบการที่มีการถูกกลาวถึงซ้ํามากที่สุด จากเพจดานการทองเที่ยว 12 เพจ ที่ไดรับเขารวมโครงการ “Travel Blogger
Challenge 2017” เที่ยวลึกซึ้ง 12 เมืองตองหามพลาด
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4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดํ าเนิ น การวิ จัย ครั้ ง นี้ ใ ช วิธีวิท ยาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ใช แ บบสั ม ภาษณ แ บบ
In – depth ซึ่งเปนสวนหนึ่งตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่ วไป โดยถามในประเด็ นต อไปนี้ คื อชื่ อผู ใ ห สั ม ภาษณ อายุ วั นที่ เวลา ระดั บ การศึ กษา
ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสั มภาษณปลายเปด ที่ถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการประสบความสําเร็จเปนรานอาหารและ
เครื่องดื่มตามกระแสนิยม และแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการไดรับบริการวาเปนอยางไร
4.3 วิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview Protocol) ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวคิดการทองเที่ยวตาม
กระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ
2) กําหนดขอบขายของขอมูลที่ตองการใหครอบคลุมกรอบการศึกษาคนควา
3) นํ าแบบสัม ภาษณ ที่ส ร างเสร็จแล วนํ าเสนอต ออาจารยที่ ปรึ กษา เพื่อพิจารณาความถู กตองและให
คําแนะนําเพื่อแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสมบูรณยิ่งขึ้น
4) นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปสัมภาษณผูประกอบการ และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ในประเด็นบริบทการเปนรานอาหารและเครื่องดื่มตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม
5) นํ า ข อมู ล จากการสั ม ภาษณ ดั ง กล าว มาวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ออกมาเป นข อ มู ล บริ บ ทสถาน
ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.4.1.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจากสาขาการทองเที่ยว
และการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
4.4.1.2 ผูวิจัยสงแบบสัมภาษณใหกับกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก ลวงหนา 3 วันกอนวันที่นัด
สัมภาษณดวยตนเอง
4.4.1.3 ผู วิจัย ดํ าเนินการเก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยการสั มภาษณ แบบกึ่ ง โครงสราง (Semi-structured
Selection Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ลวงหนา 3 วันกอนวันที่นัดสัมภาษณดวยตนเอง
4.4.1.4 แบบสอบถามรอบที่ 1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-end Form) จากกรอบที่
กําหนดไว แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะไดตรวจดู ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและสํานวนภาษา เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนที่จะสงใหผูเชี่ยวชาญรวมที่เปนกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
4.5 การวิเคราะหขอมูล
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2) จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมู ออกใหเปนระบบ
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3) วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analyticinduction) เปนการนําขอมูลที่ไดจาก
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
4) นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล แนวทางและขอเสนอแนะ
5.1 การสรุปผล
การประกอบธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มตามกระแสนิยมแชะ ชิม แชร เริ่มตนธุรกิจดวยตนเองเชน การชื่นชอบ
การทาอาหาร การชื่นชอบการรับประทานอาหาร ปจจัยดังกลาวจึงทาใหเกิดความอยากเปลี่ยนการทางาน จากงานประจํา
ออฟฟตเปนงานที่มีการบริหารจัดการดวยตนเอง อีกทั้งมีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อสรางรายไดใหเกิดประโยชน โดยใชพื้นที่บริเวณ
บานหรือสวนของตนใหเปนธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม มีการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม ติดถนน สังเกตเห็นชัดเจนของผูที่
สัญจรไปมา มีปายบอกทาง สามารถเขาถึงไดหลายเสนทาง และใกลสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่รูจัก มีการออกแบบรานเพื่อสราง
บรรยากาศและความเป นเอกลั กษณ ข องร าน ไดแ ก การตกแต งในรู ปแบบโมเดิร น -วิ นเทจ ธรรมชาติ อี กทั้ง ผลิ ตภั ณฑ ที่
ใหบริการภายในรานมีหลากหลายประเภท เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหกับผูมาใชบริการ
5.2 การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม ใชรูปแบบการวิจัย
เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุป ระสงค เพื่อศึกษาบริบ ทรานอาหารและเครื่ องดื่ มในจัง หวั ดนครปฐม เพื่ อ
สังเคราะหตัวบงชี้ตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร และความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอการเปนแหลงทองเที่ยวตามกระแส
นิยม โดยผูวิจัยวิเคราะหเสนอผล ตามวัตถุประสงค ดังนี้
จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑล อยูทางตะวันตกของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงทําใหจังหวัด
นี้เปนทั้งทางผานไปสูภาคใตของประเทศ รวมถึงเปนจุดหมายปลายทางในการเดินทาง เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวสําคัญ อาทิ
องคพระปฐมเจดีย ตลาดน้ําวัดลําพญา สวนสามพราน เปนตน จึงทําใหเกิดรูปแบบรานอาหารและเครื่องดื่มเปนจํานวนมาก
สงผลตอการแขงขันในธุรกิจประเภทนี้ ทําใหผูประกอบการจําเปนตองใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยูสม่ําเสมอ ไมวาจะ
เปนการคิดคนสรางจุดเดน จุดสนใจของราน หรือการพัฒนาตอยอดรานใหดึงดูดนักทองเที่ยว เพื่อเชิญชวนใหผูที่สัญจรผานไป
มา รวมถึงผูคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเกิดความสนใจในรานอาหารและเครื่องดื่มของตน ซึ่งรูปแบบการตกแตงร านนั้น มัก
นิยมตกแตงรานตามความชื่นชอบหรือความตองการของตนเองเปนหลัก เชน การตกแตงรานรูปแบบวินเทจ การตกแตง ราน
รูป แบบเน นธรรมชาติ การตกแตง รานในโทนสีเ พื่อสรางบรรยากาศใหเ กิด ความรู สึ กอบอุ น เปนต น ซึ่ง สอดคล อง กับ ผล
การศึกษาของ นาถณดา (2554) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเอกลักษณหนารานคาเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1. สภาพภายนอกของราน ไดแก ปายหนาราน
ทางเขาราน 2. การตกแตงภายใน ไดแก บรรยากาศภายในราน อุณหภูมิภายในราน แสงสวางภายในราน เสียงภายในราน
กลิ่นภายในราน ปายหรือสื่อโฆษณา ซึ่งเปนปจจัย หนึ่งที่สงผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ย วในการเขาใชบริการสถาน
ประกอบการ โดยมักนิยมเลือกทําเลที่ตั้งรานของสถานประกอบการใหตั้งอยูใกลเคียงกับสถานที่ทองเที่ยวสํา คัญ หรือเปนที่
นิยมในหมูนักทองเที่ยว เพราะสามารถดึงดูด หรือชักชวนใหนักทองเทีย่ วเขาสูรานของตนเองไดงายเกิดการกระจายรายไดจาก
นักทองเที่ยวสูธุรกิจของตน อีกทั้งสะดวกตอการดําเนินธุรกิจทั้งในดานการขนสง การเขาถึง การมีปายบอกทางที่ชัดเจนก็เปน
สวนหนึ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยวเชนกั น รวมทั้งการใชผลิตภัณฑที่ มีคุณภาพในการผลิต และบริการ ทางด านอาหารและ
เครื่องดื่มก็มีสวนชวยในการชัก การมีจุดบริการถายภาพใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อีกทั ้งการที่ราคา
สินคานั้นมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกคาไดรับ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึ่งพอใจในสินคา ดังที่ Lovelock, Walker: 2004;
ศิริวรรณ เสรีรัตน :2546 กลาวไววา ธุรกิจที่ใหบริการจะใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ )service marketing mix)
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หรือ 7P’s เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑเปนสิ่งที่นําเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน
และความตองการของลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ที่ตอบสนองและสรางมูลคา
แกลูกคา โดยการบริการเปนสวนหนึ่งในการประกอบรานอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานหรือผูประกอบการจําเปน จะตองมี
ทัศนคติที่ดีตองานบริการ มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี การมีอัธยาศัยที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส ซึ่งความ
สอดคลองกับการการศึกษาของ Walker & Lundburg: 2005; ฉลองศรี พิมลสมพงศ :2556 ที่ไดกลาวไววา การใหบริการ
ลูกค า ตั้ งแต ที่ลู กคาเดินเขามาใช บ ริการ ตลอดจนการส งออกจากราน อาจหมายรวมถึ งการบริ การหลัง การขาย ซึ่ง การ
ใหบริการที่ดีจะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคา จนเกิดการกลับมาใชบริการซ้ําอีกหนึ่ง ซึ่งผูประกอบการธุรกิจจึงควร
ใหความสําคัญตอพนักงานในราน ซึ่งเปนผูใหบริการ อาจมีการจัดอบรมเสริมทักษะความรูความสามารถในการบริการ หรือ
การใหคําชม รางวัลเปนการเสริม สรางแรงบันดานใจ ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตองานบริการ
5.3 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง ในสวนของกลุมผูบริโภค และกลุมพนักงานรานอาหาร เพื่อทาให
ไดรับขอมูลในเชิงลึกในเรื่องของพฤติกรรม ความตองการ และความคาดหวังของผูบริโภค นักทองเที่ยว หรือพนักงาน
6. เอกสารอางอิง
ชนิตา รักษพลเมือง. (2532). การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.ไซเท็กซ.
ธงชัย สันติวงษ. (2540). พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ.(2560). การรีวิวรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการ
รับประทานนอกบานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ปราชญภาคย เหลาสังขสุข) อนัส จินดา และสิรยา สิทธิสาร .2560(. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับรานอาหารบน
เว็บไซตรีวิว. นิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
มินตรา ปนปลูก. (2558). อิทธิพลของคุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณคาที่รับรูดานราคา และคุณภาพการใหบริการ ตอความ
พึงพอใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา ของลูกคารานอาหารอิ่มปลาเผา. การ
คนควาอิสระเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศุภร เสรีรัตน. (2540). การจัดการการตลาด. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : เออาร บิซิเนส เพรส.
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543). หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: ยงพลเทรดดิ้ง.
Jensen, C. (1996). Delphi in Depth: Power Techniques from the Experts Berkeley. Singapore: McGrawHill
Johnson, D; Johnson Roger and Johnson, Holubec.1993. Cooperative in the Classroom. Minnesota:
Interaction Book.
Kardes, F.R; Cronley , M.L ; & Cline, T.W. (2011). Consumer Behavior. Ohio: South Western Cengage
Learning.
Lamb,Charles W,Hair Joseph F ; & McDaniel, Carl. (1992). Principles of Marketing. Cincinati. Ohio:SouthWestern Publishing Co.
เว็บไซต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย http://library.tourismthailand.org (เขาถึงเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ2560)
เวบไซต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย www.thaiticketmajo ( เขาถึงเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ.2569)
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1275

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

เว็บไซต ทีเอที รีวิว http://www.etatjournal.com (เขาถึงเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ 2560)
เว็บไซต ทริปทราเวลแกง http://www.triptravelgang.com (เขาถึงเมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
เว็บไซต องคการการทองเที่ยวโลก. http://www.unwto.org. (เขาถึงเมื่อ 4 กันยายน 2560)

1276 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
The Guidelines for Development of Agro-tourism Activities at Koh Lad E-Tan,
Sam Phran District, Nakhon Pathom Province
มัสลิน บัวบาน1 รัตติยากร รัตนฤทธิชยั 2 อารีญา ทับทิมตระกูลดี2
วนิดา ศรีอนุชิต2 และวาทินี เพชรไทรแกว2
1

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย สาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
vanida_srianuchit@hotmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร
2) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 3) สรางแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน
โดยกลุมเปาหมาย จํานวน 11 ทาน และกลุมตัวอยาง จํานวน 374 ทาน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก
ใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยการสรางประเด็นหลัก และแบบสอบถาม ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ ความถี่
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บริบทพื้นที่ของเกาะลัดอีแทน มีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ อุดม สมบูรณไปดวยพืชผลทางการเกษตร และเกาะลัดอีแทนยังมีทรัพยากรที่หลากหลาย ไดแก ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น และ
ทรัพยากรที่ธรรมชาติสรางขึ้น ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ ที่สงผลตอปจจัยการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวภายในเกาะ ลัดอีแทน
นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวยังเกาะลัดอีแทน เปนนักทองเที่ยวที่รวมกิจกรรมระยะสั้น มีวัตถุประสงคเพื่อการ
พักผอนหยอนใจ และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเกษตร โดยความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวภายใน
เกาะลัดอีแทนยังขาดความพึงพอใจ เนื่องจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังไมหลากหลายและสามารถรวมลงมือทําได
ซึ่งแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบไปดวย 3 ดาน คือ 1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ เป นแนวทาง
การพัฒนาในดานสถานที่และสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 2) แนวทางการพัฒนาการออกแบบ เปนแนวทางการพัฒนาในดาน
การจัดกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว 3) แนวทางการพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับการเกษตรสูนักทองเที่ยว
คําสําคัญ: กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the context areas and the factors that have an
affect on organized activities of agro tourism; 2) to study the behaviors and satisfactions of tourists as
well as; and 3) to create the guidelines for development of agro-tourism activities at Koh Lad E-Tan.
informants for this qualitative have 11 people in total. And for the samples have 374 in total. The research
materials were In-depth interview, then used content analysis by creating a core issue and Questionnaires,
the statistics used in the data analysis were percentage, frequency, x-bar and standard. The context
area of Koh Lad E-Tan community had an abundance The community had several resources such as
man-made resources and natural resources All of the resources of Koh Lad E-Tan community were
import and can have a positive affecton organized activities of agro-tourism. Most tourists who traveled
were tourists participating in some short-term activities. There are objectives for relaxing and learning about
agriculture. Tourists opinions about the tourism activities within Koh Lad E-Tan still lack of satisfaction
because many of the tourist activities were not varied and some tourists can not participate. The Guidelines
for Development of Agro-tourism included in 3 line which are: 1) The guidelines for development of the
area for attract tourists; 2) The guidelines for development of design are to create interesting activities
and 3) The guidelines for development personnel are to develop people to have knowledge and abilities
to convey the information about agro-tourism.
Keywords: activities of agro-tourism, Koh Lad E-Tan
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1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวอยางองค
รวมประกอบด วยการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐาน การคมนาคมการอํานวยความสะดวกคุ ณภาพของบุคลากรและการปรับใช
เทคโนโลยีอีกทั้งยังมีการผลักดันการดําเนินงานอยางบูรณาการ ทั้งระหวางภาครัฐภาครัฐกับเอกชนและภาครัฐกับประชาชน
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2559)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงจัดทําแคมเปญ 12 เมืองตองหาม...พลาดขึ้น และไดขยายพื้นที่จาก 12 เมืองหลัก
สูเมืองรองที่อยูติดกันอีก 12 จังหวัด คือ ลําพูน พิษณุโลก แพร ชัยภูมิ สุรินทร สุพรรณบุรี นครปฐม ระยอง สระแกว ระนอง
สตูล พัทลุง เพื่อใหเกิดการกระจายการทองเที่ยวออกไปจากเมืองเดิม ภายใตแคมเปญ 12 เมืองตองหาม...พลาด พลัส เมือง
ตองหามพลาดพลัส (2559) ซึ่ งจัง หวั ดนครปฐมเปนหนึ่ งใน 12 เมืองต องห าม...พลาด พลั ส ที่มีค วามโดดเดนในด านของ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐมเหมาะแกการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การทองเที่ยวที่มุงเนนทางดาน
การเรียนรูวิถีเกษตรกรรม โดยอาจใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูดานการเกษตรและวิถีการ
ดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2557)
เกาะลั ด อีแ ท น ประกอบด วย 4 ตํ าบล ไดแ ก ตํ าบลไร ขิง ตํ าบลบางเตย ตําบลทรงคนอง และตํ าบลท าตลาด
ลักษณะพื้นที่ของเกาะลัดอีแทน เปนที่ราบลุมของแมน้ําทาจีน อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตาง เหมาะแกการทําสวนผลไมและ
พืชไรตางๆ มีน้ําอุดมสมบูรณ ซึ่งเหมาะแกการทําเกษตร เนื่องจากมีคลองเล็กและคลองใหญตลอดเสนทาง วิถีชีวิตของคนใน
พื้นที่ นี้คื อเพาะปลูกพืชหลายๆชนิ ดอยูใ นสวนและสวนส วนใหญยกรองสํ าหรับ เก็ บน้ําไว ใช เวลาที่ฝ นไม ตกเพื ่ อไมใ หพื ชผล
ทางการเกษตรขาดน้ํา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2554) ภายในมีกิจกรรมสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ไดแก 1) ชมพิพิธภัณฑดานการเกษตร 2) ชมสวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวน้ําผึ้ง 3) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคนอง
4) เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน แตทั้งนี้กิจกรรมสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเหลานี้ยังขาดสิ่งดึงดูดใจที่
ทําใหนักทองเที่ยวมาเยือนเกาะลัดอีแทน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2559)
ดั ง นั้ นผู วิจัย จึ ง สนใจที่ จะศึ กษาแนวทางการพั ฒ นากิ จกรรมการท องเที่ ย วเชิ ง เกษตรเกาะลั ด อี แ ท น เพื่ อให ผู ที่
เกี่ยวข องไดพิ จารณาใชเปนแนวทางสําหรั บการพั ฒนาให เกาะลั ดอีแทนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีกิจกรรมทางการ
ทองเที่ยวที่นาสนใจ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทนอําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่ อสร างแนวทางการพั ฒ นากิ จกรรมการทองเที่ ย วเชิง เกษตรของเกาะลัด อี แ ท นอํ าเภอสามพราน จั ง หวั ด
นครปฐม
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวของ
3.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม (2560) กลาววา ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว เพราะเปนสิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไปสูจุดหมายปลายทางทรัพยากรการทองเที่ยวเปนสิ่งที่จับตองไมไดโดยแบง
ออกเป นทรัพยากรการทองเที่ยวส วนที่เ ปนธรรมชาติ และทรัพยากรการท องเที่ ยวที่มนุ ษยสรางขึ้น การอนุ รัก ษทรั พยากร
ทางการทองเที่ยวเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ในที่จะทําใหอุสาหกรรมทองเที่ยวมีความยั่งยืน และสามารถแบงทรัพยากรทองเที่ยว
ออกเปน 2 ลักษณะทั่วไป คือ 1) ทรัพยากรทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก สภาพภูมิอากาศรวมทั้ งอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก ทรัพยากรทางดานประวัติศาสตร สงคราม ศาสนา ผูคนที่อาศัยใน
ทองถิ่น ชนชั้นการปกครอง เปนตน
ศูนยเครือขายความรูวัฒนธรรม (2547) กลาววา ทรัพยากรการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจที่
กอใหเกิดการเดินทางหรือทองเที่ยว เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและเพิม่ พูนความรูตลอดจนทัศนคติที่กวางขวางในแงของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวเปรียบเสมือนสินคาและเปนสินคาที่สามารถดึงดูดลูกคาหรือนั กทองเที่ยวให
เดินทางมาซื้อสินคาถึงที่ตั้งของสินคา ทรัพยากรการทองเที่ยวสามารถจําแนกไดตามลักษณะความตองการของนักทองเที่ยวได
เปน 3 ประการ คือ 1) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 2) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน
และศาสนา 3) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
3.2 องคประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตร
เยาวลักษณ แกวยอด (2557) ไดแ บง องคป ระกอบของการทองเที่ ยวเชิ งเกษตรที่ สําคัญ ไว 3 องคป ระกอบ คื อ
1) ทรัพยากรการทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ตลาดการทองเที่ยว เนื่องจากตลาดทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน
ตลาดการทองเที่ยวเฉพาะ จึงทําใหการบริหารจัดการดานตลาดมีลักษณะที่เจาะจงเฉพาะกลุม โดยตองเปนกลุมนักทองเที่ยวที่
สนใจกิจกรรมทางการเกษตร 3) บริการการทองเที่ยว ในดานนี้เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2557) ไดกลาวถึง องคประกอบ
ของแหล งท องเที่ ยวเชิง เกษตร ที่ มีทั้ ง หมด 5 องค ป ระกอบ คื อ 1) องคป ระกอบด านคุ ณคาทางกายภาพและชี วภาพ 2)
องคประกอบด านคุณค าดานองคความรู นวั ตกรรม ภูมิปญ ญา 3) องค ประกอบดานศั กยภาพการบริ หารจัด การของแหล ง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 4) องคประกอบคานศักยภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 5) องคประกอบดานศักยภาพ
ดานการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว
3.3 องคประกอบพฤติกรรมนักทองเที่ยว
กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) ที่ กลาววา องคประกอบของพฤติกรรมนักทองเที่ยวนั้นมีองคประกอบสําคัญ 7
ประการคือ 1) เปาหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักทองเที่ยวทุ กๆพฤติกรรมจะตองมีเปาหมายในการกระทํา 2) ความพรอม
หมายถึ ง ความมี วุฒิภ าวะและความสามารถในการทํากิ จกรรมเพื่ อตอบสนองต อความต องการ3) สถานการณ หมายถึ ง
เหตุ การณห รือโอกาสที่ เอื้ออํานวยใหเ ลือกกระทํากิจกรรมเพื่ อตอบสนองความต องการ 4) การแปลความหมาย หมายถึ ง
วิธีการคิดแบบตางๆเพื่อตอบสนองตอความตองการที่พอใจมากที่สุดในสถานการณ หนึ่งๆ 5) การตอบสนอง คือการตัดสินใจ
กระทํากิจกรรมตามที่ตนไดตัดสินใจเลือกสรรแลว เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 6) ผลลัพธที่ตามมา คือผลจากการกระทํา
หนึ่งๆอาจไดผลตามที่คาดหมายไวหรืออาจตรงกันขามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง คือความรูสึกที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทําลงไปไมบรรลุเปาหมายตามที่ตองการจึงตองกลับมาแปลความหมายไตรตรองเพื่อเลือ กหาวิธีใหมๆมา
ตอบสนองความตองการหรืออาจจะเลิกความตองการไปเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่เกินความสามารถ
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Cronbach (1972 อางถึงใน กฤช เตชะประเสริฐ 2556) กลาววาพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองคประกอบ
ตอไปนี้ 1) ความมุงหมาย เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทาใหเกิดกิจกรรมคนเราตองการทํากิจกรรมเพื ่อสนองความ
ตองการที่เกิดขึ้นกิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจหรือสนองความตองการไดทันทีแตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยาง
ก็ต องใช เวลานาน 2) ความพรอม หมายถึ ง ระดับ วุฒิ ภาวะหรื อความสามารถที่ จําเปนในการทากิ จกรรมเพื่อสนองความ
ต องการคนเราไม ส ามารถสนองความต องการได ห มดทุ กอย างความต อ งการบางอย างอยู นอกเหนื อความสามารถ 3)
สถานการณ เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพือ่ สนองความตองการ 4) การแปลความหมาย กอนที่คนเราจะทา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปจะตองพิจารณาสถานการณเสียกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธการที่คาดวาจะใหความพอใจมากที่สุด
5) การตอบสนอง เปนการทากิจกรรมเพื่อสนองความตองการโดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในการแปลความหมาย 6) ผลที่ไดรับ
หรือผลที่ตามมา เมื่อทากิจกรรมแลวยอมไดรับผลจากการกระทํานั้นผลที่ไดรับอาจตรงกับที่คาดคิดไว หรืออาจตรงกันขามกับ
ความคาดหมายก็ได 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง หากคนเราไมสามารถสนองความตองการไดก็กลาวไดวาเขาประสบความ
ผิดหวัง
3.4 องคประกอบแรงจูงใจทางการทองเที่ยว
สลิฎา เหลืองเจริญ (2553) ไดกลาวถึงแรงจูงใจทางการทองเที่ยว จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ปจจัยดึง
หมายถึง ปจจัยที่อยูภายนอกตัวบุคคลซึ่งสงเสริมหรือดึงดูดใหคนเดินทางไปที่ตางๆ 2) ปจจัยผลัก หมายถึ ง ความรูสึก ความ
ตองการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และกระตุนใหคนมีความตองการที่จะเดินทางทองเที่ยว
ศูนยเครือขายความรูวัฒนธรรม (2553) สรุปถึงองคประกอบที่กอใหเกิดแรงจูงใจของการทองเที่ยว ดังนี้ 1) แรงจูงใจ
ทางกายภาพ ไดแก เพื่อการพักผอน เปลี่ยนบรรยากาศ สันทนาการ หรือเพื่อรักษา ฯลฯ 2) แรงจูงใจทางวัฒนธรรม ไดแก
เพื่ อการศึกษาหาความรู และประสบการณ ในสิ่ง ที่ต นสนใจ 3) แรงจู ง ใจระหว างบุ คคล ได แก เพื่ อการสร างความสั มพั นธ
ระหวางบุคคล เพื่อกิจกรรมบางอยาง ซึ่งเกิดจากการชักจูง ชักชวนหรือโนมนาวจิตใจ ความปรารถนาที่จะไดรูจักคนใหมๆ 4)
แรงจูงใจทางดานสถานภาพหรือชื่อเสียง ไดแก เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณและสถานภาพของตนเอง
ตลอดจนทําใหตนเองไดรับชื่อเสียง
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรรณิการ นิลเปยม, วุฒิชัย เอี่ยมทอง และอรดา ทองคํา (2559) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรโดย
ชุมชน เพื่อการศึกษาศักยภาพการทองเที่ย วชุมชนลําพญาและเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร พบวา 1) ชุ มชนลํ าพญามี
ศักยภาพทางการทองเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาตินาสนใจและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวได
2) เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนลําพญาประกอบดวยเสนทางการทองเที่ยวเลียบแมน้ําทาจีน และเสนทางทองเที่ยว
สวนเกษตร อั นไดแก สวนผลไม สวนผั กปลอดสารพิษ และสวนเกษตรแบบผสม ทําใหชุมชนลํ าพญามีทรัพยากรทองเที่ย ว
ทางการเกษตรที่มีความนาสนใจสามารถรองรับความตองการนักทองเที่ยวไดหลากหลายรูปแบบ 3) ชุมชนลําพญามีทรัพยากร
ทั่วไปที่มีความหลากหลาย ทั้งทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ประกอบไปดวย แมน้ําทาจีน วัดลําพญา ตลาดน้ําวัดลําพญา และ
ทรัพยากรทองเที่ยวทางการเกษตรประกอบไปดวย สวนเกษตรในชุมชนลําพญา ซึ่งมีความพรอมที่จะพัฒนาใหเปนเสนทางการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดน้ํา คลอง
แหอํ า เภอหาดใหญ จัง หวั ด สงขลา ผลการวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) วิ เ คราะห องค ป ระกอบความพึ ง พอใจ ของ
นักทองเที่ยว 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจําแนกตามเพศ
อายุ วุฒิทางการศึกษา รายได และความถี่ในการเที่ยวตลาดน้ําคลองแหกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดน้ํา
คลองแหจํานวน 394 คนผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรYamane ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใชเปน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1281
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แบบสอบถามสถิติที่ ใชไ ดแกวิเคราะห องค ประกอบค าเฉลี่ยค าเบี่ ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาที และการทดสอบค า เอฟ
ผลการวิจัยพบวา1) คาน้ําหนักองคประกอบมีคามากกวา .30 ทุกตัวแปรในแตละองคประกอบทั้ง 3องคประกอบค าKaiserMayer-Olkin รวมเทากับ .9153 และคาEigenvalue มีคามากกวา 1 ทุกตัวแปรและไดจัดกลุมองคประกอบความพึงพอใจ
การใชบริการซึ่งแบงเปน 3 ดานไดแกดานการบริการและความปลอดภัยดานสถานที่ทองเที่ยวและสินคาดานสิ่งแวดลอมและ
ความสะอาด 2) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมาใชบริการตลาดน้ําคลองแหดานสถานที่ทองเที่ยวและสินคาอยูในระดับมาก
สวนดานสิ่งแวดลอมและความสะอาดดานการบริการและความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง 3) นักทองเที่ยวมีความถี่ในการ
ทองเที่ ย วตลาดน้ํ าคลองแหต อเดื อนแตกต างกั นมีค วามพึ งพอใจมาใช บริ การตลาดน้ําคลองแหด านการบริการและความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีเพศอายุระดับการศึกษารายได เฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจทุกดานไมแตกตางกัน
4. วิธีการดําเนินวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของและอาศัยอยูภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนโดย
การเลือกกลุมเปาหมายโดยไมใชความนาจะเปนแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
เกาะลัดอีแทนโดยเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปนแบบบังเอิญ
1) ผูมีสวนเกี่ยวของและอาศัยอยูภายในชุมชนเกาะลัดอีแทน โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกไดแก อดีตผูนําชุมชนตําบล
ไรขิง วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการในชุมชนเกาะลัดอีแทน รวมทั้งสิ้น 11คน
2) กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม การเลือกสุมตัวอยางผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับ
นักทองเที่ยวที่เ ดินทางมาทองเที่ยวในชุมชนเกาะลัดอี แทนจํานวนทั้ง หมด 374 ชุด ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตามตารางกําหนด
ขนาดของ Yamane ที่ความเชื่อมั่น 0.05 และความคาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 โดยใชจํานวนนักทองเที่ยวในป 2560 จํานวน
5663 คน เปนขนาดของประชากร
n=
N
1+N )e(²
โดยกําหนด
e คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง
ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน จํานวน 374 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 แบบไดแก แบบสั มภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดย
อาศัยทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสรางขอคําถามตามขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงคของการศึกษา
1) แนวคําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึก เปนการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยการใชประเด็น/แนวคําถาม
กวางๆ เพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องราวอยางมีเปาหมาย ผูสัมภาษณมักมีปฏิสัมพันธกับผูถูกสัมภาษณในลักษณะเปนคู
สนทนาใช ทั ก ษะการสื่ อ สารสร างการสนทนาอย า งมี เ ป า หมาย โดยเราจะสั ม ภาษณ อ ดี ต ผู นํ าชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผูประกอบการ โดยจะสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูล และทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปน
จริง
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2) แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยแบบสอบถามปลายเปด และปลายปด แบงออกเปน 4 สวน โดยแบงโครงสราง
ของแบบสอบถามไดดังนี้ สวนที่ 1 ข อมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบ ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา และอาชีพ ส วนที่ 2
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรใน เกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สวนที่ 3
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานตางๆตอการเดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทนอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน อําเภอสาม
พาน จังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนการออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 เขียนนิยาม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณได
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุง แกไขแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณทถี่ ูกตองสมบูรณไปใชเก็บขอมูล
4.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล
1) สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยการสรางประเด็นหลัก นําการวิเคราะห ซึ่งประเด็นหลัก
อยู บ นพื้ นฐานกรอบการวิจัย ประกอบด วย ขอมู ลทั่ วไปเกี่ ยวกั บผู ต อบแบบสั ม ภาษณ บริ บทของพื้ นที่ ทรัพ ยากรในพื้ นที่
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงปญหาและ
ขอเสนอแนะโดยสามารถแสดงรายละเอียดประเด็นของแบบสัมภาษณ
2) สําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถามนักทองเที่ยว) โดยใชสถิตวิธีวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเ คราะห
ขอมูล คือ รอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งวิเคราะหขอมูล
ดวยระบบคอมพิวเตอรประมวลผล ตามประเด็นและหาคาคะแนนเพื่อหาขอสรุปรวมในดานพฤติกรรมและความตองการของ
นักทองเที่ยว แลวนํามาประกอบขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลไดตรงตามประเด็นตามวัตถุประสงคการ
วิจัยและผลการวิเคราะหจะนําไปใชตอบคําถามจากการวิจัย
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 บริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรม
1) บริบทพื้นที่ ไดแก ประวัติชุมชนเกาะลัดอีแทน วิถีชีวิตของ คนในเกาะลัดอีแทน ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
เกาะลัดอีแทน
1.1) ประวัติชุมชนเกาะลัดอีแทน แตเดิมเกาะลัดอีแทนไมดีคลองลอมรอบซึ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ในสมัยนั้นยังไมไดมีการเลิกทาส จึงเกณฑทาสและไพรมาใชแรงงานในการขุ ดคลองขึ้น ซึ่งบริเวณที่ขุด
คลองมีผูหญิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหพื้นที่แหงนี้มีชื่อเรียกวา บางอีแทน ประกอบกับในสมัยนั้นมีชาวไทยเชื้อสายจีน
อาศัยเปนจํานวนมากจากพบหลักฐานที่วัดทรงคนองไดมีซากเรือสําเภาเกาแกไดหลงเหลือใหเห็นอยูในป จจุบัน จึงไดมีการ
เรียกคําวาแทนผิดเพี้ยนออกไป เปนบางอีแทนเนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนในสมัยนั้นไมสามารถออกเสียงคําวา แทนได ใน
ระหวางที่คลองลัดตัดผานจึงกลายเปนเกาะที่เรียกวา เกาะลัดอีแทน เกาะลัดอีแทนประกอบดวย 4 ตําบล ไดแก ตําบลไรขิง
ตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง และตําบลทาตลาด ภูมิประเทศของเกาะลัดอีแทน เปนที่ราบลุมของแมน้ําทาจีน อุดมสมบูรณ
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ไปดวยแรธาตุตางๆ เหมาะแกการทําสวนผลไม หรือพืชไรตางๆ มีน้ําที่อุดมสมบูรณ ซึ่งเหมาะแกการทําเกษตร และมีคลอง
นอยใหญตลอดเสนทาง ซึ่งคนในชุมชนสวนใหญจะทําอาชีพเกษตรกร มีการเพราะปลูกพืชพันธุหลากหลายชนิด อาทิเชน สม
โอมะพราว หมาก กลวยหอม กลวยน้ําวา กลวยไขมะละกอ เปนตน
1.2) วิถีชีวิตของ คนในเกาะลัดอีแทน ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทน มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายใชชีวิตแบบ
พอเพียง คนสวนใหญภายในเกาะลัดอีแทนทําอาชีพเปนเกษตรกร ในสมัยกอนคนในชุมชนเกาะลัดอีแทนปลูกแคสมโอแตมา
ภายหลังเห็ นวาผลผลิต ของส มโอไมได ออกตลอดทั้ งป จึ งปลู กหมากและพลู ไวเก็บ ผลผลิ ตขายและหลังจากนั้นไดม ีการนํ า
พืชผลอยางอื่นเขามาปลูกภายในเกาะลัดอีแทนเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้น ในปจจุบันเกาะลัดอีแทนไดทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยที่ดินหนึ่งแปลงจะไมไดปลูกแคเพียงสมโอแตยังสามมารถเลี้ยงปลา และปลูกพืชอยางอื่นผสมลงไปดวย ดังนั้น
เมื่อมีการทองเที่ยวเขามาภายในเกาะลัดอีแทนจึงไดสงผลใหคนในชุมชนเกาะลัดอีแทนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น
1.3) ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนเกาะลัดอีแทน ในเกาะลัดอีแทนมีประเพณีวัฒนธรรมที่เหมือนประเพณีทั่วไป
อาทิเชน เทศกาลตรุษจีน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน แตภายในเกาะลัดอีแทนยังมีประเพณีดั้งเดิมตอกัน
มา คือ ประเพณีลอยเรือสําเภาเพื่อเปนการบูชาเทพเจาภายในเกาะลัดและยังไดมีการนําประเพณีเหลานั้นมาประยุกตใชตอ
กิจกรรมทองเที่ยวคือการเรียนรูการทําขนมเขงและขนมเทีย น และตอนเชานักทองเที่ยวจะไดทํากิจกรรมตักบาตรตอนเช า
2) ปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมเชนทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง องคประกอบการทองเที่ยว
เชิงเกษตร สิ่งดูดใจทางการทองเที่ยว
2.1) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น มีทั้งหมด 5 แหง ไดแก 1) พิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตร 2) สวนสมโอสาย
พันธุทองดีและขาวน้ําผึ้ง 3) โฮมสเตยสวนบางเตย 4) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง 5) เรียนรูระบบการปลูกพืช
อินทรียที่ไดมาตรฐาน เปนตน
2.2) ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในเกาะลัดอีแทนมีความอุดมสมบรูณมากมาย เชน
ตนส มโอสายพันธุดี แมน้ําทาจีน พื้ นที่ ที่เ ปนการเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน สิ่ งเหล านี้ ทั้ง หมดเป นสิ ่ งที่ เกิ ดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติ โดยที่มนุษยไมไดกระทํามันขึ้นมา นอกจากนี้ภายในเกาะลัดอีแทนยังเปนพื้นที่ ที่ปลอดโรงงานอุตสาหกรรม จนได
ชื่อวาเปนพื้นทีส่ ีเขียวใกลเมืองกรุง
2.3) องคประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตร ภายในเกาะลัดอีแทนประกอบไปดวย 1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิง
เกษตร 2) ตลาดนักทองเที่ยว 3) การบริการการทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน ซึ่งภายในเกาะลัดอีแทนมีพื้นที่เพียงพอตอการ
รองรั บ นั ก ท องเที่ ย วและการจั ด กิ จกรรมการท องเที่ ย วเชิ ง เกษตรในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ภ ายในเกาะลั ด อี แ ท นยั ง มี นัก ท องเที่ ย ว
หลากหลายประเภท อาทิเชน ฐานะดี ฐานะปานกลาง และฐานะยากจน รวมถึงมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือผูที่ส นใจใน
เรื่องของการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยตรง นอกจากนี้ภายในเกาะลัดอีแทนยังมีการใชเทคนิคที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจและ
อยากกลับมาอีกครั้ง คือ การดูแลเอาใจนักทองเที่ยว การพูดคุยดวยวาจาที่สุภาพและเปนมิตร สิ่งสําคัญคือการถายทอดขอมูล
ใหนักทองเที่ยวไดรับความรูและประสบการณที่ดีจากเกาะลัดอีแทน มีการจัดโปรแกรมขึ้นมาเปนการทองเที่ยว เชน โปรแกรม
2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ทั้งนี้นักทองเที่ยวสามารถขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในเกาะลัดอีแทนตามความตองการได โดย
ตองมีการแจงกับทางเจาหนาที่กอนลวงหนา เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจกับกิจกรรมตามความตองการ และหากมีผู
ทีไมประสงคจะมาพักแรม ทางเกาะลัดอีแทนจะมีการใหบริการนั่งรถรางชมสถานที่ทองเที่ยวในชวงวันเสาร-อาทิตย
2.4) สิ่ ง ดูด ใจทางการทองเที่ ย ว สิ่ งดึ ง ดูด ใจหลั กทางการทองเที่ ย วภายในของเกาะลัด อี แท น คื อ ความเป น
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และเปนพื้นที่สีเขียว ทําใหนักทองเที่ยวที่มาเยือนเกิดความผอนคลายรวมถึงไดสูดอากาศบริสุทธิ์และ
รูสึกสดชื่ น ธรรมชาติข องเกาะลัด อีแ ทนเปนหัวใจหลั กในการดึ งดูด นักทองเที่ย วเขามา ทั้งนี้ เกาะลั ดแท นตั้ งอยู ไม ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ทําใหนักทองเที่ยวจากเมืองกรุงที่ตองการสัมผัสธรรมชาติตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวภายในเกาะ
ลัดอีแทนอีกดวย
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5.2 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ประกอบด วย ขอมู ลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมของนักทองเที่ ยวของนั กทองเที่ย วที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานตางๆตอการเดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัด
อีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
จํานวน(คน)
รอยละ
จํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน
ครั้งแรก
361
96.5
ครั้งที่ 2
13
3.5
วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจ
321
85.8
ศึกษาหาความรู
44
11.8
ศึกษาดูงาน
9
2.4
วิธีการเดินทางมาทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน
รถยนตสวนตัว
208
55.6
รถโดยสารประจําทาง
75
20.1
บริษัทนําเที่ยว
91
24.3
ลักษณะในการเดินทางมาทองเที่ยว
คนเดียว
31
8.3
ครอบครัวญาติ/
229
61.2
กลุมเพื่อน
114
30.5
รวม
374
100.0
จากตาราง เมื่อจําแนกตามจํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทาง
ทางมาทองเที่ยวครั้งแรก มากที่สุด จํานวน 361 คน (รอยละ 96.5)รองลงมาคือ ครั้งที่ 2 จํานวน 13 คน (รอยละ 3.5) เมื่อ
จําแนกตามวัตถุระสงคที่เดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญมาเพื่อพักผอนหยอนใจ มากที่สุด มีจํานวน 321 คน (รอยละ 85.8)
รองลงมาคือ ศึกษาหาความรู มีจํานวน 44 คน (รอยละ 11.8) และอันดับสุดทายคือ ศึกษาดูงาน มีจํานวน 9 คน (รอยละ 2.4)
เมื่ อจํ าแนกตามวิ ธีการเดิ นทางมาท องเที่ ย วส วนใหญ ม าโดยรถยนต ส วนตัว มากที่ สุ ด มีจํานวน 208 คน (รอยละ 55.6)
รองลงมาคือ บริษัทนําเที่ยว มีจํานวน 91 คน (รอยละ 24.3) และอันดับสุดทาย คือ รถโดยสารประจําทางมีจํานวน 75 คน
(รอยละ 20.1) เมื่ อจําแนกตามลักษณะของการเดินทางมาทองเที่ ย ว สวนใหญ เดินทางมาท องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ มี
จํานวน 229 คน (รอยละ 61.2) รองลงมาคือ กลุมเพื่อน มีจํานวน 114 คน (รอยละ 30.5) และอันดับสุดทายคือ เดินทางมา
คนเดียว มีจํานวน 31 คน (รอยละ 8.3)
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานตางๆตอดารเดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน
การวิเคราะหระดับความพึงพอใจ คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการจําแนกระดับความพึงพอใจ โดยนําคาเฉลี่ยที่ได
เปรียบเทียบกับคะแนนตามเกณฑ โดยใชเกณฑของ เบสต(Best,1981)อางถึงใน ดวงพร พุทธวงค และทรายทอง อุนนันกาศ
(2557) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ตารางแสดงความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเกาะลัดอีแทนในดานกิจกรรมการทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน
ดานกิจกรรมการทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน
S.D
ระดับ
X
กิจกรรมชมพิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตร
3.32
0.95
ปานกลาง
กิจกรรมชมสวนสมโอ
2.72
0.61
ปานกลาง
กิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคนอง
3.72
0.74
มาก
กิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน
2.84
0.64
ปานกลาง
รวม
3.15
0.15
ปานกลาง
จากตารางการวิเคราะหแบบสอบความเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอเกาะลัดอีแทนในดานกิจกรรม
การทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน โดยในภาพรวมนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในปานกลาง และมีลําดับความพึงพอใจ
ในกิจกรรมตาง ดังนี้ ในดานกิจกรรมชมพิพิธภัณฑวิถีชวี ิตดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 3.32 (ระดับปานกลาง) ดานกิจกรรม
กิจกรรมชมสวนสมโอ คิดเปนรอยละ 2.72 (ระดับปานกลาง) ดานกิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง คิดเปนรอยละ
3.72 (ระดับมาก) และดานกิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 2.84 (ระดับปานกลาง)
5.3 ผลการสังเคราะห แ นวทางการพั ฒนากิจ กรรมการทองเที่ ยวเชิงเกษตรและปญ หาอุ ปสรรคจากการจั ด
กิจกรรมทองเที่ยว
จากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร พบวาการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
เกษตร เกาะลัดอีแทน ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก
1) พิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตรองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งหมด 5 องคประกอบ
1.1) เดิมพิพิธภัณฑมีลักษณะเปนอาคารที่ทําจากปูนและตัวอาคารมาความเสื่อมโทรมเรื่องของวัสดุการสรางอาคาร
แตเพื่อความสอดคลองกับพื้นที่ ควรมีซอมบํารุงตัวอาคารและปรับปรุงพิพิธภัณฑใหกลมกลืนกับพื้นที่และมีเอกลักษณ
1.2) องค ป ระกอบด านคุ ณ ค าขององค ค วามรู นวั ต กรรม ภู มิ ป ญ ญา การสาธิ ต การใช เ ครื่ องมื อเครื่ องใช ท าง
การเกษตรที่เคยใชในอดีต และใหนักทองเที่ยวในปจจุบันไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
1.3) องคประกอบดานศักยภาพการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชอยางถูกตองตามลักษณะการใชงาน เพื่อใหคงสภาพเดิม
1.4) องค ประกอบด านศั กยภาพการใหบ ริ การของแหล งท องเที่ย วเชิ ง เกษตร การจั ด สิ่ง อํ านวยความสะดวกให
เพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในดานสถานที่จอดรถ
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1.5) องคประกอบดานศักยภาพดานการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับเขาแหลง
ทองเที่ยวเพื่อใหเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว เชน การจัดทําวิดีทัศนนําเสนอแหลงทองเที่ยว การ
จัดทําเพจตามสื่อออนไลน เปนตน
2) สวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวน้ําผึ้งองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการของการทองเที่ยวเชิงเกษตร
2.1) ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร การใหนักทองเที่ยวไดเขาไปชมสวนสมโอ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใกลชิด
ธรรมชาติแ ละมีการให ความรูเ กี่ย วกั บส มโอในด าน การปลู ก การดู แล การเก็ บเกี่ย ว อันกอให เกิ ดกระบวนการเรี ยนรูต อ
นักทองเที่ยว
2.2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดทํานิทรรศการเพื่อการเกษตรแกประชาชนและเกษตรกรที่สนใจหาความรูดานเกษตร
เพื่อพัฒนาอาชีพ และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมการเกษตร เรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร
2.3) การบริการทางการทองเที่ยว มีการจัดมัคคุเทศกประจําฐาน เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังแหลง
ทองเที่ยว
3) โฮมสเตยสวนบางเตย เปนโฮมสเตยที่อยูภายในเกาะลัดอีแทน สําหรับรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการจะพักคางแรม
4) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนองมีการจัดมัคคุเทศกประจําฐานเพื่อใหขอมู ลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของวัดทรงคนอง และการจัดทําบรรจุภัณฑของสินคาที่ระลึกใหมีความโดดเดน
5) เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐานองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการของการทองเที่ยวเชิงเกษตร
5.1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดทําแปลงขาวสาธิตใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูการปลูกขาวระบบอินทรีย
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู
5.2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดนิทรรศการเรียนรูการปลูกพืชระบบอินทรีย เพื่อตอบสนองตอความตองการของนั ก
ทอเที่ยวที่สนใจในการดานการปลูกพืชระบบอินทรีย
5.3) การบริการทางการทองเที่ยว การใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐานที่ศูนยเรียนรู หรือการใช
เทคโนโลยีเพื่อถายทอดความรู เชน การทําคิวอารโคด การทําวีดีทัศนนําเสนอขอมูล เปนตน
จากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร พบวาปญหาอุปสรรคจากการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยว
ปญหาของชุมชนเกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปจจุบัน และอาจสงผลถึงใน
อนาคต คือเรื่องของปายบอกทางที่ไมคอยมีความชัดเจนสงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางผิดเสนทางได ในเรื่องของเวลาในการจัด
กิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวทีไ่ มเพียงพอตอการทํากิจกรรม เรื่องการประเมินแบบสอบถามวานักทองเที่ยวชอบและประทับใจ
จุดไหนมากที่สุด และเรื่องความรวมมือของคนในชุมชน จึงอาจสงผลใหในอนาคตนักทองเที่ยวไมนิยมมาเที่ยวที่ชุมชนเกาะลัด
อีแทน ชาวบานจึงอยากใหมีการเปลี่ยนแปลงคือ การทําปายบอกทางที่มีความชัดเจนและโดดเดนใหม การเขาถึงที่งายและ
สะดวกขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพที่ดีขึ้นและเกิดความรักความสามัคคีกันภายในชุมชน
6. การอภิปรายผล
6.1 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทน
อําเภอ สามพราน จั ง หวัด นครปฐมจากการวิ เ คราะห ข อมู ล พบวา พื้ นที่ เ กาะลัด อี แท นเป นชุ มชนที่มี ศั กยภาพทางการ
ทองเที่ยว เนื่องจากชุมชนเกาะลัดอีแทนมีทรัพยากรที่นาสนใจ เชน ที่ราบลุมของแมน้ําทาจีน อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตางๆ
เหมาะแกการทําสวนผลไม หรือพืชไรตางๆ และมีแหลงน้ําที่ อุดมสมบูรณ ซึ่งเหมาะแกการทําเกษตร และมีคลองนอยใหญ
ตลอดเสนทาง เปนตน และสามารถดึงดูด นักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได โดยทรัพยากรเหลานี้เปนปจจัยที่สงผลตอการ
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ทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ นิคม จารุณี (2544) ไดอธิบายวา ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
เยือนยังสถานที่นั้นๆ โดยชุมชนเกาะลัดอีแทนไดแบงประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวไว 2 ประเภทดังนี้
1) ทรัพยากรทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ภายในเกาะลัดอีแทนมีทรัพยากรที่มนุษยขึ้นมีมากมายหลายอยางและยั ง
เปนสิ่งที่นาสนใจสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาเยี่ยมชมภายในเกาะลัดอีแทน คือ 1.1) พิพิธภัณฑดานการเกษตร
1.2) สวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวน้ําผึ้ง 1.3) โฮมสเตยสวนบางเตย 1.4) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง 1.5)
เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน เปนตน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภายในเกาะลัดอีแทนมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลายอยาง
อาทิเชน ตนไมใบหญา แมน้ําลํ าคลอง และอากาศที่บริสุทธิ์ ลวนแลวแตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานี้ยังเปนทรัพยากรที่โดนเดนภายในเกาะลัดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม (2560) กลาวไววา
ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพราะเปนสิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ ยวไปสูจุดหมาย
ปลายทางทรัพยากรการทองเที่ ยวเปนสิ่งที่จับ ตองไมไ ดโดยแบงออกเปนทรัพ ยากรการทองเที่ยวสวนที่เปนธรรมชาติ และ
ทรั พ ยากรการท องเที่ย วที่ ม นุษย ส ร างขึ้ น การอนุ รักษ ท รั พยากรทางการท องเที่ ย วเปนสิ่ ง ที่ จําเป นอย างยิ ่ ง ในที่ จะทํ าให
อุสาหกรรมทองเที่ยวมีความยั่งยืน และสามารถแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 2 ลักษณะทั่วไป คือ 1) ทรัพยากรทองเที่ยว
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก สภาพภูมิอากาศรวมทั้งอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ 2) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก
ทรัพยากรทางดานประวัติศาสตร สงคราม ศาสนา ผูคนที่อาศัยในทองถิ่น ชนชั้นการปกครอง เปนตน
เกาะลัดอีแทนยังมีทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เอื้อตอการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมีการผลิต ผลิตผล
ทางการเกษตร ไมวาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรม เชน อากาศ แสงแดด ดิน น้ํา เปนตน นอกจากนี้ภายในเกาะลัด อีแทนยังมีผูให
ความรูเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกสบายตอนักทองเที่ ยวที่สนใจในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเปนการใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายในเกาะลัดอีแทนยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการบริการแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เกาะลัดอีแทน เชน รถรางนําเที่ยวที่ใหบริการแก
นักทองเที่ยวทุกวันเสารและอาทิตย ที่พักแรมในรูปแบบโฮมสเตยที่สวนบางเตยเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกแก นักทองเที่ยวที่
ตองการจะมาพักแรมในเกาะลั ดอี แท นเพื่อสัม ผัส บรรยากาศที่ เป นธรรมชาติ รานอาหารและเครื่ องดื่ม ที่ใ หบ ริ การแก นั่ง
ทองเทีย่ ว เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ ใบเฟรน วงษบัวงาม; มุขสุดา พูลสวัสดิ์ (2556) ที่ไดอธิบายเกี่ยวกับ องคประกอบของการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรไดระบุไววา เชน 1. ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2.ตลาดนักทองเที่ยว 3.การบริการการทองเที่ยว
เปนตน และภายในเกาะลัดอีแทนยังมีสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวที่มีความเปนเอกลักษณโดนเดนไมเหมือนใครประกอบไป
ดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณตนไมใบหญาที่ยังคงความเขียวขจีอยูตลอดเวลาจึงเปนสิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวตางหลงใหลในวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม สิ่งดึงดูดใจเหลานี้สามารถกระตุนใหนักทองเที่ยวออกเดินทางทองเที่ยวมายังสถานที่ทองเที่ยวแหลงนั้น ซึ่ง
สอดคลองกับ สลิฏา เหลืองเจริญ (2553) ที่ไดอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการทองเที่ยววาเปนสิ่งกระตุนใหนักทองเที่ยวออก
เดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ ทองเที่ยวตางๆ ภายในเกาะลัดอีแทนยัง มี แผนหรือทิศทางในการจัดการสิ่งดึงดูด ใจทางการ
ทองเที่ยว เชน ไดมีการทําสื่อขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวมายังเกาะลัดอีแทน และ ยังมี การทําโปรแกรมการ
ทองเที่ยวขึ้นมาเพื่อเปนการกระตุนใหนักทองเที่ยวรูสึกอยางเดินทางมาเที่ยวที่เกาะลัดอีแทน
6.2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอี
แทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมจากการวิเคราะหขอมูลพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวภายใน
เกาะลัดอีแทน นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาเพื่อพักผอนหยอนใจ ศึกษาหาความรูและเพื่อศึกษาดูงาน เปนตน ซึ่งเกาะ
ลัดอีแท นมีพื้นที่ ที่มี ความอุ ดมสมบรูณไ ปดวยธรรมชาติมากมายและมีบ รรยากาศที่ร มรื่นเหมาะสําหรับ ใหนัก ทองเที่ยวมา
พักผอนหยอยใจสูดอากาศบริสุทธิ์ และยังมีแหลงการเรียนรูการเกษตรเพื่อใหนักทองเที่ยวไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกร พื้นที่แหงนี้จะตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคลอง
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กับ บุญเลิศ จิต ตั้งวัฒนา (2555) ไดอธิบายวา พฤติกรรมนั กทองเที่ยวหมายถึงบุค คลที่แสวงหา จั ดซื้อ ใช ป ระโยชน และ
ประเมินสินคาหรื อบริการทองเที่ย วที่ คาดวาจะสามารถตอบสนองความต องการของนั กท องเที่ ยวและความพึ งพอใจของ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการในแหลงทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะลัดอีแทนมีความพึงพอใจในเรื่องของ
ความสวยงามและบรรยากาศของแหลงทองเที่ยว การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ของคนในทองถิ่น รวมไปถึง
ความสะอาดและความเปนระเบียบของแหลงทองเที่ยว แตความหลากหลายของกิจกรรมยังไมตอบสนองตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวมากนัก ซึ่งสอดคลองกับ นรินทร สังขรักษา (2555) ไดอธิบายวา ในที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละแหงจะมี
กิจกรรมที่ จะให บ ริ การนั กท องเที่ย วที่ ห ลายๆกิ จกรรมแล วแต ส ภาพจุ ด ท องเที่ย วเชิ ง เกษตรแต ล ะแห ง เช น กิ จ กรรมชม
พิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตร ยังไมตอบสนองตอความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวในดาน ระยะเวลา ความนาสนใจ และการมี
สวนรวมของกิจกรรม, กิจกรรมชมสวนสมโอ ยังไมตอบสนองความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวในดาน ระยะเวลา การเรียนรู การ
มีสวนรวม และความนาสนใจของกิจกรรม กิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง ตอบสนองตอความตองการของ
นักทองเที่ยวในทุกดาน กิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน ยังไมตอบสนองความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว
ในทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ไดอธิบายวาการตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจกระทํากิจกรรม
ตามที่ตนไดเลือกสรรแลว เพื่อใหบ รรลุเปาหมายในการตอบสนองความตองการของตน เชน นั กทองเที่ ยวไดตัด สินใจที่จะ
เดินทางทองเที่ยวเพื่อการเรีย นรูทางการเกษตร ดังนั้นนักทองเที่ยวจะตองวางแผนการเดินทาง และการจัดการดําเนินการ
ลวงหนาในการกระทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ตั้งแตกิจกรรมการกําหนดสถานที่ทองเที่ยว กิจกรรมการ
เดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เปนตน
6.3 วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสรางแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทนอําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐมจากการวิเคราะหขอมูลพบวา แนวทางที่จะนํามาพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ทั้ง หมด 12
แนวทาง ไดแก
กิจกรรมชมพิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตรมีทั้งหมด 5 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
1) เดิมพิพิธภัณฑมีลักษณะเปนอาคารที่ทําจากปูนและตัวอาคารมาความเสื่อมโทรมเรื่องของวัสดุการสรางอาคาร
แตเพื่อความสอดคลองกับพื้นที่ ควรมีซอมบํารุงตัวอาคารและปรับปรุงพิพิธภัณฑใหกลมกลืนกับพื้นที่และมีเอกลักษณ
2) การสาธิตการใชเครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตรที่เคยใชในอดีต และใหนักทองเที่ยวในปจจุบันไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม
3) การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอยางถูกตองตามลักษณะการใชงาน เพื่อใหคงสภาพเดิม
4) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในดานสถานที่จอดรถ
5) การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับเขาแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลง
ทองเที่ยว เชน การจัดทําวิดีทัศนนําเสนอแหลงทองเที่ยว การจัดทําเพจตามสื่อออนไลน เปนตนซึ่งสอดคลองกับ สํานักพัฒนา
แหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2557) ไดกลาวถึง องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร ที่มีทั้งหมด 5 องคประกอบองคประกอบดานคุณคาทางกายภาพและชีวภาพ องคประกอบดานคุณคาดานองคความรู
นวัตกรรม ภูมิปญญาองคประกอบดานศักยภาพการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรองคประกอบคานศักยภาพ
การใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร องคประกอบดานศักยภาพดานการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว
กิจกรรมชมสวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวน้ําผึ้งไดมีแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 3 แนวทาง
1) ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร การใหนักทองเที่ยวไดเขาไปชมสวนสมโอ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใกลชิด
ธรรมชาติแ ละมีการให ความรูเ กี่ย วกั บส มโอในด าน การปลู ก การดู แล การเก็ บเกี่ย ว อันกอให เกิ ดกระบวนการเรี ยนรูต อ
นักทองเที่ยว
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2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดทํานิทรรศการเพื่อการเกษตรแกประชาชนและเกษตรกรที่สนใจหาความรูดานเกษตร
เพื่อพัฒนาอาชีพ และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมการเกษตร เรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร
3) การบริการทางการทองเที่ยว มีการจัดมัคคุเทศกประจําฐาน เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังแหลง
ทองเที่ยว
กิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง แนวทางในการพัฒนากิจกรรม คือมีการจัดมัคคุเทศกประจําฐาน
เพื่อให ขอมู ลเกี่ยวกับ ประวัติ ความเปนมาของวัดทรงคนอง และการจั ดทําบรรจุภั ณฑ ของสิ นคาที่ระลึกใหมี ความโดดเด น
กิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน มีแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทั้งหมด 3 แนวทางการ
พัฒนากิจกรรม
1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดทําแปลงขาวสาธิตใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูการปลูกขาวระบบอินทรีย
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู
2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดนิทรรศการเรียนรูการปลูกพืชระบบอินทรีย เพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทอ
เที่ยวที่สนใจในการดานการปลูกพืชระบบอินทรีย
3) การบริการทางการทองเที่ยว การใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐานที่ ศูนยเรียนรู หรือการใช
เทคโนโลยีเพื่อถายทอดความรู เชน การทําคิวอารโคด การทําวีดีทัศนนําเสนอขอมูล เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ ใบเฟรน วงษบัวงาม;
มุขสุดา พูลสวัสดิ์ (2556) ได กลาวถึง องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรประกอบดวย 3 องคประกอบ ทรัพยากร
ทองเที่ยวทางการเกษตร ตลาดนักทองเที่ยว การบริการการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทั้งหมดนี้
จัดทําขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอคนในชุมชนและสามารถทําแนวทางนี้ไปใชไดจริง
7. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย
1.1 จากการศึกษาวิจัยพบวา ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนไมมีการอบรมบุคลากรในเรื่องของภาษาเพื่อเปนการ
ลองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมในดานภาษาเพื่อใหชุมชนมีศักยภาพในการลองรับนักทองเที่ย ว
ชาวตางชาติ
1.2 จากการศึกษาวิจัยพบวา ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนไมมีการจัดอบรมคนในชุมชนเรื่องการใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทองเที่ยวพื้นที่ ดังนั้นควรมีการจัดอบรมเรื่องของการใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่
1.3 ภายในชุ มชนเกาะลัดอีแทนไมมีการประชุมสรุ ปงานแตล ะเดือน เพื่อเปนการนําปญ หาในแตล ะเดือนมา
แกไขและปรับปรุงดานการทองเที่ยวในพื้นทีใ่ หดียิ่งขึ้น ดังนัน้ ควรมีการจัดประชุมสรุปผลการทองเที่ยวทุกเดือนเพื่อเปนการนํา
ปญหาจากอดีตมาพัฒนาปจจุบันใหดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
2.1 ในชุมชนเกาะลัดอีแทนยังขาดมัคคุเทศกนอยทองถิ่น ทางผูนําชุมชนตอการใหเยาวชนเขาใจภาษาอังกฤษ
ตอยอดใหกับชุมชน และเปนการหารายไดเสริมใหกับชุมชนและครอบครัวและทําใหชุมชนเกาะลัดอีแทนเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
จึงมีประโยชนมากสําหรับผูที่ตองการศึกษาเรื่องมัคคุเทศกนอยในแหลงทองเที่ยว
2.2 ควรทํ า การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในด า นการประชาสั ม พั น ธ เนื่ อ งจากชุ ม ชนเกาะลั ด อี แ ท น ยั ง ขาดการ
ประชาสัมพันธที่ทันสมัยทําใหยังไมเปนทีร่ ูจักแกนักทองเทีย่ ว หากไดรับการพัฒนาที่ดีก็จะทําใหชุมชนเกาะลัดอีแทนมีชื่อเสียง
และเปนที่รูจักมากยิง่ ขึ้น
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2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนในการพัฒนาสงเสริม
การทองเที่ยวในชุมชนเกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการอยางเปนระบบ
และพัฒนาแหลงทองเทีย่ วในชุมชนเกาะลัดอีแทน ใหเปนแหลงทองเทีย่ วที่สมบูรณแบบ
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แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชนบานไผหูชาง
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
The Guidelines for Community-Based Tourism Management in
Ban Phai Hu Chang, Bang Len District, Nakhon Pathom Province
พิมพชนก มูลมิตร1 ศศิประภา ไมตรา2 ชฎาพร ทองดอนเกรือ่ ง2 และมนตรี ขันทอง2
1

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย สาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
neopimm@hotmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนบานไผหูชาง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒ นาทองเที่ยว
ชุมชนบานไผหูชางใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 3) เพื่อหาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีส วนรวมของชุมชน
บานไผหูชาง ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใชแบบสังเกตการณ และแบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย
จํานวน 25 คน ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองสวั สดิการสังคม
ประชาชนในพื้นที่ และผูประกอบการรานคา โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามประเด็น และนําผลที่ไดมาเสนอในรูปแบบ
ความเรียง ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทชุมชนบานไผหูชางเปนชุมชนชาวไทยทรงดําที่อพยพจากเพชรบุรี แตเดิมอาชีพสวนใหญ
ทํานาปนาปรัง ปจจุบันเปลี่ยนไปทําบอเลี้ยงกุง เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ รวมถึงการทอผา ซึ่งการทอผาของชาว
ไทยทรงดํามีลวดลายที่สวยงามและมีความแปลกใหมที่ยังคงอนุรักษไว นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการนับถือดวง
วิญญาณ โดยการนับถือผี หรือ ดวงวิญญาณเปนสิ่งสําคัญ เชน การทําพิธีเสนเรือน การเลี้ยงผีเพื่อการเซนไหววิญญาณของ
บรรพบุรุษภายในครอบครัว เปนตน รวมถึงงานประเพณีประจําป อาทิ การรําแคน 2) ชุมชนไผหูชางมีปจจัยทางการทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพทางดานสิ่ง ดึงดู ดใจการทองทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ ยวที่ มีความเกี่ ยวข องกั บวัฒ นธรรมไทยทรงดํ า
คนในชุมชนมีความสามัคคีในการรวมมือจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีสวนรวมในการวางแผน แสดงความคิดเห็น และติดตามผลของ
การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน และมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาใหชุมชนเปนแหลงทองเที่ ยวชุมชนที่มี
ศักยภาพพรอมรองรับนักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 3) แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีส วนรวมของชุมชนบานไผหูชาง
คือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดลอม
2) การพัฒนากิจกรรมการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อการทองเที่ยว 3) การพัฒนาการสื่อความหมายทางการ
ทองเทีย่ วชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมาเยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็นรวมจากชุมชน สําหรับ
การจัดการทองเที่ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการทองเที่ยวกับองคกรภายนอก
คําสําคัญ: การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชน บานไผหูชาง
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Abstract
The researches aimed to 1) study the context of Ban Phai Hu Chang community 2) study the
form of community - Based tourism development in Ban Phai Hu Chang community to become potential
tourist attraction. 3) find the guidelines for management Community-Based Tourism of Ban Phai Hu Chang,
Bang Len District, Nakhon Pathom Province. The research method are Observation and In-depth Interview
with 25 key informants who are Village Headman, Assistant Village Headman, Shift Executive of Sub district
administration, Director of Social Welfare Division, local people and shop owners in Phai Hu Chang
community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. The data analysis, content analysis had applied
and presented in this article. The study results indicated that 1) Ban Phai Hu Chang community was Tai
Dam ethnic emigrated from Petchaburi and settled at Phai Hu Chang. Primarily, their occupation was paddy
cultivation both in-season rice and off-season rice. Then, they constructed many ponds for freshwater
prawns and fish farms also, they grew organic vegetable gardens. Including, they have woven outstanding Tai
Dam weaving with beautiful designs and novelties that are still preserved Tai Song Dam culture. Moreover,
there was also a culture of spirituality respect, such as the Sen Roeun tradition (ceremonial ghost
worship for the soul of the ancestors within their family, as well as annual festivals such as Tai Dam
dancing 2) the form of community – based tourism development found that the community had potential
tourist factors and tourism activities that related to Tai Dam culture. Furthermore, local people had the
harmony to cooperate activities by participation in decision - making, planning, expressing opinion and
assessment of community-based tourism development. It also coordinated with related tourism authorities
to develop the community as a potential attraction to be ready for tourist carrying capacity.
According to the results, the research discovered the five guidelines of community-based tourism
management in Ban Phai Hu Chang, Bang Len District, Nakhon Pathom Province as follows: 1) establishment
of community tourism group in income management for community development and environmental
protection 2) Development of unique weaving activities for tourism. 3) Development of community based
tourism interpretation to create a learning process between host and visitors 4) formulation the community
rules for definitely tourism management. And 5) creating alliance networks partnerships with external
organizations.
Keywords: community-based tourism management, community participation, community-based tourism,
Ban Phai Hu Chang community
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1. บทนํา
การเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเคลื่อนไหวของโลก โดยเฉพาะกระแส
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน นับตั้งแตประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดรวมลงนามในแผนแมบทของโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกทางดานสิ่งแวดลอม (Earth Summit) ที่ประเทศ
บราซิล เมื่อป 2535 ซึ่งไดเปนพันธกรณีที่แตละประเทศจําเปนตองแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศใหมุง
สูความยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบตอสังคม พรอมทั้งคุมครองฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อประโยชนของคนรุนตอไป และควรเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางที่สุด ซึ่งจะทําใหเกิด
การพั ฒนาที่ ยั่ง ยืนรวมกันตอไปได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแหง ชาติ . 2559: ออนไลน )
นอกจากนีเ้ ปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีประเด็นสําคัญคือการขจัดความยากจน การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี ลดความ
เหลื่อมล้ําสรางใหเกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน และเนนการสรางภาคีความรวมมือเพื่อผลักดันใหถึงเปาหมาย (Partnerships for
Goals) ซึ่งสงเสริมการทํางานรวมกันจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการระดมเงินทุ น
เทคโนโลยี การยกระดับศักยภาพของสวนราชการและองคกรสาธารณประโยชน และความรับผิดชอบตอเปาหมายรวมกัน
โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่มองการพัฒนาที่ยั่งยืนผานมิติที่เชื่อมโยงกันของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายรวม
ในการมุงขจัดความยากจนของประชากรโลกใหหมดสิ้นไปภายในป 2573 (ไกรยส ภัทราวาท. 2558: ออนไลน)
สําหรับประเทศไทยไดใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและเปนการพัฒนา
เศรษฐกิจที่รับผิดชอบตอสังคม เนื่องจากการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปนแหลงรายไดที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศ (ศรัญยา วรากุลวิทย. 2558: 384)
กอใหเกิดการจางแรงงานทองถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนไปเกณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism
Criteria: GSTC) ที่ใหความสําคัญกับการจางงานในผูสูงวัย และผูพิการ เพื่อสรางความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ และลด
ความเหลือล้ําทางสังคม ทั้งนี้ในกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดเนนย้ําการทํางานดานการพัฒนาการทองเที่ยว เพิ่มศักยภาพให
ชุมชน และใชกลไกทางการทองเที่ยวเปนเครื่องมือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ นํามาซึ่งการ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม อีกทั้งการทองเที่ยวยังชวยพัฒนาทองถิ่นที่เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ยวได
อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ วที่ สุ ด และก อให เ กิ ด การพั ฒ นาท องถิ่ น ที่ เ น น ให ชุ ม ชนมี ส วนร วมโดยผ านกระบวนการ
พัฒนาการทองเที่ยวภายใตการบริหารจัดการตามเกณฑ การทองเที่ยวชุมชนมาสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนในแหลงพื้นที่
ทองเที่ย วมีความเขมแข็งบนพื้ นฐานของชุมชนเอง เพื่อเป นเครื่องมือในการกระจายรายไดแ ละลดความเหลื่อมล้ํ าในสังคม
และการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมในชุมชนผานกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางโอกาสการพัฒนาเพื่อ
สรางอาชีพ สงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจกอเกิดการกระจายรายไดอยางแทจริง ชวยสรางประโยชนใหชุมชน มี ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน (อติภัค แสงสนิท. 2561: ออนไลน)
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีนโยบายมุงเนนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่ง ยืน
และประเด็นยุทธศาสตรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหอยูในระดับ
ตนของประเทศ (สํานักงานจัง หวัดนครปฐม. 2561: ออนไลน) เนื่องจากจังหวั ดนครปฐมมีแหล งทองเที่ย วที่มี ความสําคั ญ
ทางดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนที่หลากหลายจากการทื่ในอดีตมีการรวมกลุมของชาติพันธุตางๆ เชน ลาวครั่ง
ลาวเวียง ลาวโซงหรือไททรงดํา ทําใหปจจุบันจังหวัดนครปฐมยังมีกลุมชาติพันธุที่อาศัยกระจายอยูในอําเภอตางๆถึง 4 อําเภอ
โดยกระจายอยู ใ น อํ าเภอกําแพงแสน อําเภอดอนตูม อํ าเภอบางเลน และอํ าเภอเมื อง (ธนดล สุ วรรณนิ กขะ.2556:2)
บานไผ หูชาง อ.บางเลน จ.นครปฐม เป นชุม ชนหนึ่ง ที่มี รากฐานจากไททรงดํ าหรื อไทยโซง มีศิ ลปวัฒนธรรมท องถิ่นที่ เป น
เอกลักษณโดดเดน และยังคงสงเสริมใหมีการอนุรักษ สืบทอดตอกันมาจนมาถึงชนรุนหลัง ชาวบานสื่อสารกันดวยภาษาไทดํา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1295
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รวมถึงการสอนภาษาไทดําในโรงเรียน แตละหลังคาเรือนยังคงสืบสานงานศิลปหัตกรรมทองถิ่น โดยจักสานเครื่องมือเครื่องใช
จากวัสดุธรรมชาติ ทอผาใชเองและสามารถทอไดทั้งชายและหญิง รวมถึงการตั้งกลุมทอผาในหมูบานเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
จากทองถิ่นและจําหนายแกผูที่สนใจแตพบวายังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป สวนมากผูที่เขามาจะเปนกลุม
หนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงานเทานั้นและไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดในจํานวนมากทําใหมีอุปสรรคในการพัฒนา
พื้นที่ และอีกทั้งชุมชุนยังขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ขาดการสนับสนุนจากองคกรภายนอกใน
การพัฒ นาเป นแหล ง ทองเที่ย วชุ มชน รวมถึง การขาดกิจกรรมทางการท องเที่ ย วที่ ม าเป นตั วส ง เสริ ม และฟ นฟู วัฒ นธรรม
และการพั ฒนาการเปนแหล งท องเที่ย วชุ มชนอย างยั่ งยื น ทําใหไ มส ามารถดึง ดู ดความสนใจจากนักทองเที่ ยว (นิ รชราภา
ทองธรรมชาติ 2560, ออนไลน)
จากความหลากหลายของผลิต ภั ณฑ ภู มิ ปญ ญาของชุ มชนไผ หู ช าง สามารถนํ ามาพั ฒ นาเป นการท องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมที่ใชกระบวนการการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อใหชุมชนไผหูชางเปนแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับการพัฒนา คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชนไผหูชาง และนําขอมูลที่เปน
ประโยชนมาเปนแนวทางในการพัฒนาบานไผหูชาง ใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว และเพิ่มรายไดใหแกคนในชุมชนตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่บานไผหูชาง ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทองเที่ยวชุมชน บานไผหูชางใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
3. เพื่อหาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน บานไผหูชาง ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดการการทองเที่ยวชุมชน
พิมพระวี โรจนรุงสัตย (2553:20) ไดนิยามการทองเที่ยวชุมชน คือ การทองเที่ยวที่ชุมชนเปนผูกําหนดกระบวนการ
ทิศทาง และรูปแบบการทองเที่ยวของตนเอง ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรทองเที่ยวนั้นๆ และมีสวนไดสวนเสียที่เกิด
จากการท องเที่ ย ว โดยมี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ 1)องค ป ระกอบด านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ที่ ชุ ม ชนมี ฐ าน
ทรั พยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบู ร ณ มี วิถี การผลิ ต ที่พึ่ ง พาและใช ท รัพ ยากรอย างยั่ งยื น รวมถึ ง มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่เ ป น
เอกลักษณเฉพาะถิ่น 2) องคประกอบชุมชน ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการคิด การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่น ทั้งการกระจาย
รายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการการทองเที่ยว โดยเริ่มจากระดับ
รากหญาจนถึงการปกครองทองถิ่น และอาจรวมไปถึงการมีส วนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของดานการท องเที่ยวในทองถิ่น 3)
องคประกอบดานการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอม และควบคุมการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยพิจารณาในเรื่อง มี
กฏ กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการทองเที่ยว
และสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวม มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนของชุมชนที่
เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมา
เยื อน และสร างจิ ต สํ า นึ กเรื่ องการอนุ รั กษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมทั้ ง ในสวนของชาวบ านและผู ม าเยื อน 4)
องคประกอบด านการเรียนรู มีการสื่อความหมายเกี่ยวกั บเอกลักษณ อัตลักษณ ภูมิป ญญา และวัฒนธรรมท องถิ่น รวมถึ ง
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการที่เกี่ยวของ
ไดรับประสบการณ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ นอกจากนี้ยังสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว (สถาบันการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน. 2555, ออนไลน, กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.2559: 13)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน
อรทัย กกผล (2552: 17 - 19) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะการเขารวอยางครบวงจร
ตั้ง แต ต นจนถึ ง สิ้ นสุ ด ไม ใ ช เ ป นการจั ด เวที การมี ส วนร วมครั้ งเดี ย ว ตั วอย างเช น ในการแก ป ญ หาของชุ ม ชน ควรเป ด ให
ประชาชนเขารวมตั้งแตตนจนจบ ดังนี้ 1) เริ่มตั้งแตการเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู 2) รวมคิดดวยกันวาอะไรที่เปนปญหาของชุมชน มีสาเหตุอยางไรและจะจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาเปาหมายอยางไร และควรที่จะจัดการกับปญหาใดกอนหลัง 3) รวมกันวางแผนการดําเนินงาน วาจะจัด
กิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบงงานกันอยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะ
เปนผูดูแ ลรักษา 4) รวมดําเนินงาน ประชาชนจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็มกําลัง ความรูค วามสามารถของ
ตนเอง 5) ร วมกั นติด ตามประเมิ นผล ตลอดเวลาที่ทํ างานร วมกั นประชาชนจะต องมี ส วนร วมในการตรวจสอบถึ งป ญ หา
อุปสรรคและรวมกันในการหาทางแกปญ หา เพื่อใหงานหรือภารกิจดั งกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 6) รวมรั บ
ผลประโยชน ประชาชนที่ เขามามีสวนร วมกิ จกรรมของชุม ชนแลวยอม ที่ จะไดรั บผลประโยชนร วมกัน ซึ่ง อาจไม จําเปนที่
จะตองอยูในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แตอาจเปนความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ได
3.3 การพัฒนาการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวเปนการดําเนินงานที่จะใหการทองเที่ยวไปในทิศทาง ที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของนัก
ทองเที่ยว รักษาทรัพยากรใหคงความดึงดูด และพัฒนาใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งอาจแบงไดเปน
การพัฒนาแหลง ทองเที่ย ว การพัฒนาบริ การการทองเที่ ยว และการสง เสริ มการท องเที่ยว (สถาบันวิ จัยวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2552:2-12) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมชาย สนั่นเมือง (2540:19) ไดกลาวถึงแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวจะตองมีกระบวนการและองคประกอบหลักที่สําคัญประกอบดวย 1) แหลงทองเที่ยวตองมีการพิจารณา
ทั้งในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน ความพรอมของชุมชนทองถิ่ น ความพรอมในเรื่องการบริห ารจัดการ 2) การบริการทาง
ทองเที่ยว 3) การตลาดในสวนของการตลาด จําเปนจะตองใหความสําคัญในเรื่องการจัดวางสินคาเพราะการตลาดเปนสวน
สําคัญในการชักจูงผูใหซื้อ (นักทองเที่ยว) มาซื้อสินคา ดังนั้น ในเชิงของการตลาดจะตองมีการทําความเขาใจใหชัดเจน
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
4.1 ประชากร คือ ชุมชนตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4,226 คน
4.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมที่ 1 ผูนําชุมชน ไดแกผูใหญบาน จํานวน 2 คน ผูชวยผูใหญบาน 2 คน ไดแก
ผูใหญบานและรองผูใหญบานจากหมูที่4 และ 5 เปนชุมชนที่เกี่ยวของกับไทยทรงดําโดยตรง และเปนผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ที่
ศึกษา ใชการสุมแบบเจาะจง กลุมที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ไดแก นายก
องคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการบริหารสวนตําบล เนื่องจากเปนผูที่มีความรูและเปนผูวางแผนการพัฒนาในชุมชน
โดยใชการสุมแบบเจาะจง กลุมที่ 3 ประชาชนในพื้นที่ คือ ชาวบานในพื้นที่ตําบลไผหูชาง จํานวน 15 คน เปนประชาชนที่เปน
ไทยทรงดําโดยแทหรือมีความเกี่ยวของกับไทยทรงดํา .โดยใชการสุมแบบเจาะจง และกลุมที่ 4 ผูประกอบการรานคา จํานวน
4 ราน เนื่องจากเปนรานเครื่องดื่ม รานอาหาร และรานขายของชํา โดยคัดเลือกมาอยางละ 1 ราน ซึ่งแตละรานเปนรานที่มี
ความเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของชุมชน ใชการสุมแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 25 คน เนื่องจากเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
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ทองเที่ยวและเปนบุคคลที่มีความรูและมีบทบาทในชุมชนโดยจะคัดเลือกผูที่มีความรูในเรื่องของความเปนมาของพื้นที่ ผู ที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา ผูที่มีหนาที่ในการวางแผนและการลงมือพัฒนา
4.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ
(Observation) เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ และ ขอมูลทุติยภูมิ ใหไดใกลเคียงเปนไปตามความเปนจริง
ในการสัมภาษณและเอกสารที่ไดศึกษามา
4.5 การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
5. ผลการศึกษา/การวิจัย
5.1 บริบทชุมชนไผหูชาง พบวาเปนชุมชนที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา หรือในอดีตเรียกวาไตดําหรือลาวโซง ที่อพยพมา
จากจังหวัดเพชรบุรีในสมัยร .5 ในสมัยกอนชุมชนไผหูชางเปนพื้นที่รกรางที่มีความอุดมสมบูรณ เปนชุมชนที่มีเอกลักษณทั้ง
การแตงกาย มีภาษาพูดและภาษาเขียน งานหัตถกรรมจักรสาน การประกอบอาชีพในอดีตคือ ทํานา เกษตรกร ปจจุบันไดหัน
มาประกอบอาชีพเลี้ยงกุงมากขึ้น โดยมีความโดดเดนในเรื่องของจารีตประเพณี การแต งกาย การนับถือผี และบรรพบุรุ ษ
สวนการแตงกายสวนใหญเปนผาพื้นสีดําที่ทอใชเอง จึงเปนที่มาของคําวา ไทยทรงดํา มีการใชชีวิตแบบเรียบงายและมีความ
สามัคคีกันในชุมชน รวมกันทําพิธีกรรมตางๆ ตามประเพณีวัฒนธรรมของตนเองเพื่อสืบทอดใหคงอยูตอไป
5.2 ทรั พ ยากรในพื้ นที่ พบว า ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป นสภาพแวล อมธรรมชาติ ที่ ใ ช ใ นการทํ าการเกษตร อาทิ
สวนกล วยไม บอกุ ง บ อปลา นาข าว นาผักบุ ง คู ค ลองโดยรอบชุ ม ชนที่ ใ ชใ นการประกอบอาชีพ ดั งคํ ากลาวอางของผู ใ ห
สัมภาษณทานที่ 1 ไดกวาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดกลาวไววา “อือ...ทรัพยากรธรรมชาติหรอ ก็มีพวกคลองคูคลองสาธารณะ
แลวก็คลองเล็กๆ 14 สายอีก” ในสวนทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นมีความโดดเดนในการอนรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทั้งทาง
ภาษาพูด สภาพบ านเรือน วิ ถีการดํ าเนิ นชีวิต มี กลุ มทอผาที่ สามารถทอไดทั้ งชายและหญิง มีศิล ปวัฒ นธรรมการจักรสาน
และงานประดิษฐ ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณทานที่ 10 ไดกลาวไววาทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นไดกลาวไววา“ก็เอาไวให
คนรุนหลังดู...แลวเวลามีงานนะ เขาก็จัดไวใหดู ตอนนี้ก็ยังมีอยูนะ อาจารยที่โรงเรียนเขาทําไวใหดู ก็จัดไวใหดูวาบานแตกอน
เปนยังไง” “อืม...ก็มี ศูนยวัฒนธรรม มีการทอผา ทอผาเอง เอาไปขายบาง”
5.3 ปจจัยดานการทองเที่ยว พบวา 1) มีสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว คือ การมีวัฒนธรรมประเพณีของไทยทรงดําที่
เปนเอกลักษณ ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณ ไดกลาวถึง วัฒนธรรมไทยทรงดําวา “เห็ นที่เขาทํากันอะนะ ก็มีผาทออะ
เขาก็ยั ง ทออยูนะแต มั นน อยแล ว มั นเป นภูมิ ป ญญาของไทยทรงดํา เมื่ อกอนมีเ ยอะกว านี้ แต เ ขาก็ ยัง ทอกั นนะ”และผู ใ ห
สัมภาษณคนที่ 11 กลาวเสริมวา “นักทองเที่ยวก็สนใจนะมีวัฒนธรรมไทยทรงดํา ที่โดดเดนนี่แหละ อา....นาจะมีอยางเดียว
แหละ แลวก็มี ที่เขาทําเปนศูนยเรียนรูอะ เขาเก็บของเอาไวเยอะมาก” 2) การเข าถึงมีการจัด การเสนทางการคมนาคมที่
สะดวกสบาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงชุมชนไผหูชางได มีปายบอกทางตามขางทาง เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถเดินทางมาชุมนชนไผหูชางไดสะดวกสบายมากขึ้น 3) สิ่งอํานวยความสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวก การมีรานคา
ถังขยะ ที่จอดรถ ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 5 ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกวา “สิ่งอํานวยความสะดวกหรอ
เออ...มันก็มีแบบๆพวกน้ํา ไฟ มีหองน้ําในชุมชนสวนรวม มีพวกที่จอดรถ จอดไดเยอะแยะเลย ถังขยะก็มีนะเกือบทั่วหมูบาน”
4) ที่พัก คนในชุมชนสวนใหญคิดวาไมมีความจําเปนที่จะสรางที่พักในพื้นที่เนื่องจากนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมแบบวันเดย
ทริป 5) กิจกรรมการทองเที่ยวที่โดดเดนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา เชน การทอผา การรําแคนประจําป เปน ตน
ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 7 ไดกลาวถึงกิจกรรมการทองเที่ยววา “เออ...ก็มีกิจกรรมพวกของไทยทรงดําอะ ใหมา
ดูของในศูนยไทยทรงดําอะ เรียนรูกิจกรรม แลวก็มีการทอผาอะ ทอมานานแลว แลวก็การทํากิจกรรมประจําปของไทยทรง
ดําอะ นักทองเที่ยวก็ชอบนะ”และผูใหสัมภาษณคนที่ 18 ไดกลาวอางเพิ่มเติมวา“ก็เอากิจกรรมทอผาอะมาทําการทองเที่ยว
ได จริงๆเขาก็ทอกันมานานแลว เดี๋ยวนี้เขาก็ทอกันอยู”และผูใหสัมภาษณคนที่ 24 กลาวเสริมวา “ก็...นักทองเที่ยวเขาก็ไม
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เรียนรูภูมิปญญานะ เห็นเขาก็ชอบกัน เรียนรูการทําผา แบบผาทออะ แลวก็พวกกิจกรรมไทยทรงดํา เขานาจะไดเรียนรูเยอะ
นะ”
5.4 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนไผหูชางนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือการแสดงความคิดเห็น มีความรวม
ระหวางกันในการตัดสินใจการดําเนินงานเพื่อใหงานสามารถดําเนินไปได เปนการสรางความสามัคคีกันภายในชุมชนได ดังคํา
กลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 25 กลาววา“แนวทางมีสวนรวมหรอ...คิดวาไมมีนะเพราะชาวบานเราก็สามัคคีกันอยูแลว
เวลาจะทําอะไรก็เรียกประชุมหารือกันวาจะทํา ก็เออออตามกันหมด” ทั้งนี้คนในชุมชนไผหูชางมีบทบาทในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวดวย เพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ และเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว
5.5 การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวชุมชนพบวา ชุมชนไผหูชางมีสวนรวมในการเปนเจาของและการมีสวนรวม
ตัดสินใจ มีการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองในการนําเสนอ “ของดี”มีการยกระดับคุณภาพชีวิต คงเอกลักษณวัฒนธรรม
ทองถิ่น การเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีการสรางเครือขาย
ทางการทองเที่ยว ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 5 ไดกลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองของชุมชนไผหูชางวา“เขาก็มี
การอนุรักษการทอผาไว ใหเปนเอกลักษณของชุมชน ใหคนรุนหลังๆไมลืม เวลามีใครมาเที่ยวจะไดเห็นวิถีช ีวิต” ซึ่งมีความ
สอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 8 ไดกลาวเพิ่มเติมวา“พวกกิจกรรมไทยทรงดํา การทอผา วิถีชีวิต มีคนเขามาดูแลวก็ชอบ คน
ในหมูบานก็ภูมิใจในผลงานของตัวเอง”ซึ่งมีความสอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 15 ไดกลาวเสริมวา “มีการทอผานะ แลวก็
กิจกรรมของไทยทรงดํา ที่เปนความภาคภูมิใจของหมูบานนี่แหละ เพราะเปนเหมือนเอกลักษณของหมูบานมานานแลว”ทวา
ยังขาดการจัดการในดานผลตอบแทนและการกระจายรายไดสูชุมชน ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 8 ไดวา “มันยังไม
มีเงินกอนใหญขนาดนั้น ที่เขามาจัดสรรในหมูบานได การทําพวกทองเที่ยวก็มีแคบางกลุม ก็เขาเปนกลุมๆไป คิดวาไมนาจะมี
การจัดสรรนะ”ซึ่งมีความสอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 14 ไดกลาวเพิ่มเติมวา“มันไมไดเปนสวนรวมนะ มันก็เปนของราน
ใครรานมันเปนสวน ๆ ไมไดเขาสูชุมชน อยางการทอผาก็เขาสูกลุมทอผา ไมไดเขาสวนรวม”
จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถหาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบ
การจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยไดแนวทางดังนี้คือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดลอม 2) การพัฒนากิจกรรมการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อการ
ทองเที่ยว 3) การพัฒนาการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ระหวางชาวบานและผูมา
เยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็นรวมจากชุมชน สําหรับการจัดการทองเที่ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการ
ทองเที่ยวกับองคกรภายนอก
6.สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
บริบทชุมชนไผหูชางอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีในสมัยร.5 เปนชุมชนที่มเี อกลักษณทั้งการแตงกาย มีภาษาพูดและ
ภาษาเขียนที่เปนของตัวเอง งานหัตถกรรมจักรสาน การประกอบอาชีพในอดีตคือ ทํานา เกษตรกร ในปจจุบันมีการประกอบ
อาชีพเลี้ยงกุงมากขึ้น โดยมีความโดดเดนในเรื่องของจารีตประเพณี การแตงกาย การนับถือผี และบรรพบุรุษ โดยมีทรัพยากร
ในพื้นที่ ทั้ง ทรั พ ยากรธรรมชาติเ ป นสภาพแวลอมธรรมชาติ ที่ ใช ในการทําการเกษตร ทรั พยากรที่ม นุ ษย สร างขึ้ นที่ มี ความ
โดดเดนในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทั้งทางภาษาพูด สภาพบานเรือน วิถีการดําเนินชีวิต มีกลุมทอผา โดยมีปจจัยดาน
การทองเที่ ยวดานสิ่ง ดึงดู ดใจและด านกิ จกรรมทางการท องเที่ย วดานวั ฒนธรรมไทยทรงดํ า รวมถึง มีการเขาถึ งที่ มีจัด การ
เสนทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงชุมชนไผหูชางได มีปายบอกทางตามขางทาง
ทั้งนี้คนในชุมชนมีสวนรวมมีสวนรวมในการเปนเจาของและการมีสวนรวมตัดสินใจ มีการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองใน
การนําเสนอ “ของดี”มีการยกระดับคุณภาพชีวิต คงเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพ
วัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีการสรางเครือขายทางการทองเที่ยว จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถหา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1299
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แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยไดแนวทาง
ดังนี้ คือ 1) การจั ดตั้ งกลุมการทองเที่ย วชุ มชนในการบริห ารจัดการรายไดเ พื่อการสนั บสนุนการพั ฒนาชุม ชนและรั กษา
สิ่งแวดลอม 2) การพัฒ นากิจกรรมการทอผาที่มี ความเปนเอกลั กษณเฉพาะถิ่ นเพื่อการทองเที่ย ว 3) การพัฒ นาการสื่ อ
ความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมาเยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็น
รวมจากชุมชน สําหรับการจัดการทองเที่ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการทองเที่ยวกับองคกรภายนอก
7. การอภิปรายผลการวิจัย
ชุมชนบานไผหูชางเปนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน มีวัฒนธรรมที่โดดเดนของชาวไทยทรงดํ า
และมีความพรอมในดานบุคลากรสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีความพรอมในดานการรวมมือกับภาครัฐเทาที่จะ
สามารถทํ าได และยัง มี การพั ฒ นาการท องเที่ ย วของชุ มชนเพื่ อให ชุ ม ชนก าวไปในทิศ ทางที่ดี ม ากยิ่ง ขึ้ น ดัง ที่ ส ถาบั นวิ จัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2552:2-12) ไดกลาวไววาการพัฒนาการทองเที่ยวดปนการดําเนินงานที่จะให
การทองเที่ยวไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของนักทองเที่ยว รักษาทรัพยากรใหคงความดึงดูด และพัฒนาใหเกิด
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งอาจแบงไดเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาบริการการทองเที่ยว และ
การสงเสริมการทองเที่ยว นอกจากนี้คนในชุมชนไผหูชางมีสวนรวมในการเปนเจาของและการมีสวนรวมตัดสินใจในการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรทัย กกผล (2552: 17 - 19) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน
จะตองมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด เนนการเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของ
ตนเองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองอยู รวมคิดและจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง รวมกันวางแผนการดําเนินงาน
รวมดํ าเนิ นงาน โดยจะต องเข ารวมกิ จกรรมด วยความเต็ ม ใจ เต็ ม กํ าลั ง ความรู ค วามสามารถของตนเอง ร วมกั นติ ด ตาม
ประเมิ นผล ตลอดเวลาที่ทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมี สวนรวมในการตรวจสอบถึงป ญหาอุป สรรคและร วมกันในการ
หาทางแกปญหา เพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซึ่งจะเห็นไดวาชุมชนไผหูชางมีความสามัคคี
และมีสวนรวมในเกือบทุกขั้นตอน ยกเวนในขั้นตอนของการรวมรับผลประโยชนในลักษณะของรายได แตรวมรับประโยชนใน
ลักษณะของความสุขสบายความพอใจในการรวมทํากิจกรรมตางรวมกัน
แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยได
แนวทางดังนี้คือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 2) การพัฒ นากิจกรรมการทอผาที่มี ความเปนเอกลั กษณเฉพาะถิ่ นเพื่อการทองเที่ย ว 3) การพัฒ นาการสื่ อ
ความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมาเยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็น
รวมจากชุมชน สําหรับการจั ดการทองเที่ ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการทองเที่ยวกับองคกรภายนอก
สอดคล องกั บ องค ป ระกอบการท องเที่ ย วชุ ม ชนทั้ ง 4 ด าน คื อ ด านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ที่ ชุ ม ชนมี ฐ าน
ทรั พยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบู ร ณ มี วิถี การผลิ ต ที่พึ่ ง พาและใช ท รัพ ยากรอย างยั่ งยื น รวมถึ ง มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่เ ป น
เอกลักษณเฉพาะถิ่น 2) องคประกอบชุมชน ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการคิด การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่น 3) องคประกอบ
ดานการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอม และควบคุมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางมีขอบเขต โดยพิจารณาในเรื่อง มีกฏ กติกาในการจัดการ 4) องคประกอบดานการเรียนรู มีการสื่อความหมาย
เกี่ยวกับเอกลักษณ อัตลักษณ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น (สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน. 2555, ออนไลน, กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา. 2559: 13)
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8.2 ควรศึกษาเรื่องศักยภาพของการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนไผหูชาง ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
8.3 ควรศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการสื่อความหมายทางการทองเที่ยววัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนไผหูชาง
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การวิ จัย เรื่ องนี้ ใ ชการวิ จัยเชิ ง คุ ณภาพมี วัต ถุป ระสงค ในการศึ กษาบริ บ ทและศั กยภาพพื้ นที่ชุ ม ชนสนามจั นทร
เพื่อศึกษาแนวทางการทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของพื้นที่ชุมชนสนามจันทร และเพื่อสรางสื่อ
ประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคภายในชุมชน ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 30 คน ไดแก กลุมภาครัฐและเจาหนาที่รัฐ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน นักเรียน กลุมภาคเอกชน ผูประกอบการรานคา กลุมชาวบานหรือประชากรในพื้นที่ ไดแก ผูนํา
ชุมชนหมูที่ 5 กลุมชาวบานและกลุมนักทองเที่ยว ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนาโดยมีการวิเคราะห
ขอมูลและบันทึกขอมูลอยางละเอียดจากการสัมภาษณและการสังเกต นํามาจัดเปนหมวดหมู แยกประเภท วิเคราะห ขอมูล
เพื่อหาขอสรุป
คําสําคัญ: บริบทพื้นที่สนามจันทร รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
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Abstract
This present study was qualitative research. There were three main objectives involved to study
the potential and context of Sanamchan community, involved to study of guidelines to develop the
public relations media for creative tourism in Sanamchan community and involved to develop the
public relations media for creative tourism in Sanamchan Community, Muang District, Nakhon Pathom
Province. The samples were 30 stakeholders including government officers such as, the officers of Subdistrict Administrative Organization, public health volunteers and students. Non-government samples
including small entrepreneurs and local people such as community leaders, local people and tourists.
The data was collected by using in-depth interview and observation. Then, the data was classified into
categories and analyzed to find out the result.
Keywords: Sanamchan community, public relations media, creative tourism
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1. บทนํา
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มี
การขยายตัวสูง ผลจากความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทางดานเทคโนโลยี ดานคมนาคมและโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง สงผลใหการทองเที่ยวขยายตัวขึ้น กรมการ
ทองเที่ยวไดสรุปสถานการณทองเที่ยวไทยป 2559 โดยประเมินจากขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 พบวาในปที่ผาน
มามีนักท องเที่ ยวตางชาติ เดิ นทางมาเที่ ย วไทยมากถึ ง29.88 ล านคน ขยายตั ว 20.44% สร างรายได 1.44 ล านล านบาท
ขยายตัว 23.53% ถือวามีการเติบโตสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2558 มากถึง 2.7 แสนลานบาท สวนการ
เดินทางเที่ยวภายในประเทศจากขอมูลเบื้องตนประเมินวาคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 138.8 ลานคน สรางรายได 7.9
แสนลานบาทสงผลใหในป 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวอยูที่ 2.23 ลานลานบาทสูงกวาเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้
รายได สวนใหญข องประเทศมาจากการทองเที่ ยว(เว็บไซต ทันเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com, สืบค นเมื่อ 17
มกราคม พ.ศ. 2561) โดยปจจัยดังกลาวไดสงผลใหประเทศตางๆใหความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
เพื่ อให ไ ด ม าซึ่ ง รายได ที่จะช วยเป นกลไกลในการขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมการท องเที่ ย ว
กอใหเกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ เชน โรงแรมที่พัก ภัตตาคาร รานขายของที่ระลึก ธุรกิจนําเที่ยว เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการจาง
งาน การกระจายรายไดและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค(ภัทรบดินทร สุทธภักดี, 2559)
นอกจากนั้น อีกรูปแบบการทองเที่ยวที่หลายหนวยงานของไทยกําลังใหความสําคัญอยางมากในปจจุบัน ไดแก การ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่พัฒนาตอยอดจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปนการรักษาความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมถิ่นนั้นๆ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ทางการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนนํามาสูรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งมุงเนนการเรียนรู ศิ ลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น
โดยให นักท องเที่ ย วได เ ข า มามี ส วนร วมในกิ จกรรมจากชุ ม ชนท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป นการสร างมู ล ค าให กับ ท องถิ่ น และเพิ่ ม พู น
ประสบการณใหกับนักทองเที่ยวตลอดจนเกิดการผลิตสินคาทองถิ่นซึ่งเปนการกระจายรายไดใหชุมชน(Wurzburger, 2010
อางถึงใน Richards, G. and Raymond, C. 2000)
อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคยังถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ทั้งผูประกอบการธุรกิจดานการ
ทองเที่ ยวและนั กท องเที่ ยวสวนใหญ ยัง ขาดความรู และความเขาใจเกี่ย วกั บการทองเที่ย วเชิง สร างสรรค แต เ มื่อวิเ คราะห
ศักยภาพของประเทศไทยดานองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวตามกรอบแนวคิดของการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
พบวา ประเทศไทยมีปจจัยสนับ สนุนหลายประการในการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวไปสูการทองเที่ยวเชิง สรางสรรค ซึ่ ง
การศึกษาเพื่อสรางองคความรูจะชวยใหการจัดการทองเที่ยวรูปแบบใหมนี้มีแบบแผนที่ชัดเจน และเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
สรางรายไดใหกับประเทศ และนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งจากที่ไดกลาวมานั้น หากสามารถนําการ
ทองเที่ ยวเชิง สรางสรรค มาปรับ ใชกับพื้ นที่เพื่อการท องเที่ย ว จะสามารถพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวนั้นให เกิดความยั่งยื นอยาง
แทจริง (ภัยมณี แกวสงา, 2555)
ชุมชนสนามจันทรเปนตําบลเล็กๆ ซึ่งอยูไมไกลจากศาลากลางจังหวัดนครปฐมประมาณ 2 กิโลเมตร เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมและเปนแหลงเรียนรู ใหกับนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมตําบลสนามจันทรมีส ถานที่ทองเที่ยวที่เป น
แหล ง เรี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กลุ ม อาชี พ ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ภายในท อ งถิ่ นนั้ นมี กิจ กรรมที่ น าสนใจ เหมาะสํ าหรั บ
นักทองเที่ยวที่ตองการมาพักผอนหรือมาหาความรูจากแหลงทองเที่ยวแหงนี้ ซึ่งปญหาที่พบยังมีปญหาในหลายๆดาน ทั้งการ
บริหารจัดการการประชาสัมพันธในแหลงทองเที่ยวการบริการ ปญหาเหลานี้ยังไมไดรับการจัดการใหลุลวง ที่ทุกภาคสวนทั้ง
ราชการ เอกชน และทองถิ่นตองมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว (กุลรัตน ไทยออน, 2559)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล าวผู วิจัย จึ ง ไดมี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการประชาสั ม พั นธ การ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายในทองถิ่นใหเปนที่
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รู จั กกั นอย า งแพร ห ลาย ทั้ ง นี้ ยั ง ช วยเป นการประชาสั ม พั น ธ กิ จกรรมและสถานที่ ท อ งเที่ ย วและดึ ง ดู ด ความสนใจจาก
นักทองเที่ยว อีกพรอมทั้งยังไดรับความรูจากมัคคุเทศกนอยที่คอยใหความรูตามจุดตางๆภายในชุมชน และเผยแพรท างสื่อ
ออนไลนและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนสืบตอไป
2. วัตถุประสงคของการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพพื้นที่ ชุมชนสนามจันทร เพื่อศึ กษาทรั พยากรภายใน ตํ าบลสนามจันทร อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของพื้นที่ชุมชนสนามจันทร ตําบล
สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อสรางสื่อประชาสัมพั นธสํ าหรับ การทองเที่ยวเชิง สรางสรรคภายในชุมชน ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
3. วิธีวิจัย
การดําเนินวิจัยเปนวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ ไดแก เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล 2 คน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 5 คน นักเรียน 3 คน รวมเปนจํานวน 10 คน
กลุมที่ 2 ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการรานคา จํานวน 8 คน
กลุ มที่ 3 ชาวบานหรื อประชากรในพื้นที่ ไดแ ก ผู นําชุม ชน หมู ที่ 5 จํานวน 1 คน ประชากรในชุม ชน
จํานวน 5 คน
กลุมที่ 4 นักทองเที่ยว จํานวน 6 คน
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนการศึกษาโดยใชหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับบริบทและ
ศักยภาพพื้นที่ชุมชนสนามจันทร แนวทางการทําสื่อประชาสัมพันธและการสรางสื่อประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค โดยกลุ มเป าหมายในการศึ กษาครั้ง นี้คือ กลุม ภาครั ฐบาลและเจาหนาที่รัฐ กลุม ภาคเอกชน กลุม ชาวบานหรื อ
ประชากรในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน โดยใชการสัมภาษณแบบสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) และ
ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนสนามจันทร โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้งเอกสารวิจัยที่มีค วาม
เกี่ยวของ นอกจากนี้ยั งมีการเก็ บขอมูลจากแหลงต างๆเชน สื่อ อินเตอรเน็ต และสํารวจสถานที่จริง จากบุค คลที่ เกี่ย วของ
ภาครัฐและเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว
2. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่
ศึกษา เพื่อนําขอมูลตางๆที่ได นํามาวิเคราะหและประเมินผล
3. การสัง เกต (Observation) ใชการสังเกต 2 วิ ธีคือ การสั งเกตแบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยเขาไปมี สวนร วมใน
กิ จ กรรมต างๆ ที่ ผู ถู กสั ง เกตกระทํ า อยู และการสั ง เกตแบบไม มี ส ว นร ว ม โดยการสั ง เกตขณะที่ ผู สั ง เกตไม รู ตั ว เช น
สภาพแวดลอมโดยทั่วไป วิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1. ประเภทบุคคล ไดแก ตัวผูวิจัย
2. ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูล
2.2 การสังเกต ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
3. ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สมุดบันทึก แฟมเก็บขอมูล เทปบันทึกเสียง และกลองถายรูป
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะหข อมูลเบื้องตน ข อมูล ที่ไดจากการสัง เกต การสัมภาษณ จะทําการวิเคราะห ไปพร อมๆกับการเก็ บ
ขอมูล โดยในแตละวันที่จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยก
เปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆ พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไมจริง และหา
ขอมูลเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด
วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ข อ มู ล ผู วิจั ย วิ เ คราะห ข อมู ล โดยอาศั ย วิ ธีการวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา (Description
Analysis) โดยจะมี การวิ เคราะหข อมูลและบันทึกข อมูลอยางละเอี ยดจากการสัมภาษณแ ละการสังเกต แลวนํ าไปจั ดเป น
หมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป
นําข อสรุ ปไปปรึก ษาอาจารยที่ ปรึก ษาและผู เชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต องอี กครั้ งแล วจึง จัดทํ าเป นรายงานฉบั บ
สมบูรณตอไป
การตรวจสอบขอมูล
ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกตอง
หรือไม คือการตรวจสอบแหล งขอมูลในเรื่ อง เวลา สถานที่ และบุ คคลกรณี ขอมู ลที่ไ ดจากการสัม ภาษณมีค วามขั ดแยงไม
ตรงกั นกับ ขอมู ลที่ไ ดจากผูสัม ภาษณคนใดคนหนึ่ ง ผูวิจัยนํ าคําถามเดิม สอบถามผู ใหข อมูล อีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลา สถานที่
ตางกัน เพื่อใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยันและหาขอสรุปขอมูลนั้นใหเกิดความชัดเจนสวนขอมูลที่เปนที่
สงสัยและไมสามารถพิสูจนท ราบไดหรื อขาดความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลนั้นมาใช และถาไดข อมู ลไมเพี ยงพอที่จะ
ศึกษาก็จะทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา ชุมชนสนามจันทรเปนตําบลเล็กๆ หางจากอําเภอเมืองนครปฐม ภายในชุมชนสนามจันทรนั้นได
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวนใหญ คือ การทําเกษตร ทําไรทํานา ปลูกผัก ปลูก
ผลไม เลี้ ยงสัตวน้ํา และการใชชีวิตอยางพอเพี ยง พื้นที่ ในชุมชนสนามจันทรมีรูปแบบการทองเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนและสําคัญอยูภายในชุมชนสนามจันทร ทาง
ชุมชนสนามจันทรไดรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐบาล เอกชน และชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวมี
สวนรวมกับชุมชน และยังชวยเปนการเสริมสรางอาชีพกอใหเกิดรายได
สวนที่ 1 ขอมูลบริบทพื้นที่ชุมชนสนามจันทรและทรัพยากรภายในชุมชนสนามจันทร ประกอบดวย บริบทพื้น ที่
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ รูปแบบการทองเที่ยว จุดเดนชุมชนสนามจันทรและสถานการณทองเที่ยวใน
ปจจุบัน
จากการศึกษา คณะผูวิจัยจึงสรุปไดวา เดิมกอนที่จะเรียกวา สนามจันทร รัชกาลที่ 3 ทรงปฎิสังขรณองคพระปฐม
เจดีย นําดินขึ้นมาป นอิฐเปนสระน้ําใหญโต ชาวบานจึงเรียก และต อมา ก็เรี ยกเปลี่ย นเปน "สระน้ําจันทร "“สนามจันทร ”
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ตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงไดใชชื่อนี้มาจนถึงปจจุบัน ชุมชนสนามจันทรมีวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียง มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหคนใน
ชุมชนไดมามีสวนรวมรวมกัน ไดมีการจัดอบรมสําหรับผูวางงานและคนชราภายในชุมชน เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมใหกับ
คนในชุมชนได สืบต อไป ชุม ชนสนามจันทรแบ งลักษณะการทองเที่ย วออกเป น 3 รูปแบบ ประกอบดวย 1) รู ปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 2) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร และ 3) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรลักษณะโดดเดนมากกวา เพราะชุมชนจะมีวิถีชีวิตทําไรทํานาเปนชีวิตประจําเปนหลัก จุ ดเดนของชุมชน
สนามจันทร ประกอบดวย รูปปนจําลองกรมหลวงชุมพร อาหารแปรรูปไพรทิพ ตุกตามวยไทย จักสานกระเปา และสวนผลไม
จุดเดนเหลานี้เปนจุดเดนที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในชุมชนสนามจันทร โดยสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันถือ
วามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแตเดิม มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวและศึกษาภายในชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่ไม
คอยมี นักทองเที่ ยวเข ามาเที่ยวชมภายในชุ มชนแหงนี้ เปนเพราะสถานการณการทองเที่ย วในปจจุบั นที่สง ผลดี ขึ้นจึง ทําให
นักทองเที่ยวเดินทางมายังสถานที่แหงนี้มากขึ้น
สวนที่ 2 แนวทางการทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตําบลสนามจัน ทร อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
จากการศึกษา สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิ มพของชุมชนสนามจันทรจะตองพัฒนาทางดานขอมูล โดยมี
การอัพเดตขอมูลของแหลงทองเที่ยวอยูเสมอ เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถรับรูขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆในชุมชน รานคา
รานอาหาร การเดินทางเขาถึง และพัฒนาในดานการจัดรูปแบบองคประกอบของแผนพับและวารสาร ใหดู ทันสมัย ทําใหนา
อานและนาสนใจแกผูอานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สื่อสิ่งพิมพที่ควรเพิ่มในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวอีกชองทาง
คือ การจัดทําปายโปสเตอร เพื่ อติดตามจุดตางๆทั้งในและนอกชุมชนเพื่ อใหผูที่ พบเห็นรู จักแหลง ทองเที ่ ยวในชุม ชนสนาม
จันทรมากยิ่งขึ้น
จากการสัมภาษณในเรื่องของสื่อ ทางคณะผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สื่อออนไลนเปนสื่อที่มีผูใหความเห็นตรงกันวา
ตองการใหเปนสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธภายในชุมชนสนามจันทรมากที่สุด เพราะในปจจุบันสื่อออนไลนเปนสื่อที่มีผูใชมาก
ที่สุด และเหมาะกับการใชในการประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวของชุมชนสนามจันทรและมีตนทุนคาใชจายประหยัด
ซึ่งสื่อออนไลนที่ใชในการประชาสัมพันธชุมชนสนามจันทร คือ เว็บเพจ เนื่องจากปจจุบันคนสวนใหญใหความสนใจกับโซเซียล
เชน เฟซบุกและเพจ เปนแหลงประชาสัมพันธที่สะดวกและรวดเร็ว ประโยชนของสื่อออนไลน คือ เปนสื่อที่เขาถึงและใชงาน
ไดงาย เปนสื่อที่สามารถเผยแพรขอมูลไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม อีกทั้งยังเปนสื่อที่บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญและใช
ประโยชนจากสื่อออนไลน
สวนที่ 3 สื่อประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากการศึกษา พบวา สื่อที่เ หมาะสมกับการประชาสัมพั นธของชุมชนสนามจันทรคือ ประเภทสื่อออนไลน ดังนั้ น
ผูวิจัยจึงทําการพัฒนาสื่อออนไลน โดยการจัดทําเพจเฟซบุกเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมีความโดดเดนและนาสนใจ
โดยการอั พ เดทข อมู ล ของชุ ม ชน อั พ เดทรู ป ภาพกิ จกรรมทางการท องเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เช น กิ จกรรมจั กสานกระเป า
หัตถกรรมแมไมมวยไทยจากเศษไม เปนตน และสีสัน ขอความ การตกแตง เพื่อกอใหเกิดความสวยงามและเปนที่ นาสนใจ
ใหกับนักทองเที่ยวและชุมชนสนามจันทร ซึง่ ประกอบไปดวย 3 ลักษณะ ไดแก
1. รูปแบบของเพจ จะตองมีการจัดระเบียบของขอมูลใหมีความชัดเจน มีรูปแบบที่ทันสมัย มีการแยกยอยเนื้อหา
ขอมูลออกเปนสวน ๆ เพื่อสามารถคนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว โดยเพจที่สรางขึ้นมีการออกแบบ โดยนําเสนอเปนรูปภาพ
ของแหล งทองเที่ ยวและกิจกรรมภายในชุมชนสนามจั นทร ในสวนของหนาปกเพจไวอยางชัดเจน เพื่ อให นักท องเที่ ยวหรื อ
ผูสนใจเมื่อเขามาชมเพจไดทราบถึงแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนสนามจันทร และมีการออกแบบโปรไฟล
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ของชุมชนสนามจันทร ซึง่ นํารูปปนกรมหลวงชุมพรมาเปนสัญลักษณ เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไดรับความ
นิยม
2. องคประกอบ โดยองคประกอบของเพจชุนชนสนามจันทร มีการแบงลักษณะขอมูลออกเปนดังนี้ คือ 1) ขอมูล
การติดตอ บอกรายละเอียดที่อยู เบอรโทร อีเมลล แผนที่ และเว็บไซตของชุมชนไวอยางชัดเจน เพื่องายและสะดวกตอการ
ติดตอขอมูลและการเขาถึงยังแหลงทองเที่ยวของชุมชนสนามจันทร 2) การประชาสัมพันธ มีการโพสโปรโมทแหลงทองเที่ยว
ละกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย รูปภาพและรายละเอียดกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
3. การตกแตงและการออกแบบ ขอความ สีสัน รูปภาพ คือ ขอความตองกระชับและเขาใจงาย สี สันเดนชัด ไม
ฉูดฉาดจนเกินไป ตัวหนา ทําใหอานงายและมีความชัดเจน รูปภาพตองมีความคมชัด ขนาดของรูปภาพตองมีขนาดที่พอดี จัด
วางเหมาะสมและครอบคลุมกับเนื้อหา
5. การอภิปรายผลการวิจัย
คณะผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง การพัฒ นารูปแบบสื่อประชาสั มพันธ การทองเที่ยวเชิงสร างสรรคชุมชน
สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้ เริ่มแรกดวยการศึกษาขอมูลทั่วไปของชุมชนสนามจั นทร โดยศึกษา
จากเอกสาร บทความ งานวิจัยและไดสรางเครื่องมือในการสัมภาษณคือ การสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก )In-depth
interview( โดยสัมภาษณกลุมเปาหมายไดแก กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชากร
ในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน
5.1 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพพื้น ที่ชุมชนสนามจัน ทรเพื่อศึกษาทรัพยากรภายในตําบล
สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คณะผูวิจัยไดอภิ ปรายผลการศึกษาเรื่อง การพั ฒนารูปแบบสื่อประชาสัม พันธการทองเที่ ยวเชิง สรางสรรคชุมชน
สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้ เริ่มแรกดวยการศึกษาขอมูลทั่วไปของชุมชนสนามจั นทร โดยศึกษา
จากเอกสาร บทความ งานวิจัยและไดสรางเครื่องมือในการสัมภาษณคือ การสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
interview) โดยสัมภาษณกลุมเปาหมายไดแก กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชากร
ในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยประวัติของชุมชนสนามจันทร เริ่มจากสมัย
ของรัชกาลที่ 3 (พระนั่งเกลาเจาอยูหัว) ไดทรงปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย โดยการ นําดินมาทําเปนอิฐ และกอใหเกิดเปน
สระน้ําขนาดใหญ เรียกวา “สระน้ําจันทร” ตอมา รัชกาลที่ 6 ไดสรางถนนและเห็นสระน้ําจันทรเหมาะแกการสรางที่อยูอาศัย
จึงไดสราง พระราชวังขึ้น และเรียกวา พระราชวังสนามจันทร ซึ่ งสอดคลองกับกุ ลรัตน ไทยออน (2559) โดยชุมชนสนาม
จันทรไดแบงประเภททรัพยากรการทองเที่ยวไว 2 ประเภทซึ่งสอดคลองกับ ราณี อิสิชัยกุล (2546) คือ 1) ทรัพยากรประเภท
ธรรมชาติ เปนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการทางดานการทองเที่ยว
ของมนุษยได 2) ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ภายในชุมชนมีทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สวนผลไม แปลงผัก
ไฮโดรโปนิกส ซึ่งมีการเพาะปลูกผลไม ชํากิ่งไม เพื่อเปนการสาธิตใหกับนักทองเที่ยวและแปลงผัก สาธิตการปลูกผักไฮโดรโปร
นิกสและเรียนรูการทําสลัดผัก เพื่อเปนการเสริมสรางรายไดใหกับคนในชุมชน และภายในชุมชนมีศักยภาพการทองเที่ยวที่ดี มี
องคประกอบหลัก 5 ประการ หรือ 5As คือ คือ 1) การเขาถึง 2) กิจกรรม 3) สิ่งอํานวยความสะดวก 4) สิ่งดึงดูดใจ และ 5) ที่
พัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเทิดชาย ชวยบํารุง (2551) เปนการชวยใหแหลงทองเที่ยวนั้นมีความสมบูรณมากที่สุด และ
เปนจุดสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวภายในชุมชนสนามจันทรอีกดวย
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5.2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการทําสื่อประชาสัมพัน ธเพื่อประชาสัมพัน ธแ หลงทองเที่ยวของพื้น ที่
ชุมชนสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายในชุมชนสนามจันทรไดมีการประชาสัมพันธโดยใชสื่อในการประชาสัมพันธ เพื่อ
ดึงดูดใจใหมีนกั ทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน โดยใชการประชาสัมพันธในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล สื่อโสต
ทัศน และสื่อออนไลน โดยติกาหลัง สุขกุล และฒวีพร โตวนิช (2558) ไดใหแนวทางในการทําสื่อประชาสัมพันธไววา ในการ
ทําสื่อประชาสัมพันธควรที่สามารถเขาถึงกลุม เปาหมายและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรม จะตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่อตางๆ ซึ่งในปจจุบันสื่อที่ไดรับความนิยมมากคือการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อชวยในการ
ประชาสัมพันธ จึงเปนอีกหนึ่ง ในทางเลือกของการสื่อสารผานเทคโนโลยีซึ่งมีรู ปแบบที่ หลากหลาย ซึ่ งเหมาะสําหรั บการใช
ประชาสัมพั นธ ในการเลื อกใชเ ปนชองทางการสื่ อสาร โดยวิ ภัค ฉณฏั ฐ นิมิ ตพันธ และศิริ จันทรา พลกนิษฐ (2559) ไดใ ห
แนวทางในการทําสื่อออนไลนวาการประชาสัม พันธผานสื่อสังคมออนไลนใ หคํานึงวาประชาชนทุกกลุมอายุ อาชี พ และทุ ก
ระดับ การศึกษา ลวนแลวแตเ ปนผูที่ มีโอกาสอ านข อความบนสื่อสั งคมออนไลนทั้ง สิ้น ดังนั้นการดําเนิ นการประชาสั มพันธ
จะตองพยายามใหทราบถึงกลุมเปาหมายที่แทจริงขอองคกร ควรชวยใหผูบริโภคสามารถคนหา วางแผน และแบงปนขอมูล
เกี่ ยวกับ สินคา หรือองคกรเพื่อเป นประโยชน ในการตั ดสิ นใจซื้ อ ดัง นั้นควรใหค วามสํ าคั ญกั บข อมู ลในการประชาสั มพั นธ
เกี่ยวกับสินคาหรือองคกรที่ผูบริโภคตองการ
5.3 วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสรางสื่อประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคภายในชุมชน ตําบลสนาม
จันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จากการวิเ คราะห ขอมูล พบวา ภายในชุ มชนสนามจั นทร มีค วามพรอมในด านทรัพ ยากรแหลง ทางการท องเที่ ย ว
หากแตชุมชนสนามจันทรยังขาดในดานการประชาสัมพันธที่ไมโดดเดนเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวในเรื่องของสื่อการ
ประชาสัมพันธ ทางคณะผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลายและไดมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ
ภายในชุมชนสนามจันทร โดยใชสื่อออนไลนในการประชาสัมพันธ เพราะสื่อออนไลนเปนสื่อที่เขาถึงงายและมีการใสขอมูลที่
ทันสมัยและรวดเร็ว เหมาะกับยุคปจจุบันที่มีการเสพสื่อออนไลนมากขึ้น ทางคณะผูวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน จากสื่อออนไลน
จึ ง ได มี การจั ด ทํ าเพจเฟซบุ ค ในการประชาสั ม พั นธ ขึ้ นมา ซึ่ ง เป นการประชาสั ม พั นธ ที่ ไ ม ต องมี ค าใช จายและง ายต อการ
ประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับวภิคัฉณฏัฐ นิมิตพันธและ ศิริจันทรา พลกนิษฐ (2559) กลาววาการ
ประชาสัมพันธผาน Facebook เปนการประชาสัมพันธรูปแบบที่มักจะใชหนา Page หรือ Fan Page ซึ่งเปรียบเสมือนหนาตา
ของบริษัท บน Facebook มีการแสดงรูปภาพ สัญลักษณ หรือขอความที่บงบอกความเปนตัวตนของบริษัทไดอยางชัดเจน อีก
ทั้งภายในตัว Facebook ยังสามารถที่จะบอกเลาเรื่องราวดี ๆ กิจกรรม รวมถึงโปรโมชั่นของสินคาและบริการขององคกรการ
ประชาสั มพันธเพื่ อส งเสริมภาพลั กษณ ขององคกร การประชาสัม พันธ เพื่อแกไ ขความเขาใจผิ ด ทั้ งยั งมีฟ งกชั่ นการโต ตอบ
ระหวางกลุมลูกคาและองคกร การแชรหรือการสงตอไปใหเพื่อน สงผลใหขอความประชาสัมพันธถูกสงตอไปอยางรวดเร็วและ
กวางขวางจนเปนเหตุให Facebook ไดรับความนิยมจนกลายเปนเครื่องมือการประชาสัมพันธที่นาสนใจอีกชองทางหนึ่ง โดย
สอดคลองกับติกาหลัง สุขกุล และ ฒวีพร โตวนิช (2559) ไดกลาวเกี่ยวกับการสรางสื่อออนไลนวา สื่อออนไลนเปนสื่อที่เขาถึง
ไดงายและมีการใสขอมูลทันสมัยรวดเร็ว สรางกระแสใหคนสนใจในการแชรภาพ หรือแชรขอมูลตางๆ ใหกับคนอื่นๆได เชน
เฟซบุค ไลน เว็บไซต เปนตน ซึ่งโลกออนไลนก็คือการแชรสงตอกันเพื่อใหเกิดสื่ อที่เขาถึงไดง ายและมีการใสขอมูลทันสมั ย
รวดเร็วสรางกระแสใหคนสนใจแชรภาพตอ ๆ กัน
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6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะจากผลวิจัย
1) จากผลวิ จัยพบว า ประชากรในชุม ชนสนามจั นทร ยั ง ขาดความรู ดั ง นั้นหน วยงานจึ งต องใหค วามสําคั ญ กั บ
ประชากร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพตอประชากรในชุมชน
2) จากผลวิจัยพบวา ควรพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหเปนที่นาดึงดูดและนาสนใจมากยิ่งขึ้น
3) จากผลวิจัยพบวา ภายในชุมชนสนามจันทรยังขาดการประชาสัมพันธที่ดีในเรื่องของสื่อ ควรมีการสรางสื่อเพื่อใช
ในการประชาสัมพันธภายในชุมชน
6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ในชุมชนสนามจันทรยังขาดมัคคุเทศกนอยทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมในเด็ก ๆ ภายในชุมชนไดใหความรูแก
นักท องเที่ ย ว และเป นการหารายได เ สริ ม ให กับ ชุ ม ชนและครอบครั ว ทํ าให ชุ ม ชนสนามจันทร เ ป นที่ รู จักมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง มี
ประโยชนมากสําหรับผูที่ตองการศึกษาเรื่องมัคคุเทศกนอยในแหลงทองเที่ยว และเปนการเพิ่มประสบการณใ หกับเด็ก ๆ ใน
การพัฒนาและฝกฝนความรู
2) ควรมีการการศึกษาเพิ่มเติมในดานการประชาสัมพันธและพัฒนาทางดานสื่ออื่นๆ เนื่องจากชุมชนสนามจันทรยัง
ขาดการประชาสั ม พั น ธ ที่ ทั น สมั ย ทํ า ให ยั ง ไม เ ป นที่ รู จัก แก นัก ท อ งเที่ ย ว หากได รั บ การพั ฒ นาที่ ดี ใ นเรื่ อ งของสื่ อ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากสื่อออนไลน ก็ จะทําใหชุม ชนสนามจันทรมีชื่ อเสีย ง เป นที่รูจักมากยิ่งขึ้น และควรมี การพั ฒนาสื่ อที่มีอยูให มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา
3) ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนในการพัฒนาส งเสริมการ
ทองเที่ยว การพั ฒนาการประชาสัมพั นธในชุมชนสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่ อนํามาเป นแนวทางในการ
จัดการอยางเปนระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนสนามจันทร ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณแบบ
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คูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบาน
ศูนยเรียนรูภูมปิ ญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
The Development of Basic English in Cultural Tourism Handbook for Local
People at Piyachanok Thai Wisdom Center, Muang District,
Nakhon Pathom Province
นิพล เชื้อเมืองพาน1 จินดารัตน คงแสน2 ภัคพงศ มองเพอ2
จิราพร อนุกูล2 และ นภัทรา อึ้งประสูติ2
1

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย สาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
onnippono@gmail.com
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทและกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญา
ไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาคําศัพทและบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษ
เบื้องตนสําหรับชาวบานศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3) สรางคูมือภาษาอังกฤษ
เบื้องตนสําหรับชาวบานศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุมเปาหมายเปน
ชาวบานหมูบานสะแกรายและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แนวทางการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) และแนวทางการสังเกต ผลวิจัยพบวา การสรางคูมื อภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบาน
เปนการฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสรุปแลว ชาวบานทุกคนอาจมีอุปสรรค
ทางดานความจํา แตทุกคนไมไดตกอยูในสภาพที่คลายกันเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทักษะความจําเฉพาะตัว แตช าวบานไดมีการ
รวมกลุมเรียนรูรวมกัน
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชาวบาน คูมือภาษาอังกฤษ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the cultural tourism and activities context of
Piyachanok Thai Wisdom Center, Muang District, Nakhon Pathom Province; 2) to study vocabulary and
conversations of tourists making of Basic English Handbook for local people at Piyachanok Thai Wisdom
Center, Muang District, Nakhon Pathom Province and; 3) to find out constructed of Basic English Cultural
Tourism Handbook for local people at Piyachanok Thai Wisdom Center. The simples of study selected
were, local people and foreigner visitors for 30 people. This research was qualitative method by using indepth interview and Observation. The result showed that to development of Basic English in handbook
for Local People to practice English skills for everyday use or for career. Although all local people had
memory barrier, they didn’t have the same problems. Each problem depended on their aged abilities.
However, the local have gathered to learn together.
Keywords: cultural tourism, local people, English handbook, Piyachanok Thai wisdom center
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บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญและมีแนวโนมของการเจริญเติบโต รายไดของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวที่ไดมาในรูปของเงินตราตางประเทศนี้มีสวนชวยในการสรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินนอกจากนี้รายไดจาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนรายไดที่กระจายสูประชากรอยางกวางขวาง สรางงาน สรางอาชีพมากมายและเปนการเสริม
อาชีพดวย (ลยาศรี หุณฑนะเสรี, 2534)
การทองเที่ยวสามารถทําใหเกิดรายไดใหกับสถานที่แหลงทองเที่ยว และการทองเที่ยวนั้นไมใชเพียงแคการเดินทาง
เพื่อพักผอนหยอนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเทานั้นแตยังเปรียบเสมือน การเคลื่อนยายของประชากรจากที่แหงหนึ่งไปสูอีก
แหงหนึ่ง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวางประเทศ การทองเที่ยวเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธตอ
กันมีกิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธอันดีตอกันไดรับความรูความสนุกสนานความเพลิดเพลิน ซึ่งการทองเที่ยวจะมีความหมาย
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) เดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยไปยังที่อื่นชั่วคราว 2) การเดินทางดวยความสมัครใจ
3) การเดินทางดวยจุดมุงหมายใด ๆ ก็ตามที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได (วรรณา วงษวานิช, 2539)
เมื่อกลาวถึงการทองเที่ยวนั้น จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน
ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง เปนจังหวัดหนึ่งที่อยูใกลกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมเปน เมืองที่มีความอุดม
สมบู รณ ข องแหล ง ทองเที่ ย วที่ ห ลากหลายประเภท ไดแ ก การท องเที่ ยวเชิง ธรรมชาติ การท องเที่ ยวประวั ติศ าสตร และ
ทองเที่ย วเชิงวั ฒนธรรม โดยมีแ หลง ทองเที่ ยวที่ โดดเด น เชน องคพ ระปฐมเจดีย พิพิธภัณฑสถานแหง ชาติพระปฐมเจดี ย
พระราชวั ง สนามจั นทร สวนสามพราน พิพิ ธภั ณฑหุ นขี้ ผึ้ งไทย เป นต น ศู นย เรี ย นรู ภูมิ ป ญ ญาไทยปย ะชนก อํ าเภอเมื อง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนบานไทยกลางสวนผลไมอันรมรื่นและเปนศูนยเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนของชาวไททรงดํ าซึ่งเคย
ตั้งรกรากอยูบริเวณนี้อีกดวย นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูผานกิจกรรม ไดแก การหยอดแปงพวง ซึ่งเปนที่นิยมเมื่อ 100 ปกอน
ประมาณ พ.ศ. 2460 การทําเทียนอบขนมโบราณ หรือชิมอาหารบานสวนมีใหรั บประทาน สวนใหญใชพืชผักสวนครัวเป น
วัตถุดิบ เชน ใบโหรพา มะละกอ ถั่วฝกยาว มะเขือพวง กะทิสดจากมะพราว ฯลฯ มาปรุงเปนรายการอาหารอไดแก สมตํา
ทอด แกงสมผักริมรั้ว เชน ดอกอัญชัน ตําลึง ฝกทอง นอกจากนี้ยังมีรายการอาหารเครื่องดื่มกาแฟอบเทียน โดยจะนําเมล็ด
กาแฟโรบัสตา และเมล็ดกาแฟอราบิกาคั่วบดใสหมอดิน อบควันเทียนใหหอม ชงเปนกาแฟเย็นที่มีความหอมและรสชาติกลม
กลอม ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และยังมีผักสด ผลไมตามฤดูกาลจากในสวนใหซื้อกลับบาน หรือเลือกซื้อของหอม ที่เปนภูมิ
ปญญาของชาวไททรงดํา เชน แปงขมิ้น น้ําปรุง ขี้ผึ้งกะทิสด ซึ่งใชเครื่องสมุนไพรจากธรรมชาติ มาผลิตในปริมาณเล็กนอยแต
คงคุณค า เพื่ อใหไ ดผลิต ภัณฑที่ มีคุณภาพดี นอกจากนี้ ศูนยเ รียนรู ภูมิปญ ญาไทยปยะชนก ยังเป นแหล ง ศึกษาดูงานชุมชน
มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเขมแข็งนาอยูอยางยั่งยืน ศูนยเรียนรูภูมิ
ปญญาไทยปยะชนก เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00 – 17.00 น. (http://www.thai.tourismthailand.org, สืบคนเมื่อ
29 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ปญ หาของศู นย เ รีย นรู ภูมิ ปญ ญาไทยปย ะชนก คือ ชาวบ านขาดทั กษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษกั บนั กท องเที่ ย ว
ชาวตางชาติ เนื่องจากชาวบานไมไดรับการศึกษาที่ดีและไมไดรับการอบรมทางดานภาษาอังกฤษ จึงเปนปญหาของชาวบาน
ภายในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก เพราะวาชาวบานมีหนาที่ในการสื่อสารและพูดคุยกับนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว
ในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวบานที่อยูประจําจุดกิจกรรม ชาวบานจึงขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาจ
สงผลใหนักทองเที่ยวไมไดรับความรูความเพลิดเพลิน และความประทับใจในการทองเที่ยว

1314 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาบริบทและกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. ศึกษาคําศัพทและบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับศูนยเรียนรูภูมิปญญา
ไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อสรางคูมือการพัฒนาภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยว
นรินทร สังขรักษา (2555) กลาวไววา การทองเที่ยวเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย ที่กระทําเพื่อผอนคลายความ
ตึงเครียดจากกิจกรรมประจํา รวมถึงการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไมคํานึงวาระยะทางนั้นจะใกลหรือไกล และ
การเดินทางนั้นจะมีการคางแรมหรือไมและไดใหความหมายไววา การทองเที่ยวหมายถึง การเดินทางทองเที่ยวตามเงื่อนไข
เปนสากล 3 ประการ ไดแก
1) การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว
2) การเดินทางดวยความสมัครใจ
3) การเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม ที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การเดินทางไปยังจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิต กิจกรรมและ
การใชชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ยังเปนการเดินทางเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมนั้นๆไมใหสูญหาย (ริชารด และ มันสเตอร Richards
and Munsters, 2010)
ทฤษฎีการเรียนรู
การเรีย นรู เปนขบวนการที่ สําคั ญของชี วิตทุ กคนเรี ยนตั้ งเกิดจนสิ้นชีวิต ชี วิตกั บการเรียนรูเ ปนของคู กั นและการ
เรี ยนรูช วยใหค นเราสามารถปรั บตั วใหเ ขากั บสั งคมและสิ่ งแวดล อมโดยทั่ วไปได บุค คลจะมี ชีวิตอยู อย างไรจะมี แบบฉบั บ
พฤติกรรมเปนรูปใดขึ้นอยูกับการเรียนรูเปนสวนใหญ (สุชา จันทนเอม, 2533)
สื่อสิ่งพิมพประเภทคูมือ
คูมือ เป นหนั งสื ออางอิง ประเภทหนึ่ งที่ จัดทํ าขึ้นเพื่ อรวบรวมเรื่ องราวและขอเท็จจริง เกี่ ยวกั บ บุ คคล เหตุการณ
แนวโนม เฉพาะด านหรือเรื่ องราวที่ นาสนใจเฉพาะดาน หรื อเรื่องในสาขาวิช าใดวิ ชาหนึ่ง โดยเฉพาะให รายละเอีย ดของ
เรื่องราวนั้นอยางสั้นๆ หรือ อาจใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานและใชเปนแหลงอางอิงหาขอเท็จจริงที่จะตอบคําถาม (จุมพจน
วนิชกุล, 2545)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุลีพร ศุภสิริวิทยา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิ งเกษตรสําหรับเจา
บานชุ มชนคลองมหาสวั สดิ์ อําเภอพุ ทธมณฑล จัง หวัด นครปฐม เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางคูมื อภาษาอั งกฤษเพื่ อ การ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1315
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ทองเที่ ย วเชิ งเกษตร โดยศึกษาข อมูล จากเอกสาร การสั ม ภาษณ และแบบสั มภาษณผู เ กี่ย วของ จํ านวน 40 คน ผลจาก
การศึ กษาพบวา 1) ชุ มชนคลองมหาสวั สดิ์ อําเภอพุท ธมณฑล จั งหวั ดนครปฐม เปนชุ มชนที่ มี เอกลั กษณ โดดเด นมี ความ
นาสนใจทั้งในแงประวัติศาสตรของชุมและทรั พยากรทองถิ่น รวมทั้งมีความพรอมดานทีดานทรัพยากรทางการเกษตรและ
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเหมาะและเอื้ออํานวยในการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ความตองการในการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารกั บนั กท องเที่ ยวชาวต างชาติมี ความหลากหลายแตกต างกันตามลั กษณะของกิ จกรรมที่ นําเสนอเป นภาษาที่ ไม เป น
ทางการมี วัตถุป ระสงคเ พื่ออธิ บายบรรยายแนะนํ าและใหค วามรู โดยเนนการสื่ อความหมาย 3) คูมือภาษาอังกฤษเพื่ อการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรสําหรับเจาบานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่สรางขึ้นประกอบดวยเนื้อหา
แปดบทแตละบทเสนอตัวอยางประโยคภาษาไทยประโยคภาษาอังกฤษคําอานภาษาไทยคําศัพทและรูปภาพประกอบพรอมซีดี
บันทึกเสียงโดยเจาของภาษาสําหรับเปนแนวทางในการฝกออกเสียง
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มงุ เนนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการ
ทางดานภาษาอังกฤษของบริบทพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก และพัมนาเปนคูมือการศึกษาที่เหมาะสม โดยกลุมปา
หมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูจัดการศูนยเรียนรูภูมปิ ญญาไทยปยะชนก ประชาชนหมูบานสะแกราย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก จํานวนทั้งหมด 30 คน โดยใชเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจงและใช
การสัมภาษณ (Interview) ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก
2. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณ โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา
3. การสังเกตการณ (Observation) ใชการสังเกต 2 วิธีคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยมีผูวิจัยเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ที่ผูถูกสังเกตทําอยู และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการสังเกตขณะที่ผูสังเกตไมรู ตัว เชน การพูดคุย
ภาษาอังกฤษระหวางชาวบานและนักทองเที่ยว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1. ประเภทบุคคล ไดแก ตัวผูวิจัย
2. ประเภทเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ประเด็นคําถาม (Interview Guide) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูล
2.2 การสังเกตการณ ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
3. ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สมุดบันทึก แฟมเก็บขอมูล เทปบันทึกเสียง และกลองถายรูป
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การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตการณ โดยในแตละวันที่เขาไปเก็บขอมูลผูวิจัยจะนําขอมูลที่ได
จากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง นํามาจัดแยกเปนหมวดหมู เชน การเรียบเรียงบทสัมภาษณเชิงลึกตามประเด็น
ศึกษา การเรียบเรียงบทสัมภาษณเชิงลึกตามลําดับวันและเวลาที่สัมภาษณเพื่อจัดลําดับที่ของผูใหสัมภาษณ และวิเคราะหดวย
วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา คือ การตรวจสอบเนนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกวาขอมูลมีความเชื่อมโยง ความ
เหมือนหรือแตกตางหรือไม หากพบวามีขอมูลที่สอดคลองกัน แสดงวาขอมูลที่ไดมีความถูกตอง และสามารถนําขอมูลเหลานั้น
มาจั ดเปนกลุม คําศัพ ทและรู ปแบบประโยคภาษาไทย เพื่อนํามาจัดทํ าเปนกลุม คําศัพ ทและรู ปแบบประโยคภาษาอัง กฤษ
สําหรับการทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบานศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนกมีประวัติความเปนมาของไททรงดํา มีการอพยพจากจังหวั ด
ราชบุรีมาตั้งรกรากในหมูบานสะแกราย ประมาณหนึ่งรอยปที่แลว อาชีพหลักของชาวไททรงดําเปนเกษตรกรรม มี ผูจัดการ
ศูนย โดยคุณปยะ ภูเบง ที่เกิดแนวคิดที่ตองการสรางขึ้นเพื่อสงเสริมใหชาวบานมีรายไดเสริม โดยนําวัฒนธรรมไททรงดําและ
และเอกลักษณของทางชุมชนสรางเพื่อจัดตั้งใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู โดยมีกิจกรรมทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมทํา
ขนมแป งพวง กิจกรรมเดินชมสวนผั กและผลไม กิจกรรมทํ าแกงเขียวหวาน และกิจกรรมทําเทียนอบขนมโบราณ เพื่อให
นักทองเที่ยวไดเดินทางมาเรียนรู เยี่ยมชมวิถีชีวิตและเอกลักษณของวัฒนธรรมไททรงดํา ทรัพยากรการทองเที่ยวมีประโยชน
และมีคุณคาแกการทองเที่ยว ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นในการสรางเอกลักษณของพื้นที่ใหนา
ดึงดูดใจ เหมาะแกการใหนักทองเที่ยวมาพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมไททรงดําที่เปนเอกลักษณในพื้นที่ ที่นํามา
เผยแพรใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงวัฒนธรรมไททรงดําผานกิจกรรมการแสดงรําไททรงดํา การแตงกาย เปนตน
ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปจจุบันไดมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยม
เดินทางมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นบานและรวมทํากิจกรรมกับชาวบาน เชน ทําแกงเขียวหวาน เดินชมสวนผลไม ซึ่ งสงผลให
ชาวบานจําเปนที่จะตองมีการบรรยายใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงขอมูลทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิธีการตางๆของขั้นตอน
ในการรวมแตละกิจกรรม เหตุเนื่องดวยชาวบานไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได จึงทําใหการสื่อสารมีความลําบาก ในการ
บรรยาย
ดวยเหตุนี้ผูวิจัย ไดมีการสรางคูมือเพื่อชวยแกไขปญหาของการสื่อสารของชาวบานที่ไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได พั ฒ นาขึ้ นเป นคู มื อ ภายในรู ป เล ม ประกอบด วยคํ าศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษ และคํ าอ าภาษาไทย ภายในศู นย ยั ง มี ป ายสื่ อ
ความหมายไวใ หนักท องเที่ย วชาวต างชาติไ ด อานและเขาใจความหมายสิ่ งนั้ นๆและยัง เปนเครื่องมื อชวยในการสื่ อสารได
ลักษณะคู มือที่ มี สวนประกอบของเนื้ อหาเกี่ ย วกับ กิ จกรรมภายในศู นย ภู มิป ญ ญาไทยป ย ะชนก การแนะนําต า งๆ ซึ่ง แบ ง
ออกเปนคําศัพท คําอานและคําแปลภาษาไทย รวมทั้งการอธิบายและกลาวทักทาย อีกทั้งกลุมเปาหมายไดเนนย้ําการเลือก
กลุมคําศัพทและประโยคอยางงายมาใสในเลม โดยเนื้อหาในแตละบทสามารถแบงเนื้อหาออกเปน 7 บท ดังนี้
บทที่ 1 เรื่องการทักทาย แนะนําตัวเอง ถามชีวิตประจําวัน กลาวขอบคุณและอําลา
บทที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษสําหรับวัฒนธรรมไทยทรงดํา
บทที่ 4 ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร
บทที่ 5 ภาษาอังกฤษสําหรับการทําเทียนอบขนมโบราณ
บทที่ 6 ภาษาอังกฤษสําหรับขั้นตอนการทําแกงเขียวหวาน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1317
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บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับทําแปงพวง
นอกจากนี้ ภายในรู ปเลม คูมือนั้น กลุม เปาหมายไดมี ความตองการเรื่องการใส รูปภาพประกอบคําศัพท ตัวอัก ษร
ขนาดใหญกวามาตรฐาน เพื่อสะดวกแกการใชงานมากยิ่งขึ้น
การอภิปรายผลจากการวิจัย
การวิจัยคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับมัคคุเทศกศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม มีขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้
1) ศึกษาบริบทและกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2) ศึกษาคําศัพทและบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบาน ศูนยเรียนรู
ภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3) เพื่อสรางคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
1. ศึก ษาบริ บทและกิ จกรรมภายในพื้น ที่ ศูน ยเ รียนรู ภูมิ ปญ ญาไทยป ยะชนก อําเภอเมือ งนครปฐม จังหวั ด
นครปฐม
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไดมีการอนุรักษ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของไททรงดําเพื่อใหคงอยูในปจจุบัน โดยคุณปยะ ภูเบง ผูจัดการศูนยเรียนรู ภูมิปญญาไทยปยะชนก เกิด
แนวคิดสร างพื้นที่ให เปนศูนยเ รียนรู มีค วามประสงคตองการใหคนในชุมชนมีรายไดจากการนําสิน ค าพื้นบานและกิจกรรม
พื้นบานตางๆเชน การแสดงรํ าไททรงดํา การนําชมภายในศูนย เรีย นรูภู มิปญ ญาไทยปย ะชนก และการทํ าเที ยนอบขนม
โบราณ เพื่ อให นักทองเที่ย วได เดินทางมาชื่นชมกับเอกลักษณท างวัฒ นธรรม และยัง เปนสถานที่ใหค วามรู แกน ั กทองเที่ย ว
สอดคลองกับนริทร สังขรักษา (2555) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) และวรรณวีร บุญคุม (2546) ไดใหความคิดเห็นสอดคลอง
กันวา การเดินทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการเดินทางเพื่อการเรียนรู ชมการแสดงศิลปะ การเดินทางเพื่อเขารวมกิจกรรม
งานเทศกาล เยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวแหลงประวัติศาสตร ทัศนศิลป และการเดินทางเพื่อการเรียนรูธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของชาวบาน โดยการทองเที่ย วเชิงวั ฒนธรรม จะประกอบด วย 3 ส วน คือ การเดิ นทาง นักทองเที่ยว และแหล ง
ทองเที่ยว ซึ่งแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การแสดงศิลปะ ศิลปหัตถกรรม และประเพณีที่มีเอกลักษณของทองถิ่น
นั้น ๆ โดยนักทองเที่ยวมีจุดมุงหมายในการเดินทางเพื่อไดรับประสบการณและความสนใจวัฒนธรรมของพื้นที่
2. ศึกษาคําศัพทแ ละบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตน สําหรับศูน ยเรียนรูภูมิ
ปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปจจุบันไดมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยม
เดินทางมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นบาน ทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน เชน ทําแกงเขียวหวาน รวมรําไททรงดําพรอมกับชาวบาน
และเดิ นชมสวน ผลไม ภายในศูนย เ รี ย นรูภู มิ ป ญญาไทยป ย ะชนก และการทํากิ จกรรมร วมกับ นั กทองเที่ ย วชาวต างชาติ
ชาวบานจําเปนที่จะตองมีการบรรยายใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงขอมูลทั่วไป หรือวิธีการตางๆของขั้นตอนในแตละกิจกรรม
และเนื่องดวยชาวบานไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได จึงทําใหการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความลําบาก ใน
การบรรยาย ดวยเหตุนี้ช าวบ านจึ งมีค วามตองการที่จะเรีย นรู ในการสื่ อสารกับ ชาวตางชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมภายใน ซึ่งมีความสอดคลองกับสุรางค จันทนเอม (2517) ที่กลาวไววา ความตองการ บุคคลยอม
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ตองตอบสนองความต องการ ความต องการจึง เปนเหตุ สําคั ญของการเริ่ม เรีย นรู นั่นคื อการเรีย นรูเ กิด ขึ้ นเนื ่ องจากความ
ตองการ
ผูวิจัย จึง ได แ บง หมวดหมู คํ าศั พ ท และบทสนทนาที่ จําเปนและตรงตามความต องการของชาวบานในการสื่ อสารกั บ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยแบงหมวดหมูออกเปน 7 หมวดหมูที่สําคัญ ไดแก 1) คําศัพทและบทสนทนาเรื่องการทักทาย
แนะนําตัวเอง ถามชีวิตประจําวัน กลาวขอบคุณและกลาวอําลา 2) คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ 3) ภาษาอังกฤษสําหรับวัฒนธรรม
ไททรงดํา 4) ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร 5) ภาษาอังกฤษสําหรับการทําเทียนอบขนมโบราณ 6) ภาษาอังกฤษสําหรั บ
ขั้นตอนการทําแกงเขียวหวาน และ 7) ภาษาอังกฤษสําหรับทําแปงพวง มีการจัดหมวดหมูคําศัพทและบทสนทนาที่เหมาะสม
กับกิจกรรมภายในพื้นที่ มีความสอดคลองกับแนวความคิดของวิจารณ พานิช (2551) และทิศนา แขมมณี (2557) ที่กลาวไววา
กระบวนการจัดการความรูม ี ดังนี้ 1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนตองาน 2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 3) การปรับปรุง
ดัด แปลง หรื อสร างความรู บ างส วน ให เ หมาะต อการใช ง าน 4) การประยุกต ใ ช ค วามรู ใ นกิ จการงานของตน 5) การนํ า
ประสบการณจากการใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูมาบันทึกไว 6) การจดบันทึก ขุมความรู แกนความรู สําหรับไวใชงาน และ
ทั้งนี้การตอบสนองของแตละบุ คคลยอมมีความแตกตางกันซึ่ง มีผลมาจากบทเรียน หรือความตองการบุคคลยอมที่ต องการ
ตอบสนองความตองการของตนเองที่ตางกัน การสรางแรงขับจึงเปนเหตุสําคัญของการเรียน
3 .เพื่อ สรางคู มือ ภาษาอั งกฤษเบื้ อ งต น สําหรับ ชาวบ านในศู น ย เ รียนรู ภูมิ ป ญญาไทยป ยะชนก อํ าเภอเมื อ ง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
ชาวบานภายในชุมชนไมสามารถสื่อสารหรือบรรยายขอมูลแหลงทองเที่ยวใหกับชาวตางชาติได ชาวบานมีความ
ตองการที่จะเรีย นรู และสามารถสื่ อสารกับ ชาวต างชาติไ ด คณะผูวิจัย จึง ได สร างคูมื อ เพื่ อแกป ญหาเกี่ ย วกั บชาวบานที่ ไ ม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได สอดคลองกับแนวคิดแนวคิดกาญจนา จํานงศักดิ์ (2551) กลาวไววา สิ่งพิมพทางการศึกษาควร
เปนสิ่งพิมพที่จัดทําขึ้นใหงายตอความเขาใจเปรียบเสมือนกุญแจสําหรับไขเมื่อเกิดความของใจและสิ่งพิ มพยังมีเนื้อหาที่ตรง
ตามความตองการของชาวบาน คณะผูวิจัยจึงไดสรางเนื้อหาภายในเลมคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานศูนยเรียนรู
ภูมิปญญาไทยปยะชนก ซึ่งตรงตามความตองการของชาวบาน โดยเนื้อหาประกอบด วย บทที่ 1 เรื่องการทักทาย แนะนํ า
ตัวเอง ถามชีวิตประจําวัน กลาวขอบคุณและอําลา บทที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ บทที่ 3 ภาษาอังกฤษสําหรับวัฒนธรรมไทย
ทรงดํ า บทที่ 4 ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ การเกษตร บทที่ 5 ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ การทํ าเที ย นอบขนมโบราณ บทที่ 6
ภาษาอั งกฤษสําหรั บขั้นตอนการทําแกงเขีย วหวาน และบทที่ 7 ภาษาอัง กฤษสําหรับทํ าแปง พวง ซึ่งการสรางเนื้อ หาของ
บทเรียนไดมีความสอดคลองกับคูมือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ (2555) และจินตนา สุขสมแดน (2554) ไดกลาวไววา ขั้นตอนของ
การทําคูมือและการกําหนดเนื้อหาขอมูล มีดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จากเอกสาร ตํารา หลักสูตร
งานวิจัยตาง ๆ เพื่อวิเคราะหเนื้อหา และรูปแบบของคูมือ 2) วิเคราะหลักษณะของผูใชคูมือ 3) กําหนดวัตถุประสงค ขอบขาย
เนื้อหา ความคิดรวบยอดของคูมือ 4) สํารวจรายละเอียดและกําหนดจุดประสงคในการใหความรูของคูมือ 5) เขียนเนื้อหาของ
คูมื อตามวั ต ถุป ระสงค แ ละขอบข ายเนื้อหากว าง ๆ ของคู มื อ 6) ให ผู เ ชี่ย วชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา 7)
ออกแบบรูปเลม ภาพประกอบ จัดพิมพ ทดลองใชตามของคูมือ 8) แกไข ปรับปรุงนําไปใชกับกลุมทดลองเพื่อการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อที่มีประโยชนหลายดาน เชน สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง สามารถกําหนด
เนื้อหาของคูมือได
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษาเรื่องประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทย
ปย ะชนก เนื่ องจากศูนย เ รีย นรู ภูมิ ป ญญาไทยป ย ะชนก ขาดการโฆษณาและประชาสั มพั นธ ที่ดี เพื่อทํ าให เ ปนที่ รู จักของ
นักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนใน
การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการจัดการอยางเปนระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่
สมบูรณแบบ
3. จากการศึกษาพบวา ชาวบานไมสามารสื่อสารกับชาวตางชาติได ดังนั้นควรมีการจัดทําคูมือ, ปายสื่อความหมาย
ใหมีเพิ่มมากขึ้นเชน ภาษาจีน เนื่องจากศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีนักทองเที่ยว
ชาวจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนความตองการของชาวบาน
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การศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในเพือ่ สงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสพุ รรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
Study on the internal supervision components to enhance the characteristics
of the students under the Yaowachonkondeesrisuphan Project of
Small Size Schools in Si Prachan District, Suphanburi
สุกัลยา นิยมทอง* และศักดิ์ชัย นิรัญทวี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
*
niyomthong@hotmail.co.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบในการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอศรีประจันต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 2) ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณที่ไดตามวัตถุประสงคขอที่หนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นที่ .81 กลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษาใชประชากรทั้งหมด ไดแก ผูเชี่ยวชาญและผูรูเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและนิเทศโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ผูบริหารและครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอศรีประจันต จํานวนทั้งหมด 100 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบของการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ มี 3 องคประกอบ คือ 1.1) การเตรียมการกอนการนิเทศ 1.2) การดําเนินการระหวางการนิเทศ และ
1.3) การปรับปรุงและการเสริมพลังแกครู 2) ผลการวิเคราะหความเหมาะสมในการนําไปใช พบวาองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ
โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: องคประกอบการนิเทศภายใน โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ การนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the components of internal supervision of small
size schools under the Suphanburi Primary Education Service Area Office 1 for promoting the characteristics of
the students under the Yaowachonkondeesrisuphan Project. 2) assess the appropriateness of internal
supervision components to enhance the characteristics of students under the project. The sample consisted
of experts, administrators and teachers in small size schools, in Si Prachan district, 100 persons. The results
of this research were 1) The components of internal supervision to enhance the students' characteristics
are 3 components; preparing before internal supervision activity, ongoing process and improvement and
empowerment teachers components 2) The appropriateness of the components were found to be high.
Keywords: supervision components, Yaowachonkondeesrisuphan project, small size school component
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1. บทนํา
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเปนนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีตองเขารว ม
โครงการและในการดํ าเนิ นโครงการจะมี การนิเ ทศ ติด ตามและประเมิ นผลความสํ าเร็ จของโครงการ (สํานั กงานโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุ พรรณ, 2550) แตการดํ าเนินการยังไมเ ต็มกระบวนการหรือยังไมสามารถทําไดอยางเต็ม ที่ โดยเฉพาะใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ดวยปญหาหลายๆประการ เชน การขาดแคลนครู ภาระงานของครูมีมากทั้งดานการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมในโรงเรียน เมื่อมีนโยบายพิเศษเขามายิ่งเปนการสรางปญหาเพิ่มใหกับโรงเรียนขนาดเล็กทวีคูณ การแกปญหาใน
ส วนนี้ จึง เห็ นว า แนวทางที่ ดี คื อ ครู ค วรช วยตั วเองด วยการให คํ าแนะนํ า ช ว ยเหลื อกั น มี ก ารดู แ ลช วยเหลื อกั นอย างเป น
กระบวนการ ดวยสภาพป ญหาและความตองการของสถานศึกษาแตล ะแหง แตกตางกั น จึง จําเปนอย างยิ่งที่ ตองแสวงหา
กระบวนการ ซึ่ ง จะช ว ยครู ไ ด เพราะครู ย อมมี ค วามเข า ใจสภาพป ญ หาและความต องการที่ แ ท จ ริ ง ดี กว าคนภายนอก
(ชารี มณีศรี, 2542) นั่นคือ การนิเทศภายในโรงเรียน ถาโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เขมแข็ง โรงเรียนก็สามารถจะพัฒนา
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณตลอดจนโครงการกิจกรรมอื่นๆใหเกิดผลดีได แม วาการนิเทศภายในจะมีหลักการที่สามารถ
รับรูกันในเชิงทฤษฎีไดอยางทั่วไป แตสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรประมาณ 5 – 10 คน มีปญหาในการบริหาร
การดําเนินการหลายดานยอมมีลักษณะที่แตกตางจากการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีความพรอมทุกดาน การศึกษาองคประกอบ
การนิเ ทศภายในโรงเรีย นขนาดเล็ กเพื่ อการส งเสริม คุณลักษณะเยาวชนคนดีศ รีสุ พรรณจึ งเป นประเด็นที่นาสนใจว าควรมี
องคประกอบของการดําเนินการอะไร อยางไรบาง เพื่อนําไปสูการพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
ศรีประจันต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่สงผลใหการสงเสริมคุณลักษณะเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณบุรีบังเกิดผลตามเปาหมายที่ตองการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. คําถามวิจัย
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มีคําถามวิจัย 2 ขอ คือ
1. องคประกอบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชน
คนดีศรีสุพรรณควรมีอะไรบาง
2. องคประกอบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชน
คนดีศรีสุพรรณที่ไดมีความเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใชไดในระดับใด
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ผูใหขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจํานวน
10 คนและผูบริหารและครูของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต 100 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยกลุมตัวอยางเจาะจง
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ใชประชากรทั้งหมด เพื่อตอบคําถามที่ 1 กลุมตัวอยาง คือประชากรที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศโครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณจํานวน 10 คน และเพื่อตอบคําถามที่ 2 กลุมตัวอยางคือประชากรที่เปนผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ของอ.
ศรีประจันต ทั้งหมดจํานวน 100 คน โดยมีผูบริหารจํานวน 16 คน และครู 84 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ไดแก ตารางวิเคราะหเนื้อหาองคประกอบการนิเทศภายในโรงเรียนจากเอกสารที่เกี่ยวของ
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและแบบสอบถามเชิงประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นที่ .81
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แลวนําหนังสือพรอมแบบสอบถามไปที่โรงเรียน
18 แหงที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4.4 การวิเคราะหขอมูล
มีการวิเคราะหขอมูล 2 ระดับ คือ 1. วิเคราะหเนื้อหา จากเอกสารตํารา งานวิจัย เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
ขั้นตอน/กระบวนการนิเ ทศภายใน โรงเรี ยน และจากผลการสั มภาษณ ผูเ ชี่ย วชาญ และ 2.วิเ คราะหข อมูล โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในสวนของการวิเ คราะห คาสถิ ติ โดยการวิ เคราะหขอมู ลเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศ
ภายในจากแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพื่อตอบคําถามวิจัยที่ 1 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการศึกษาสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในจาก
เอกสารและผูเชี่ยวชาญ สรุปรวมออกมาเปน 3 องคประกอบ คือ 1. การเตรียมการกอนการนิเทศ ไดแก การสรางความเขาใจ
สรางความพรอมของปจจัยสนับสนุน การสรางความตระหนักรูในวัตถุประสงคของโครงการ 2. การดําเนินการระหวางการ
นิเทศ ไดแก การวางแผนกิจกรรมรวมกัน ความชัดเจนในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแบบรวมแรงรวมใจ
และการมีเปาหมายที่ชัด เจนรวมกัน 3. การปรับปรุง และการเสริมพลัง(empowerment)ให แกครู ไดแก การรวมสรุปผล
ในทันทีที่จบกิจกรรมแตละชวง การชวยกันปรับปรุงหรือปรับแกขอบกพรองโดยไมถือวาเปนความผิดของผูใด การใหกําลังใจ
เพื่อความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมที่ผานการปรึกษาหารือรวมกัน
ผลการวิ จัย ที่ 2 เปนการประเมิ นความเหมาะสมขององค ประกอบเพื่อสง เสริ มคุ ณลั กษณะของนั กเรีย นตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณซึ่งเปนผลการวิเคราะหจากแบบสอบถาม สรุปได ดังนี้
ตารางที่ 1 ความเหมาะสมขององคประกอบภายในโรงเรียน ตามความเห็นของผูบริหารและครู (n=100)
ระดับ
องคประกอบการนิเทศภายใน
S.D.
X
ความเหมาะสม
การเตรียมการกอนการนิเทศ
3.58
0.94
มาก
การดําเนินการระหวางการนิเทศ
4.08
0.75
มาก
การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู
3.56
0.99
มาก
รวม
3.74
0.89
มาก

1326 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

ลําดับ
2
1
3
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จากตารางที่ 1 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมในทุกองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
เพื่อพิจารณารายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.08)
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมขององคประกอบภายในโรงเรียน ตามความเห็นของผูบริหาร (n=16)
องคประกอบการนิเทศภายใน
การเตรียมการกอนการนิเทศ
การดําเนินการระหวางการนิเทศ
การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู
รวม

X

S.D.

4.06
4.47
4.14
4.22

0.85
0.55
0.68
0.69

ระดับ
ความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับ
3
1
2

จากตารางที่ 2 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบริหาร โดยรวมทุกองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.47)
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมขององคประกอบภายในโรงเรียน ตามความเห็นของครู (n=84)
องคประกอบการนิเทศภายใน
การเตรียมการกอนการนิเทศ
การดําเนินการระหวางการนิเทศ
การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู
รวม

X

S.D.

3.48
4.00
3.45
3.64

0.92
0.74
0.99
0.88

ระดับ
ความเหมาะสม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

ลําดับ
2
1
3

จากตารางที่ 3 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุ พรรณในโรงเรีย นขนาดเล็ก ตามความคิ ดเห็นของครู โดยรวมทุ กองคป ระกอบมี ความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.00)
6. สรุปผลการวิจัย
การศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาองค ประกอบการนิ เทศภายในเพื่ อการส งเสริ ม คุณลักษณะของนักเรี ย นตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลดังนี้
1. องคป ระกอบการนิเ ทศภายในเพื่อสง เสริม คุณลักษณะของนักเรี ยนตามโครงการเยาวชนคนดีศ รีสุ พรรณของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1 ตามที่ไ ดศึ กษาสาระสําคัญของแนวคิ ด
เกี่ยวกับการนิเทศภายในจากเอกสารและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาองคประกอบการนิเทศภายใน สามารถสรุปรวม
ออกมาเป นองค ป ระกอบของการนิ เทศภายในของโรงเรีย นขนาดเล็ กเพื่ อส งเสริ ม คุณลั กษณะของนักเรี ย นตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ มี 3 องคประกอบ คือ 1) การเตรียมการกอนการนิเทศ ประกอบดวย การทําขอมูลและสารสนเทศ
คํานึงถึงหลักการ นโยบายของโรงเรียนและชุมชน สภาพแวดลอมเบื้องตนและปจจัยพื้นฐานตางๆ ทั้งยังมีหนวยงานตนสังกัด
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และสํานักงานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเปนหนวยงานที่ตองประสานงานเพื่อการขอความรวมมือและสนับสนุนดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้
ใชเพื่อเปนการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) การดําเนินการระหวางการนิเทศ เปนการแสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมการ
นิเทศที่สถานศึกษา ผูรับการนิเทศ ผูใหการนิเทศและผูสนับสนุนการนิเทศ รวมกันจัดขึ้นเพื่อใหโครงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบรรลุ
ตามเปาประสงค 3) การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู คือผลที่เกิดจากการนิเทศ เจตคติความรูความเขาใจ และทักษะของผูที่
มีสวนเกี่ยวข อง ผลของการประเมิ นคุณธรรมนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุ พรรณ และโรงเรียนไดผ าน การประเมินจาก
สํานักงานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ยังเปนผลสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศไดเปนอยางดี
2. ความเหมาะสมในการนํ าไปใช ขององค ประกอบการนิ เทศภายในเพื่ อส งเสริ มคุ ณลั กษณะของนั กเรี ยนตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 18 แหง ของอําเภอศรีประจันต สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี เขต 1 โดยรวมมี ความเหมาะสมในการนํ าไปใช ขององค ประกอบทั้ ง 3 องค ประกอบ
อยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือดานการเตรียมการกอนการนิเทศ (คาเฉลี่ย 3.58) และดานการปรับปรุงและการเสริมพลัง
ใหแกครู (คาเฉลี่ย 3.56)
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้คือ
1. องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อการสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบนั้น เรียงลําดับตามคา
น้ําหนักขององคประกอบ ดังนี้ การดําเนินการระหวางการนิเทศ การเตรียมการกอนการนิเทศ การปรับปรุงและการเสริมพลัง
ใหแกครู ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับกระบวนการนิเทศในโรงเรียนทั่วไปแตสิ่งที่ตางคือการสรางความตระหนักรูในวัตถุประสงค
ของโครงการ เนื่องจากครูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนอยทุกคนรูสึกวาภาระงานประจําอื่นๆ มีมากอยูแลว หากตองมาเขา
สูกระบวนนิเ ทศอี กจะเป นการเพิ่ มงานโดยใชเหตุ โดยองคประกอบทั้ ง 3 ดัง กลาวแล วนี้ จะตองผสมผสานดํ าเนิ นการไป
ดวยกัน หากมีขอบกพรองสวนใดสวนหนึ่งจะทําในการนิเทศภายในโรงเรียน ยากที่จะประสบผลสําเร็จและตองมีกระบวนการ
นิเทศที่เปนการเสริมพลังใหแกครูเนื่องจากวาบุคลากรครูทุกคนมีบทบาทสําคัญในงานเทาๆ กัน ขาดคนใดคนหนึ่งไมไดการ
ทํางานตองดําเนินไปดวยกัน งานจึงจะสําเร็จ มีปญหาใดตองนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยางเปดเผย ซึ่งสอดคลองกับกรองทอง
จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดกลาวถึง องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันไว 5 ประการ คือ 1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 2) ระบบการวางแผน
นิเทศอยางมียุทธศาสตร 3) มีระบบการจัดการที่เนนการที่เนนการพัฒนาครูและนักเรียน 4) มีระบบการติดตามประเมินผลที่
เนนผลงานครู และ 5) มีระบบการเผยแพรและขยายผล และมหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536 : 68) ไดกลาวว า
องคป ระกอบของการนิเ ทศการศึ กษาภายในโรงเรี ยนที่ผู นิเ ทศจะต องพิจารณาใชเ ปนแนวทางในการจัด ดําเนิ นการนิเ ทศ
ประกอบดวย จุดมุงหมายของการนิเทศ ผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศ ลักษณะของงานที่จะนิเทศซึ่งมีหลายลักษณะงานสุดแตการ
ดําเนินการนิเทศนั้นๆ จะมุงเนนงานลักษณะใดและองคประกอบสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ วิธีการนิเทศ
2. ผลการยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศภายใน พบวาผูบริหารและครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
อําเภอศรีประจันต มีความเห็นสอดคลองกันวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อการสงเสริมคุณลักษณะของนั กเรียนตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ทั้ง 3 องคประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของภัณฑิรา สุปการ (2558 : 11) ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
การนิเ ทศการศึ กษา สําหรั บศตวรรษที่ 21 ได สรุ ปว า ผลการยืนยันรูป แบบการบริ หารจั ดการการนิ เทศการศึกษา ระดั บ
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา สํ าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง มี องค ป ระกอบสํ าคั ญ 5
องคประกอบนั้น เปนรูปแบบบริ หารจัดการการนิเทศที่มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชนและความ
ถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย นอกจากนี้แตละองคประกอบมีความเหมาะสมมาก
เพราะเปนองคประกอบที่ครอบคลุมงานตางๆ ตามภาระงานของการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาใหประสบความสําเร็จ
สามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดมากยิ่งขึ้น
8. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะการนําไปใชวาการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กจะตองกระทําอยางมีแผน
ดําเนินการที่ชัดเจน ในแตละชวงตองแบงกิจกรรมในงานใหชัด และใชการรวมแรงรวมใจพรอมกับการเสริมพลังใหแกครูอยาง
ตอเนื่อง เพื่อทําใหการเตรียมงาน การดําเนิน การปรับปรุงเพื่อดําเนินงานในวงรอบตอไปกระทําไดอยางตอเนื่อง
2. ขอคนพบจากความเหมาะสมในงานวิจัยครั้งนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จและเกิดผลดีนั้น ขึ้นอยูกับความรวมมือกัน
ของทุกสวนที่เกี่ยวของ ตองมีการแบงและกําหนดหนาที่ใหชัดเจน และใชการนิเทศภายในเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมมากกวา
การรอคอยความชวยเหลือจากหนวยงานระดับบังคับบัญชา การไดเห็นผลสําเร็จที่เกิดกับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งมีจํานวนนอย
จะเปนพลังสนับสนุนครูไดทํางานอยางเต็มที่
9. เอกสารอางอิง
กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
ชารี มณีศรี. (2542). การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.
ภัณฑิรา สุปการ. (2558). รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21. ดุษฎีนิพนธ. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2536). ประมวลสาระชุดวิชา : ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริหารการศึกษา หนวยที่
5-8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สํานักงานโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ. (2550). คูมือการนิเทศโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ, กรุงเทพฯ : หางหุนสวน
จํากัดกราฟฟก 1 แอดเวอรไทซิ่ง

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1329

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

พฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
Organizational behavioral affecting of guidance affair of schools under the
secondary educational service area 21
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การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมองคการกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนและสรางสมการ
พยากรณพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 โดยกลุมตัวอยางเปนครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียน จํานวน 345 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
องคการ 6 ดาน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .572 - .884 คาความเชื่อมั่นเทากับ .981 และแบบสอบถามการดําเนินงาน
แนะแนว 5 ดาน มีค าอํานาจจําแนกอยูร ะหวาง .449 - .879 ค าความเชื่อมั่ นเทากั บ .982 วิเ คราะห ขอมูล หาสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา
1. พฤติกรรมองคการความสัมพันธกันทางบวกกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมองคการสามารถพยากรณการดําเนินงานแนวแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: พฤติกรรมองคการ การดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน
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Abstract
This research was aimed to study the correlation between organizational behavior and school
counseling and to formulate organizational equation predictions that affect the guiding performance of
schools under the jurisdiction of the Office of the Secondary Educational Service Area 21. The questionnaire
consisted of 345 questionnaires. The reliability coefficient is .981 and the questionnaire for the 5 guided
tasks has the discriminative power between .449 - .879. The reliability value is .982. And multiple regression
analysis. 1. Organizational behavior, positive correlations with school counseling in schools under the
jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 21 were statistically significant at .01 level.
2. Organizational behavior can predict the horizontal operation of schools under the Office of the
Secondary Education Area at the .01 level of significance.
Keywords: organizational behavior, school guidance
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแนะแนว เปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลไดรูจัก ยอมรับและเขาใจตนเองตลอดจนรูจักและเขาใจผูอื่น และ
สิ่งแวดลอม สงเสริมไดเขาคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล มีวุฒิ ภาวะ
ทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะการดําเนินชีวิต รูจักคิด ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญและแกปญหาอยางถูกตองและ
เหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาตอและประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับตนเอง เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
สามารถปรั บตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนประโยชน งานแนะแนวจะเปนงานที่ มีกระบวนการทํางานอยางเป น
ระบบและตอเนื่องความสัมพันธเชื่อมโยงกับงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีเปาหมาย สําคัญใน
การปองกัน สงเสริม แกไขและชวยเหลือนักเรียน (สุภรณ แขตระกูล, 2556: 7) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคม ในปจจุ บัน
ท ามกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลงอย างมากมายทั้ ง ด านเศรษฐกิ จ การเมื องสั ง คมการศึ กษาและความเจริ ญ และความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต กระบวนการการคิดและพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางมาก
ครูแนะแนวจึงจําเปนตองมีความเขาใจในกระบวนการแนะแนวอยางลึกซึ้งและชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการประสาน
สัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งเรื่องงานและบุคคล หรือกลาวไววาตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการดําเนินงานแนะแนวนั้นเอง
การบริการแนะแนวเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายพื้นฐาน คือ การปองกัน แกไข และสงเสริมพัฒนาผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนมีความเจริญงอกงามเต็ มตามศักยภาพ การบริการแนะแนวในสถานศึ กษาประกอบไปดวย 5 บริการ คือ บริการ
รวบรวมขอมูล บริการสนเทศ บริการใหการปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามและประเมินผลผล ทั้งนี้การ
จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ครูแนะแนวจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญ จุดมุงหมาย หลักการและเทคนิคกลวิธี รวมทั้งเครื่องมือที่จําเปนในการบริการทั้ง 5 บริการ (เจษฎา บุญมาโฮม,
2558: 49-212)
ความสําเร็จขององคการ จะนําไปสูความไดเปรียบทางดานการบริหารจัดการ คือการมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ซึ่งจําเปนต องอาศัยการมีประสิท ธิภาพการทํ างานของบุ คลากรในองคการ (นิตยา มะพล, 2551: 2) การพัฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององคการนั้นจะเพื่อความสําเร็จและความเจริญกาวหนา ตลอดจนความพึงพอใจในผลผลิตขององคการ ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการศึกษาแนวคิดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ขององคการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุ คลากรในองค การถื อเป นหั วใจสํ าคั ญ ที่สุ ดของความสํ าเร็จขององค การ การบริ หารองคการให มีป ระสิท ธิภ าพนั้ น
ผูบริหารจําเปนตองเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลากรในองคการ ความเขาใจนั้นนอกจากจะชวยใหผูบริหารทราบถึงสาเหตุแหง
พฤติกรรมของบุคลากรอยางถูกตองแลว ยังสามารถวิเคราะหวาพฤติกรรมเหลานั้นมีผลตอการปฏิบัติงานอยางไร และผูบริหาร
จะมีวิธีการที่ จะสรางพฤติกรรมที่ตองการใหเกิ ดในองคการไดอยางไร รวมทั้งผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผนการ
บริหาร เพื่อจูงใจหรือผลักดันใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมที่องคการพึงประสงคดวย
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการวาองคการ
ที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดนั้นมีพฤติกรรมองคการใดที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพื่อที่จะทราบถึงระดับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยูวาอยูในระดับ
ใดและมีพฤติกรรมใดไดบางที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนและมีความสัมพันธกันแบบใด ซึ่งผลการวิจัยในครั้ง
นี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับโรงเรียน เพื่อนําขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและเสริมสราง
พัฒนา การดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึ กษาความสัมพั นธระหวางพฤติกรรมองคการกับการดํ าเนิ นงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สํานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2.2 เพื่ อสร างสมการพยากรณ ป จจั ย พฤติ กรรมองคการที่ส ง ผลต อการดํ าเนิ นงานแนะแนวของโรงเรี ยนสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 พฤติกรรมองคการมีความสัมพันธกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ในทิศทางบวก
3.2 พฤติกรรมองคการอยางนอย 1 ปจจัย ที่สามารถพยากรณการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไดทําการศึกษาในเรื่องดังนี้
4.1 พฤติกรรมองคการ ไดทําการสังเคราะหเอกสารจากนักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัย ไดองคประกอบของ
พฤติ กรรมองค การจํ านวน 6 ด าน ประกอบด วย 1) โครงสร างองค การ 2) การใช เ ทคโนโลยี ใ นองค การ 3) สิ่ ง แวดล อม
ในองคการ 4) บุคลากรในองคการ 5) ความพึงพอใจในงาน 6) วัฒนธรรมองคการ
4.2 การดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนใชกรอบการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 4) 5 ดาน ประกอบดวย 1) การศึกษารวบรวมขอมูล 2) สารสนเทศ 3) การใหคําปรึกษา 4) การ
บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) การติดตามและประเมินผล
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุม ตัวอย าง คือ ครูผูทํ าหนาที่ห ลัก ด านการเรี ยนการสอน ที่ ปฏิ บัติง านในโรงเรีย นสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,139 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ตาราง ทิพยสิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี (2559: 168) ซึ่งใชระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และระดับความ
คลาดเคลื่อน ±5 เปอร เซ็นต ได กลุมตั วอยาง จํ านวน 345 คน โดยทําการสุม กลุม ตัวอย างดวยวิธีการสุม แบบแบงชั้ น
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน ประกอบดวยขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและ
สุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random Sampling) ดวยการจับสลากใหไดจํานวนครบตามสัดสวนที่กําหนดไว
5.2 เครื่องมื อที่ใชใ นการวิ จัย เป นแบบสอบถาม)Questionnaires) แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบ
รายการ )Check List) สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
การปฏิบัติ งานแนะแนวในโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานพฤติกรรมองคการ เปน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดั บ
)Rating Scale) จํ านวน 40 ข อ มี คาอํ านาจจํ าแนกอยู ร ะหว าง .572 - .884 ค าความเชื่ อมั่นเท ากั บ .981 และตอนที่ 3
แบบสอบถามการดํ าเนิ น งานแนะแนว เป นแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระดั บ )Rating Scale) จํ านวน 31 ข อ และ
แบบสอบถามการดําเนินงานแนะแนว 5 ดาน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .449 - .879 คาความเชื่อมั่นเทากับ .982
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5.3 วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลและสงแบบสอบถามไป
ยังกลุมตัวอยางทางไปรษณีย และขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามภายใน 1 สัปดาห และรอรับแบบสอบถามทางไปรษณีย
และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
6. ผลการวิจัย
6.1 ความสั มพั นธ ระหว างพฤติกรรมองค การกั บการดําเนิ นงานแนะแนวของโรงเรี ยนสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความสัมพันธทางบวก อยูระหวาง .596 - .883 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.2 สมการพยากรณพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนิ นงานแนวแนวของโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มี 4 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน ดานสิ่งแวดลอมในองคการ ดานบุคลากรในองคการ
และดานการใชเทคโนโลยีในองคการ ที่สงผลตอการการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
เทากับ .84 คาสัม ประสิท ธิ์การตัดสิ นใจ (R Square) เทากับ .005 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตั ดสิ นใจ
(Standard Error) เทากับ .20 แสดงวา องคประกอบของพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน
สัง กัด สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 21 ดานดานความพึ ง พอใจในงาน ด านสิ่ งแวดล อมในองค การ ด าน
บุคลากรในองคการ และดานการใชเทคโนโลยีในองคการ สามารถทํานายการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไดรอยละ 95 และเขียนสมการพยากรณพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนทั่วไป
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 พฤติกรรมองคการความสัมพันธกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.2 พฤติกรรมองคการสามารถพยากรณการดําเนินงานแนวแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. อภิปรายผล
8.1 พฤติกรรมองคการความสัมพั นธกับการดํ าเนิ นงานแนะแนวของโรงเรี ยนสังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามแนวคิดของ ฐานิตา มีเพียร (2551) ไดศึกษาการพัฒนา
ระบบงานแนะแนวโรงเรียนชาติวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา พบวาการพัฒนางานแนะแนวของโรงเรียนจะตองมีการพัฒนา
งานแนะแนวทั้ง 5 ดานประกอบดวยงานศึกษารวบรวมขอมูล งานสารสนเทศ งานใหคําปรึกษา งานปองกันสงเสริมและพัฒนา
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และงานติดตามและประเมินผลรวมและยังสอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา มะพล (2551) ไดศึกษาปจจัยดานพฤติกรรม
องคการที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน บริษัทไปรษณียไทย จํากัด พบวาพฤติกรรมองคการที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดผลสําเร็จขององคการคือดานของการใชเทคโนโลยีในองคการ และบรรยากาศขององคการ อีกทั้งยัง
สอดคลองกับ วิลัย ทุมแตม (2555) ไดศึกษาการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน อ.ทาอุเทน จ.นครพนมพบวาการดําเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนจะมีความสําเร็จนั้นจะตองจัดบริการงานแนะแนวทั้ง 5 ดานผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนรวมทั้งตองมีครูผูรับผิดชอบงานแนะแนวตองมีความรูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี
8.2 พฤติกรรมองคการสามารถพยากรณการดําเนินงานแนวแนวของโรงเรียนสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามแนวคิดของศรัณย พิมพทอง (2555) ไดศึกษาปจจัยเชิง
สาเหตุที่เกี่ยวของกับการคงอยูในองคการพบ วาความสําเร็จของการทํางานในองคการนั้นจะตองมีสภาพแวดลอ มในองคการ
ในการทํางานที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันธกับองคการและยังสอดคลองกับ นิตยา มะพล (2551) ได
ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน บริษัทไปรษณียไทย จํากัดพบวา
พฤติกรรมองคการที่ มีผลตอการปฏิบัติง านที่ทําให เกิดผลสํ าเร็จขององคการคือ ดานของการใช เทคโนโลยีในองค การ และ
บรรยากาศขององคการ และวัลลพ ลอมตะคุ (2554) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุทสี่ งผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกของที่ดีของ
องคการของพนักงานมหาวิทยาลัยรัฐพบวา วาสิ่งที่จะทําใหบุคลากรในองคการนั้นปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จกับองคการคือ
ความพึงพอใจในงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความผูกพันกับองคการ
9. ขอเสนอแนะ
9.1 จากผลการศึ กษาระดั บ พฤติ กรรมองค การ ด านโครงสรางองค การมี ค าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด แต ไ มส ง ผลต อการ
ดําเนินงานแนะแนวเพราะฉะนั้นโครงสรางองคการที่คนใหความสําคัญมากอยูแลวก็ไมควรที่จะตองพัฒนาสวนด านความพึง
พอใจในงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดแตสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวมากที่สุดแสดงวาคนใหความสําคัญในดานนี้นอยที่สุดที่จะ
ทําใหการดําเนินงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานใหมากขึ้น
โดยเฉพาะการที่จะทําใหบุคลากรมีความรูสึกพอใจตองานที่ทําและมีทัศนคติที่ดีดวยในประการแรกอีกทั้งผูบริหารจะตองรูถึ ง
ความตองการความถนัดและความสนใจเกี่ยวกับงานที่ทําของบุคลากรที่ทํางานอยู จึงจะทําใหงานเกิดผลสําเร็จรวมถึงรวมทั้ง
ไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานที่ดีดวย
9.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารองคการของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของ
โรงเรีย นสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 21 เพื่อศึ กษาเปรียบเที ยบตัวแปรในด านตางๆ ที่ สนับสนุ น
พฤติกรรมองคการตอไป
10. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาและชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่งจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิท ยานิ พนธ ที่ กรุณาช วยเหลื อให คําปรึ กษา แนะนํ า เสนอขอบกพร องต างๆ ด วยความเอาใจใส ต ลอดมา และขอกราบ
ขอบพระคุ ณ นายบุญ ญาฤทธิ์ ฝ ายขาว นางอุ บล ฝ ายขาวนางสาวิต รี ฝ ายขาว และครอบครัวที่ ให กําลั งใจผู วิจัย เสมอมา
ขอบพระคุณครูอาจารยที่ไ ดอบรมสั่ง สอนประสิท ธิ์ประสาทวิชาและความรูแกผู วิจัย ขอบคุณเพื่ อนนั กศึกษาสาขาวิช าการ
บริหารการศึกษา รุน 18 ทุกคนที่ใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยความฉลาดทางอารมณกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน
และสรางสมการพยากรณความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
โดยกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในโรงเรียน จํานวน 359 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .213 - .729 คาความเชื่อมั่นเทากับ .931 และแบบสอบถามพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .231 - .842 คาความเชื่อมั่นเทากับ .946 วิเคราะหขอมูลหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา
1. พบวาระดับปจจัยความฉลาดทางอารมณและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยูในระดับมากทุกดาน
2. ปจจัยความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปจจัยดานบรรยากาศในครอบครัว ดานวัฒนธรรมองคการ ดานความวิตกกังวล ดานภาวะผูนํา และดานบรรยากาศ
ในองคการสามารถพยากรณความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยดานบรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพล .483 ดานวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพล .191
ดานความวิตกกังวลมีอิทธิพล .186 ดานภาวะผูนํามีอิทธิพล .159 และดานบรรยากาศในองคการมีอิทธิพล .134
คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ ผูบริหาร
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Abstract
This research was aimed to study the factor affection emotional intelligence with administrators
and to create Forecast equations of factors of emotional intelligence and emotional intelligence of
administrators under the secondary educational area office 20. The questionnaire consisted of 359
questionnaires. The reliability coefficient is .931 and the questionnaire for the 5 factors of emotional has
the discriminative power between .213 - .729. The reliability coefficient is .946 and the questionnaire for
the 5 emotional of behavior has the discriminative power between .231 - .842. And multiple regression
analysis 1. Found factors of emotional intelligence and the emotional intelligence of administrators
under the secondary educational area office 20 at a high level for the whole and individual aspects.
2. Regarding factors of emotional intelligence of administrators under the secondary educational area
office 20 were statistically significant at .01 level. 3. For of forecast of best factors, it was found that the
factors of family climate , organization culture , anxiety , leadership and organization climate correlated
with the factors of emotional intelligence of administrators under the secondary educational area office
20 at the .01 and so family climate have influence .483 organization culture have influence .191 anxiety
have influence .186 leadership have influence .159 and organization climate have influence .134
Keywords: emotional intelligence, administrators
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1. บทนํา
ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ) ถือเปนความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเอง
และความรู สึกของผูอื่น สามารถบริหารหรื อจัดการกับ อารมณของตนเพื่อเป นการสรางแรงจูงใจใหตนเอง ในการเผชิญกั บ
สถานการณที่ทําใหเกิดความคับของใจรูจักอดทนอดกลั้นรอคอยอยางมีความหวัง รวมทั้งสามารถที่จะสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น
ดังนั้น บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไดจะตองเกงในดานสติปญญา (IQ) และมีเชาวอารมณ (EQ) ควบคูกันไป (วีระวัฒน
ปนนิตามัย, 2542: 4) คนเกงอาจมีสติปญญาที่ดีเรียนไดประสบความสําเร็จเขาทํางานไดในตําแหนงที่ดี แตคนเกงแบบนี้ไมได
หมายถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตเสมอไป หากแตจะตองมีความสามารถในดานคนดวย หรือ “เกงคน” ความ “เกงงาน”
หมายถึง ในส วนความสามารถของสติป ญ ญา ความเฉลีย วฉลาด หรือที่เ รีย กว า เชาวน ปญ ญา (IQ) ส วนความ “เก งคน”
หมายถึงความสามารถในการตระหนักรู ถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่นสามารถคิ ดเขาใจและบริหารจัดการควบคุม ภาวะ
อารมณไดดี รวมทั้งสามารถแสดงอารมณออกมาไดอยางเหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติเชนนี้เองเปนสิ่งที่องคกร หรือชุมชนแสวงหาใน
ตัวบุคคลสอดคลองกับ Goleman (1995: 215) ที่มีความเชื่อวาคนที่มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณเปนตัวผลักดันใหบุคคล
ประสบ ความสําเร็จอยางแทจริ ง ทั้งในดานของการดํารงชีวิต ในครอบครัว ในสังคมและในการทํางาน (เทอดศักดิ์ เดชคง,
2543: 10-12)
ป จจุ บั นผู บ ริ ห ารทั้ ง หลายหั นมาให ค วามสนใจ และยอมรั บ ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความฉลาดทางอารมณ ใ นการ
บริหารงาน ซึ่งเปนความสามารถที่เชื่อมโยงกับการมีประสิทธิผลของมนุษยได บุคคลยิ่งมีตําแหนงสูงขึ้นในองคการ ความสําคัญ
ของความฉลาดทางอารมณจะชวยขับเคลื่อนความคิด และการตัดสินใจตลอดจนการสรางความสัมพันธกับผูอื่น ความฉลาดทาง
อารมณนั้นเปนสวนสําคัญของทักษะการบริหารงานในดาน ทักษะดานมนุษย และทักษะดานความคิด ทั้งสองทักษะนี้จะตองมี
มากยิ่งขึ้นเมื่อเปนผูบริหารในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ความฉลาดทางอารมณชวยสงเสริมอัจฉริยภาพของความเปนผูนําที่ มี
ศิลปะโนม นาวผูอื่นใหทํ าในสิ่ งที่ต นต องการได สําเร็ จ งานก็ ไดผ ล คนก็เ ปนสุข เกิ ดความรั กงาน องคการจงรั กภั กดี มากขึ้ น
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารโรงเรียนในภาพรวม เกิดจากความสามารถดานการบริหารจัดการของผูบริหารและ
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลทางบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียน (กร ศิริโชควัฒนา, 2551: 26)
ในชีวิต จริง จากประสบการณตรงและออม ความเกง เหลานี้ ก็ใชวาจะเป นหลักประกันไดวาคนเกงสมองเก งคิดจะ
ประสบผลสําเร็จในอาชี พ เสมอไป มีผ ลการวิ จัย ในรัฐ แมสซาชูเ ซตสส หรัฐ อเมริ กา ที่ ศึ กษาความสัม พั นธร ะหว าง IQ กั บ
ความสํ าเร็จในชีวิต โดยติดตามเก็ บขอมู ลจากเด็ กจํ าวน 450 คนนานถึง 40 ป พบว า IQ มี ความสัมพันธเพีย งเล็กนอยกั บ
ความสามารถในการทํางานหรือกับการดําเนินชีวิต และยังพบวามีปจจัยอื่นที่สามารถทํานายความสําเร็จในดานตางๆ ของชีวิต
ไดดีกวากลับกลายเปนความสามารถดานตางๆ ในวัยเด็กที่ไมเกี่ยวกับ IQ เชน ความสามารถในการจัดการความผิดหวัง การ
ควบคุมอารมณ และการเขากับบุคคลอื่น นอกจากนี้มีผลการวิจัยที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่งระบุวา ภายหลังการติด ตามเก็บขอมูล
จากผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรจํานวน 80 คน ตั้งแตยังศึกษาอยูจนถึงบั้นปลายชีวิตวัย 70 ป พบวา
ความสามารถทางดานอารมณและสังคม มีสวนทําใหประสบผลสําเร็จในวิชาชีพ และมีชื่อเสียงมากกวาความสามารถทางเชาว
ปญญา (IQ) ถึง 4 เทา (กรมสุขภาพจิต 2544: 10)
ในการศึกษาทดลองที่มหาวิทยาลัยเยลของซิกดัลบารเซต เขาไดใหอาสาสมัครสมมุติตนเองเปนผูจัดการที่มารวมกลุม
กันเพื่อจัดสรรเงินปนผลใหแกผูทํางานในระดับต่ํากวา มีนักแสดงที่ไดรับการฝกมากอนรวมอยูในกลุมนี้ดวย เขาพบวานักแสดง
มักจะพูดเปนคนแรกเสมอ นักแสดงกลุมหนึ่งมีความรูสึกกระตือรือรน อีกกลุมหนึ่งมีความผอนคลายที่เหลือมีลักษณะซึมเศรา
เชื่ องชาและยั งมี บางกลุม ที่มี ค วามหงุด หงิ ด ไม เป นมิ ตร ผลการวิ จัย ชี้บ งว านั กแสดงสามารถโน มน าวกลุ มด วยอารมณแ ละ
ความรูสึกที่ดีซึ่งนําไปสูความรวมมือซึ่งกันและกัน ความยุติธรรมและการทํางานของกลุมโดยรวม ผลการวิจัยยังชี้บงดวยวากลุม
ที่มีอารมณรื่นเริงมีความสามารถดีกวาในการจัดสรรเงินปนผลไดอยางยุติธรรมและเปนผลดีแกองคการนั้นๆ การวิจัยอีกเรื่อง
หนึ่งเปนเรื่องที่แสดงวาการเขาใจและยอมรับความรูสึกของผูอื่นมีความสําคัญเปนพิเศษตอความฉลาดทางอารมณ และนักวิจัย
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ทั้งหลายก็ไดยอมรับกันมานานปแลววาคุณสมบัตินี้มีสวนสงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและโรเซน
ทาลและเพื่อนรวมงานจากมหาวิทยาลัยฮาวารดไดคนพบในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาวาบุคคลที่สามารถรับรูและเขาใจความรูสึก
ของผูอื่นไดอยางดี เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและชีวิตดานสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2544: 12) ตัวอยางการ
วิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวาความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญตอความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิต ความ
ฉลาดทางอารมณเปนสิ่งจําเปนมากในการที่เราจะเรียนรูการใชอารมณอยางเหมาะสม
จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วของ ผูวิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาป จจัยที่ สงผลตอความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วาอยูในระดับใดและมีปจจัยใดบ างที่สงผลใหเกิด
ฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะทําให
เกิดประโยชนตอการบริหารจัดการสถานศึกษาและทําใหโรงเรียนเกิดคุณภาพในการบริหารงานโรงเรียนตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาปจจัย ที่ สง ผลต อความฉลาดทางอารมณข องผู บริ หารโรงเรีย น สั งกั ด สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20
2. เพื่อสรางสมการพยากรณของความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยใชปจจัยความฉลาดทางอารมณเปนตัวพยากรณ
3. สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2. ปจจัยความฉลาดทางอารมณอยางนอย 1 ปจจัยสามารถทํานายความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารโรงเรีย น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 3,097 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ครูผูสอนจํานวน 359 คน
4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ (Predictor Variable) คือปจจัยความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย 1) บรรยากาศในองคการ
2) ภาวะผูนํา 3) ความวิตกกังวล 4) วัฒนธรรมองคการ 5 )บรรยากาศในครอบครัว
ตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable) คือความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 1) การตระหนัก
รูอารมณตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การจูงใจตนเอง 4) การเขาใจความรูสึกของผูอื่น 5) ทักษะทางสังคม
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 แนวคิดและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย ความเปนมาของความฉลาดทางอารมณ , ความหมาย
ของความฉลาดทางอารมณ, ความสํ าคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ และองคประกอบของความฉลาดทาง
อารมณ
5.2 ป จจั ยที่ ส งผลตอความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย บรรยากาศองคการ, ภาวะผู นํา , ความวิ ตกกั งวล ,
วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศในครอบครัว
6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 จํานวน 3,097 คน
กลุมตัวอยางในการวิ จัยครั้ งนี้ จํานวน 359 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตั วอยางดวยตารางขนาดของกลุมตั วอยาง
(ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2559: 150-151) ซึ่งใชระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และระดับความคลาดเคลื่อน ±5
เปอรเซ็นต สุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย
โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ และใหญพิเศษ จากนั้นคํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวนของผูอํานวยการโรงเรียน และสุมกลุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยความฉลาดทางอารมณ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง .213 - .729 คาความเชื่อมั่นเทากับ .931 และตอนที่ 3 แบบสอบถามดานพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .231 - .842 คาความเชื่อมั่นเทากับ
.946
6.3 วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลและสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
ทางไปรษณีย และขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามภายใน 2 สัปดาห และรอรับแบบสอบถามทางไปรษณียและตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม
7. ผลการวิจัย
7.1 ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 สงผลทางบวก อยูระหวาง .044 - .803 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.2 สมการพยากรณ ป จจัย ที่ ส ง ผลต อความฉลาดทางอารมณ ข องผู บ ริ หารโรงเรี ย น สัง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มี 5 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในครอบครัว ดานวัฒนธรรมองคการ ดานความวิตกกังวล ดาน
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ภาวะผูนํา และดานบรรยากาศในองคการ ที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 ผลการวิเ คราะหมี คาสัม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ พหุคู ณ
(Multiple R) เทากับ .879 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เทากับ .773 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ตัดสินใจ (Standard Error) เทากั บ .210 แสดงว า ป จจัย ที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณข องผู บริห ารโรงเรี ยน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไดรอยละ 95 และเขียนสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทาง
อารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สมการพยากรณในรูปคะแนนทั่วไป
Yˆ  .065  .381(X 5 )  .181(X 4 )  .163(X 3 )  .126(X 2 )  .118(X1 )

Zˆ  .483(X 5 )  .191(X 4 )  .186(X 3 )  .159(X 2 )  .134(X1 )
8. สรุปผลการวิจัย
1. พบวาระดับปจจัยความฉลาดทางอารมณและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยูในระดับมากทุกดาน
2. ปจจัยความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ป จจั ย ด านบรรยากาศในครอบครั ว ดานวั ฒ นธรรมองค การ ด านความวิต กกั งวล ด านภาวะผู นํา และด าน
บรรยากาศในองค การสามารถพยากรณ ความฉลาดทางอารมณข องผูบริ หารโรงเรียน สั งกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยดานบรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพล .483 ดานวัฒนธรรม
องคการมีอิทธิพล .191 ดานความวิตกกังวลมีอิทธิพล .186 ดานภาวะผูนํามีอิทธิพล .159 และดานบรรยากาศในองคการมี
อิทธิพล .134
9. อภิปรายผลการวิจัย
9.1 ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เปนไปตามผลการศึกษาของ ฐิติพร เขมกรรม (2552) ที่ได ทําการวิจัยเรื่อง
ปจจัย ที่มี ความสัม พันธกับความฉลาดทางอารมณข องผูบ ริห ารโรงเรี ยนประถมศึ กษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
อุด รธานี ผลการวิจัย พบวา ความพึ งพอใจในงาน ภาวะผูนํา วั ฒนธรรมองคการของโรงเรีย น และบรรยากาศองคการใน
โรงเรียน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพรรณ คะษาวงค (2551) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานดานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารจํานวน 5 ดาน
ไดแก ดานการรูจักตนเอง ดานจัดการกับอารมณของตนเองได ดานความสามารถจูงใจตนเอง ดานการเขาใจสภาวะอารมณ
ของผูอื่น และดานการรูจักสรางและรักษาสัมพันธกับผูอื่น
9.2 ปจจัยความฉลาดทางอารมณเปนตัวพยากรณความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามผลการศึกษาวิจัยของ ฐิติพร เขมกรรม
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(2552) ที่ไ ดทํ าการวิจัยเรื่อง ปจจัย ที่มี ความสั มพั นธ กับ ความฉลาดทางอารมณ ของผูบ ริห ารโรงเรีย นประถมศึกษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและสรางสมการพยากรณปจจัยความ
ฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน โดยใชปจจัยความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนเปนตัวพยากรณ พบวา ความ
พึงพอใจในงาน ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน และบรรยากาศองคการในโรงเรียน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .01 เป นตัวพยากรณ ที่ดีที่ สุด และยังสอดคลองกับงานวิ จัยของ สิ นีนาถ สั นติอโนทั ย (2553) ไดทํ าการวิจัยเกี่ ยวกั บ
อํานาจพยากรณปจจัยสวนบุคคล ความฉลาดทางอารมณและคานิยมในการทํางานที่มีตอพฤติกรรมการบริการของพนักงาน
โรงแรม จังหวัดเชีย งใหม ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริการไมแตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณสูงมีพฤติกรรมการบริการที่ดีกวาพนักงานที่มีความฉลาดทาง
อารมณต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
10. ขอเสนอแนะ
10.1 จากผลการศึกษาปจจัยความฉลาดทางอารมณ พบวาดานวัฒนธรรมองคการมีคาเฉลี่ยมากที่สุดแตไมสงผลตอ
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารมากที่สุดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองคการที่คนใหความสําคัญมากอยูแลวก็ไมควรที่จะตอง
พัฒนา สวนดานบรรยากาศในครอบครัวมีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 3 แตสงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนมาก
ที่สุดแสดงวาคนใหความสําคัญในดานนี้นอยที่จะสงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารควรให
ความสําคัญเกี่ยวกับบรรยากาศในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
10.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อศึ กษาเปรี ย บเที ย บตัวแปรในดานตางๆ ที่ ส นั บสนุ นความฉลาดทางอารมณ ข อง
ผูบริหารโรงเรียนตอไป
11. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ เลมนี้ สําเร็ จลงไดดวยดี ด วยความกรุ ณาและชวยเหลือแนะนํ าอย างดียิ่ งจากคณะกรรมการที่ป รึกษา
วิท ยานิ พนธ ที่ กรุณาช วยเหลื อให คําปรึ กษา แนะนํ า เสนอขอบกพร องต างๆ ด วยความเอาใจใส ต ลอดมา และขอกราบ
ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ และครอบครัวที่ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา ขอบพระคุณครูอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาท
วิชาและความรู แกผูวิจัย ขอบคุ ณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิขาการบริหารการศึกษา รุน 18 ทุกคนที่ให คําปรึ กษาและคอยให
กําลังใจตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
Organizational Culture Factors affecting Team Work of Schools under the
Office of the Secondary Educational Region 21
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การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการ ระดับการทํางานเปนทีม หาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
กับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนและสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยกลุมตัวอยางเปนครูผูทําหนาที่หลัก ดานการเรียนการสอน จํานวน
345 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 6 ดาน มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง .285 - .833 คาความเชื่อมั่นเทากับ .97 และแบบสอบถามการทํางานเปนทีม 5 ดาน มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง .442 - .742 คาความเชื่อมั่นเทากับ .979 วิเคราะหขอมูลหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบวา
1. วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกันทางบวกกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01.
2. วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณการทํางานเปนทีมของครูใ นโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการ การทํางานเปนที โรงเรียนมัธยมศึกษา
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Abstract
This research was aimed to study organizational culture factors affecting team work of schools
under the office of the secondary educational region 21 and to create a predictive equation of organizational
culture factors affecting team work of schools under the office of the secondary educational region 21.
The questionnaire consisted of 345 questionnaires. The reliability coefficient is .97 and the questionnaire
for the 6 guided tasks has the discriminative power between .442 - .742. The reliability value is .979. And
multiple regression analysis. 1. organizational culture behavior, positive correlations with affecting team
work of schools under the office of the secondary educational region 21were statistically significant at
.01 level. 2. organizational culture can predict the organizational culture factors affecting team work of
schools under the office of the secondary educational region 21 at the .01 level of significance.
Keywords: organizational culture, team work of schools, secondary school
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1. บทนํา
ในยุค ปฏิ รูป การศึ กษาของไทย ป จจั ย สําคัญ ในการสรางการเรีย นรู ในโรงเรี ยน คื อ ระบบการบริ หารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะทําใหโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ตองอาศัยกระบวนการบริหารที่
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทุกสถาบันและทุกองคการที่เกี่ยวของภายนอกโรงเรียน ซึ่งการบริหารโดยองคคณะของ
บุคคลรูจักการทํางานเปนทีม ตลอดทั้งการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชโรงเรียนเปนมาตรฐาน ตามแนวการกระจาย
อํานาจการบริหารซึ่งเนนผลประโยชนกับนักเรียนและชุมชนเปนหลัก (ธีระ รุญเจริญ , 2554: 7) การทํางานเปนทีม คือ การ
ทํางานรวมกันเปนกลุมที่เกิดจากความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันมีความรูสึกรวมกัน สมาชิกของกลุมมี
ความยึดมั่นและมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน ความยึดมั่นของกลุมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมาชิกบางกลุมใหคงอยู
ตอไป กลุมที่มีขนาดใหญมีแนวโนมวาความยึดมั่นของกลุมนอยลง ถากลุมมีขนาดเล็กความสามัคคีรวมกันของกลุม ก็จะสูงขึ้น
ทั้งนี้ เพราะกลุมที่ มีข นาดเล็กมีระบบการติ ดตอสื่อสารที่ ดีร ะดับ สัม พันธภาพระหวางสมาชิกและการประสานงานระหวาง
สมาชิกเปนไปไดดวยดี (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556: 28) ซึ่งสอดคลองกับ การทํางานเปนทีมเปนกลุมของบุคคลที่ทํางาน
รวมกันมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและสมาชิกผู
รวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น การทํางานเปนทีมชวยทําใหองคการสามารถรวมพลังงานในการปฏิบัติงานใหลุลวง
ไปได ดี ทั้ ง ด านคุ ณภาพและปริ ม าณ ส ง ผลให อ งค กรเจริ ญ ก าวหน าทั ด เที ย มคู แ ข ง หรื อพร อมจะนํ าหน าคู แ ข ง (สุ นันทา
เลาหนันท, 2550: 87) นอกจากนั้นในการทํางานเปนทีมความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานจะขึ้นอยูกับทีมงานหากสมาชิก
ของทีม งานสามารถทํ างานไดอยางมี ประสิ ทธิ ภาพผลงานที่ ได รับ ยอมเปนไปตามวัต ถุป ระสงคแ ตถาสมาชิ กของทีม งานไม
สามารถทําไดผลงานที่ไดรับยอมต่ํากวามาตรฐานหรืออาจทําใหในการทํางานประสบความลมเหลวได เพื่อใหการทํางานเปน
ทีมบรรลุวัตถุประสงคผูบริหารควรใหความสําคัญแกการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะจะสงผลใหองคการ
นั้นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากยิ่งขึน้ เชนกัน (ทองทิพภา วิริยะพันธ, 2551: 46)
องคการ เปนการจัดการรวมบุคคลที่ทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง หรือเปนกลุมของบุค คลที่
ทํางานร วมกั นให บรรลุเ ปาหมายเดีย วกั น ในองคการจําเป นตองมีผู จัดการ ทุกองค การมีลักษณะที่สํ าคัญ 3 ประการ คื อ
จุดมุงหมายที่เดนชัด ในองคการหนึ่งจะตองมีจุดมุงหมายที่เดนชัด ซึ่ง เปนสิ่งที่องคการตองการ โครงสรางที่เหมาะสม ทุ ก
องคการจะตองมีโครงสรางซึ่งสมาชิกสามารถทํางานได และบุคคลและสมาชิก เปนผูที่ตองทํางานรวมกันในองคการเพื่อให
บรรลุเปาหมายเดียวกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศิริ , 2550: 25) สถานศึกษาเปน
องค การทางสังคมที่มี ความสําคัญ ตอ การพัฒนาสัง คมและเศรษฐกิ จ โดยมี วัตถุ ประสงค หลั กในการดําเนินการเพื่อ พั ฒนา
ความรู สติ ป ญญา ทั กษะต างๆ ความเป นพลเมื องตลอดจนคุ ณธรรม จริ ย ธรรมของนั กเรี ย น ซึ่ ง การดํ าเนินงานให บ รรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว สถานศึกษาจําเปนตองมีการศึกษาในการบริหารจัดการองคการ (จอมพงศ มงคลวนิชม, 2555: 9)
วัฒนธรรมองคการ เปนความเชื่อและคานิยมพื้นฐานรวมกันของสมาชิกภายในองคการ ซึ่งแสดงปรากฏออกมาในวิถี
ของบรรทัดฐานแหง การคิด และการปฏิบั ติ มีกระบวนการถ ายทอดจากบุค คลรุนหนึ่งไปยังอีกบุคคลรุ นหนึ่ง ในหลากหลาย
รูปแบบ สิ่งที่แสดงออกมาในเชิงรูปธรรมที่ทําใหเห็นรองรอยของวัฒนธรรมคือ เรื่องเลา พิธีกรรม ภาษา สัญลักษณ วิธีการ
ปฏิบัติงาน เปนตน วัฒนธรรมจะทําหนาที่ในฐานะที่เปนกลไกในการสรางแนวทางเพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมภายนอก และการสรางการบูรณาการระหวางองคประกอบในองคการ ทั้งนี้เพื่อใหมีเสถียรภาพ สามารถอยู
รอดและเติบโตตอไปได (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , 2552: 222)ทั้งนี้ แตละองคการจะสรางวัฒนธรรมองคการของตนขึ้นมา
เปนการบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะตัวขององคการนั้น (กฤษกนก ดวงชาทม, 2557: 172) ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารไม
ควรมองขามบทบาทของตนเองในการสรางและหลอหลอมวัฒนธรรมองคการ ผูบริหารจึงควรตระหนักถึงเรื่องเหลานี้ และ
จะต องมี ความเข าใจในวัฒนธรรมองคการ เพราะว าความรูและความเขาใจในวัฒ นธรรมองค การจะช วยใหนักบริ หารรูจัก
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วางแผนสงเสริม กอตั้ง บํารุงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมองคการ เพื่อใหเปนแบบแผน ประเพณีในการปฏิบัติงานที่มีความ
เหมาะสมเกิดขึ้นภายในองคการ (วิเชียร วิทยอุดม, 2555: 95)
โรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 21 ดําเนินงานตามนโยบายสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีปญหาตางๆที่พบเชน ปญหาการขาดความเขาใจในระบบงานของโรงเรียน บุค ลากร
ยังไมรูจักหนาที่ของตนเอง ปญหาบุคลากรขาดความสามัคคี ปญหาบุคลากรไมใหความรวมมือในการดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธและการประสานงานภายในโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
แบงเปน 3 ขนาด ตามจํานวนนักเรียนในโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งโรงเรียนแต
ละขนาดมีบริบทและวัฒนธรรมในการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากพื้นที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติแ ละวัฒ นธรรม ดัง นั้นผูวิจัยจึงสนใจวัฒ นธรรมในโรงเรีย นที่จะนํามาเปนตัวแปรใน
การศึกษาครั้งนี้
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางาน
เปนทีม ของครู โรงเรี ยนสัง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อที่จะทราบวาวัฒ นธรรมองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยูในระดับใด มีวัฒนธรรมองคการอะไรบางที่มีความสัมพันธ
และสงผลตอการทํางานเปนทีมของครู โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงแกไขการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 21
2.2 เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
3.2 ปจจัยวัฒนธรรมองคการอยางนอย 1 ปจจัย สามารถสรางสมการณพยากรณการทํางานเปนทีมของครูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปน ครูผูทําหนาที่หลัก ดานการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จํานวน 2,139 คน
4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ (Predictor Variable) คือปจจัยวัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย 1) คานิยม 2) ความผูกพัน
3)การสื่อสาร 4) พิธีกรรม 5) การควบคุม 6) การตัดสินใจ
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ตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable) คือการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบดวย 1) ดานเปาหมายรวมกัน 2) ดานภาวะผูนํา 3) ดานการยอมรับนับถือ 4) ดานความรวมมือ
5) ดานกําหนดบทบาท
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 วัฒนธรรมองคการ ไดทําการสังเคราะหเอกสารจากนักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัย ไดองคประกอบของ
วัฒนธรรมองคการจํานวน 6 ดาน ไดแก 1) คานิยม 2) ความผูกพัน 3) การสื่อสาร 4) พิธีกรรม 5) การควบคุม
6) การตัดสินใจ
5.2 วัฒนธรรมองคการ ไดทําการสังเคราะหเอกสารจากนักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัย ไดองคประกอบของ
วัฒนธรรมองคการจํานวน 5 ดาน ไดแก 1) เปาหมายรวมกัน 2) ภาวะผูนํา 3) การยอมรับนับถือ 4) ความรวมมือ 5) การ
กําหนดบทบาท
6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป น ครู ผูทํ าหน าที่ หลั ก ด านการเรีย นการสอน ป การศึกษา 2560 ที่ป ฏิบั ติง านใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จํานวน 2,139 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 345 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางขนาดของกลุมตัวอยางของทิพยสิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี (2559:
147) ซึ่งใชระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และระดับความคลาดเคลื่อน ±5 เปอรเซ็นต สุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ และสุ มกลุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลากใหไดจํานวนครบตามสัดสวนที่กําหนดไว
6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยพัฒนาจากการศึกษาเอกสาร หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ
ในการบริหารงานโรงเรียนจนถึงปจจุบัน และขนาดของโรงเรียน ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยวัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก 1) ดานคานิยม 2) ดานความผูกพัน
3)ดานการสื่อสาร 4)ดานพิธีกรรม 5) ดานการควบคุม 6) ดานการตัดสินใจ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนตามความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน ทั้งหมด 5 ดาน ประกอบดวยไปดวย 1) ดานเปาหมาย
รวมกัน 2) ภาวะผูนํา 3) ดานการยอมรับนับถือ 4) ดานความรวมมือ 5) ดานกําหนดบทบาท เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนตามความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1
6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูล ดังนี้
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1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามไปยังผูอํานวยการโรงเรียน ของกลุมตัวอยางพรอมแนบหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลและ
ซองเปลาติดแสตมปพรอมจาหนาซองถึงผูวิจัย เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเสร็จแลว นําแบบสอบถามใสซองเปลาที่ติด
แสตมปและจาหนาซองถึงผูวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดแนบไปพรอมแบบสอบถาม และสงคืนทางไปรษณียภายใน 2 สัปดาห
3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากสงแบบสอบถามครบกําหนด 2 สัปดาห
6.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะหหา คาสถิติ โดยใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS ) ในการวิเคราะหคาสถิติที่ใชในการวิจัย
ไดแก
1. วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ
และระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
คารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะห ขอมู ลในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค การของครูในโรงเรียนตามความคิ ดเห็ นของครูใ น
โรงเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําขอมูลมาแปลความหมาย
ของขอมูลโดยพิจารณาจาก ระดับคะแนนเฉลี่ยของชวงระดับคะแนน 5 ระดับแลวเทียบเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:
121)
3. วิเ คราะหข อมูล ในแบบสอบถาม ตอนที่ 3 การทํางานเปนที มของครู ในโรงเรียนตามความคิด เห็นของครูใ น
โรงเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําขอมูลมาแปลความหมาย
ของขอมูลโดยพิจารณาจาก ระดับคะแนนเฉลี่ยของชวงระดับคะแนน 5 ระดับแลวเทียบเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:
121)
4. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการกับการทํางานเปนทีมของครู โดยใชการวิเคราะห
คํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ (r)แลวนําคาที่คํานวณไดมาแปลผลโดยเทียบเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 110)
5. วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ระหวางตัวแปรพยากรณคือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 6 ดาน ไดแก ดานคานิยม
ดานความผูกพัน ดานการสื่อสาร ดานพิธีกรรม
ดานการควบคุมและดานการตัดสินใจ ตัวแปรเกณฑคือ การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน โดยรวม โดยวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
7. ผลการวิจัย
7.1 ความสั มพันธระหวางวั ฒนธรรมองค การกับการทํ างานเป นทีม ของครู ในโรงเรียน สัง กัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความสัมพันธทางบวก อยูระหวาง .538-.916 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.2 สมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มี 5 ดาน ไดแ ก ดานพิธีกรรม ดานการควบคุม ดานความผูกพัน ดานคานิ ย มและด านการ
ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ) ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ .907
คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เทากับ .822 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Standard Error)
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เทากับ178. แสดงวา องคประกอบของวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดานพิธีกรรม ดานการควบคุม ดานความผูกพัน ดานคานิยมและดานการตัดสินใจ ไดรอยละ
95 และเขีย นสมการพยากรณ วัฒนธรรมองคการที่ ส งผลตอการทํ างานเป นทีม ของครูใ นโรงเรี ยนสั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
สมการพยากรณในรูปคะแนนทั่วไป
Yˆ  1.465  .353(X 4 )  .277(X 5 )  .342(X 2 )  .311(X1 )  .092(X 6 )
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zˆ  .479(X 4 )  .396(X 5 )  .325(X 2 )  .294(X 1 )  .139(X 6 )
8. สรุปผลการวิจัย
8.1 วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกบั การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01.
8.2 วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
9. อภิปรายผลการวิจัย
9.1 วั ฒ นธรรมองค การสั ม พั น ธ กับ การทํ า งานเป นที ม ของครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน
อินทวงศ (2550) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการทํางานเปนทีม ตามการรับรูของ
ครู ผู ส อนในโรงเรี ย นมั ธยมศึ กษา สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาหนองคาย ผลการวิ จัย พบว า 1) ภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรูของครู ผูสอนทุกกลุม ประสบการณอยูในระดับมาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของครูผูสอนทุกกลุมประสบการณ ไมแตกตางกัน
3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนทุกขนาดโรงเรียน อยูใ นระดับมาก
4) ผลการเปรียบเที ยบภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงของผู บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตามการรับรู ของครู ผูส อนทุ กขนาด
โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01
9.2 วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยวัฒน นนทยะโส (2557) ไดศึกษา
รูป แบบการทํ างานเป นที ม ที่ส งผลต อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิช าการของสถานศึกษา สัง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ผลการวิ จัย พบว า 1) รู ปแบบการทํางานเป นทีม สัง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานความรวมมือ ดานการสื่อสาร
ดานการประสานงาน ดานความคิดสรางสรรคที่กาวหนา และดานความกาวหนาที่ตอเนื่อง 2) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนากระบวนการการ
เรียนรู และ การนิเทศการศึกษา 3) รูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความรวมมือ ดานความคิดสรางสรรคที่กาวหนา ดานความ
กาว หนาที่ตอเนื่อง และดานการประสานงาน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถรวมกันพยากรณ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 89เปอรเซ็นต สวนดานการสื่อสาร
ไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
10. ขอเสนอแนะ
10.1 จากผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของครู ดานความผูกพันมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดแตไมสงผลตอการทํางาน
เปนทีมเพราะฉะนั้นความผูกพันที่คนใหความสําคัญมากอยูแลวก็ไมควรที่จะตองพัฒนาสวนดานพิธีกรรมมีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่
5 แตส งผลตอการทํ างานเปนทีม มากที่สุ ดแสดงว าคนให ความสําคั ญกั บด านนี้นอยที่ สุด ที่จะทําให การทํ างานเปนทีม ให มี
ประสิทธิภาพ
10.2 ควรมี การศึ กษาวิ จัย เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค การที่ สง ผลต อ การทํ างานเป นที ม สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่กวางขึ้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรในดานตางๆ ที่สนับสนุนปจจัย
การวัฒธรรมองคการตอไป
11. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ เลมนี้ สําเร็ จลงไดดวยดี ด วยความกรุ ณาและชวยเหลือแนะนํ าอย างดียิ่ งจากคณะกรรมการที่ป รึกษา
วิท ยานิ พนธ ที่ กรุณาช วยเหลื อให คําปรึ กษา แนะนํ า เสนอขอบกพร องต างๆ ด วยความเอาใจใส ต ลอดมา และขอกราบ
ขอบพระคุณ นายศุภกิต ถิ่นทอง สิบเอกณรงคชัย เวียงสิมาและครอบครัวที่ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา ขอบพระคุณครูอาจารยที่
ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาและความรูแกผูวิจัย ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน 18 ทุก
คนที่ใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
A synthesis of research on administrators’ Leadership styles
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยใช เทคนิคการ
วิเคราะห อภิ มานตามวิธีของกลาส โดยนํางานวิ จัย เกี่ ยวกับ ภาวะผู นําของผู บริ หารสถานศึ กษาจากฐานขอมูล งานวิ จัย ไทย
(THAILIS) ตั้งแตป 2540-2560 จํานวน 99 เรื่อง มาสรุปและประเมินไดงานวิจัยที่ผานการประเมิน 39 เรื่อง สังเคราะหงานวิจัย
โดยหาคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ย ประมาณคาขนาดอิทธิพลจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน และ
วิเคราะหความแปรวนของขนาดอิทธิพล ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับสูง 2) ปฏิสัมพันธ
ระหวางขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไมสงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล 3) ขนาดกลุมตัวอยาง
ไมทําใหขนาดอิทธิพลแตกตางกัน และ 4) คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทําใหขนาดอิ ทธิพลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ กับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การสังเคราะหงานวิจัย การวิเคราะหอภิมาน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research was synthesis of research on administrators’ leadership with metaanalysis method of Glass. The samples were 39 research from 99 administrators’ leadership research that
study on comparison and relationship which more than 3.50 level of research evaluation. The statistics
used for data analysis and hypothesis testing were Grand Mean, Standard Deviation of Mean, and Twoway Analysis of Valiance. The results of research were 1) Administrators’ leadership were at the high levels.
2) Interaction between sample size and statistics non-affecting to valiance of effect size. 3) Sample size
were not affecting to valiance of effect size.. and 4) The comparison of effect size classified by statistics
were different with statistically significant at .05, it was found that the difference of effect size between
F-test and correlation coefficient had statistically significant at .01.
Keywords: research synthesis, meta-analysis, administrators’ leadership
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1. บทนํา
ประเทศไทยใชคนเปนศูนยกลางของการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ.2540 ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองมีคุณภาพสูง
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยดําเนินการ
ให ค รู และบุ ค ลากรของสถานศึ กษาทุ กคนร วมแรงร วมใจกั นในการปฏิ บั ติ งานใหบ รรลุ เป าหมายในการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการสถานศึกษา เนื่องจากภาวะผูนําเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะของผูนําที่สามารถใชกระบวนการโนมนาว ชักจูง และใชอิทธิพลของตนใหสมาชิกทุกคนในองคกรรวมแรงรวมใจกัน
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมาย
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเพราะผูนําคือบุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนํากลุมและมี
อิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม เพื่อทําหนาที่เปนหัวหนาของกลุมและทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย (Dejnozka, 1983)และ
เปนบุคคลที่ริเริ่มหรือสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูที่สนับสนุน สงเสริมให
ความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุมดําเนินไปดวยดี (Fiedler, 1967) ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูนําของสถานศึกษาที่ตองมี
ภาวะผู นําจึ ง จะสามารถนํ าสถานศึ กษาให ป ระสบความสํ าเร็ จในการบริห ารจั ด การศึกษาและบรรลุ เ ปาหมายของการจั ด
การศึกษาของชาติตอไป และเนื่องจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญมากจึงไดมีการทําวิ จัยเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไว เปนจํานวนมาก ผูวิจัย นํางานวิจัยเกี่ ยวกับภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษามาสัง เคราะห
งานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมานซึ่งเปนการสังเคราะหงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันโดยใชวิธีการทาง
สถิติเพื่อสังเคราะหเปนองคความรูใหม มิธ (Glass, McGaw and Smith, 1981 ; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 42)
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยใช เทคนิคการ
วิเคราะหอภิมานตามวิธีของกลาส
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําจากฐานขอมูลงานวิจัย
ไทย (THAILIS) ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2560 จํานวน 2,332 เรื่อง
3.1.1 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบ ริห ารสถานศึกษา
ที่มีการศึกษาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางหรือการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา จํานวน 99 เรื่อง
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ฉบับ ไดแก
3.2.1 แบบสรุปงานวิจัย
แบบสรุปงานวิจัยประกอบดวยรายละเอียดของขอมูล 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของงานวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของงานวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย และขอมูลที่เปนผลการวิจัย
3.2.2 แบบประเมินงานวิจัย
แบบประเมินงานวิจัยประกอบดวยหัวขอประเมินความชัดเจนและความนาเชื่อถือของงานวิจัย 11 ขอ
3.2.3 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย
แบบบันทึก ขอมูล งานวิจั ย แบ งเปน 4 ตอน แตล ะตอนประกอบด วยประเด็นที่นํามาใช ในการสั งเคราะห
งานวิจัยของงานวิจัยแตละเรื่อง
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3.1 แบบสรุปงานวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสรุปงานวิจัยตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูวิจยั นําประเด็นการประเมินงานวิจัยทั้ง 11 ประเด็น วิเคราะหเปนหัวขอสรุป 14 หัวขอ
ขั้นที่ 2 กําหนดรายละเอียดในการสรุปงานวิจัยใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินงานวิจัย
ขั้นที่ 3 นําหัวขอและรายละเอียดทั้ง 14 หัวขอ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 ผูวิจัยนําผลการตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขหัวขอและรายละเอียดการสรุปงานวิจัยทั้ง 14 หัวขอ
ขั้นที่ 5 ผูวิจัยนําหัวขอและรายละเอียดในการสรุปงานวิจัยทั้ง 14 หัวขอ มาสรางเปนแบบสรุปงานวิจัย
3.3.2 แบบประเมินงานวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินงานวิจัยตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 นําแนวคิดการประเมินงานวิจัยของพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 203-212) และอุทุมพร จามรมาน
(2527: 96-102) มาวิเคราะหเปนประเด็นที่นําไปประเมินงานวิจัยสําหรับการสังเคราะหงานวิจัยได 11 ประเด็น
ขั้นที่ 2 ใชเทคนิคการวัดเจตคติของ ลิเคิรท (Likert, 1993: 247) เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ขั้นที่ 3 นําประเด็นและเทคนิคเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแกไขประเด็นที่ใชในการประเมินงานวิจัยทั้ง 11 ประเด็น
ขั้นที่ 5 สรางแบบประเมินงานวิจัยและนําไปใชประเมินงานวิจัยสําหรับการสังเคราะหงานวิจัยในครั้งนี้
3.3.3 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย
ผูวิจัยสรางขึ้นตามประเด็นที่นํามาใชในการสังเคราะหงานวิจัย คือ จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวนกลุม
ตัวอยางยอยทุกกลุม คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนํา คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานที่คํานวณได
และคาขนาดอิทธิพลที่คํานวณไดจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.4.1 นํางานวิจัยที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 99 เรื่อง มาสรุปลงในแบบสรุปงานวิจัย
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3.4.2 นําแบบสรุปงานวิจัยที่สรุปไวตามขอ 1 ทั้ง 99 เรื่อง มาประเมินตามแบบประเมินงานวิจัย
3.4.3 คัดเลือกงานวิจัยทีม่ ีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปไดจํานวน 39 เรื่อง
3.4.4 ผูวิจัยนํางานวิจยั ที่คัดเลือกไวทั้ง 39 เรื่อง มาบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 สังเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยของคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคาเฉลี่ยของงานวิจัย
3.5.2 สังเคราะหงานวิจัยโดยใชเทคนิคการวิเคราะหอภิมานของกลาส (Glass) โดยประมาณคาขนาดอิทธิพล
จากคาสถิตทิ ี่ใชทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะหความแปรวนของขนาดอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปรปรับสองตัวแปร คือ คาสถิติที่
ใชทดสอบสมมติฐานและขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.6.1 คาเฉลี่ยของคาเฉลี่ย (Grand Mean)
3.6.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.6.3 การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)
4. ผลการวิจัย
4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินมีจํานวน 39 เรื่อง
4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สังเคราะหจากงานวิจัยอยูในระดับสูง
4.3 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 3 วิธี คือ
4.3.1 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) จํานวน 12 คา
4.3.2 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ (F-test) จํานวน 12 คา
4.3.3 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยทีป่ ระมาณจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) จํานวน 24 คา
4.4 ขนาดอิทธิพล 48 คา จําแนกตามขนาดกลุมตัวอยางและคาสถิตทิ ี่ใชทดสอบสมมติฐานเปน 6 กลุม ดังนี้
4.4.1 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที 6 คา
4.4.2 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ เอฟ 4 คา
4.4.3 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ทดสอบสมมติฐานดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 14 คา
4.4.4 กลุมตัวอยางขนาดเล็กที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที 6 คา
4.4.5 กลุมตัวอยางขนาดเล็กที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ เอฟ 8 คา
4.4.6 กลุมตัวอยางขนาดเล็กที่ทดสอบสมมติฐานดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 10 คา
4.5 ปฏิ สั ม พั นธ ร ะหว างขนาดกลุ ม ตั ว อย างกั บ ค า สถิ ติ ที่ ใ ช ท ดสอบสมมติ ฐ านของงานวิ จัย ไม ส ง ผลต อความ
แปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย
4.6 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากงานวิจัยที่ใชขนาดกลุมตัวอยางขนาดใหญกับขนาดเล็กไมแตกตางกัน
4.7 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยตางกันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบรายคูพบวา
4.7.1 ขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที กับคาการทดสอบ เอฟ ไมแตกตางกัน
4.7.2 ขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที กับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมแตกตางกัน
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4.7.3 ขนาดอิท ธิพ ลที่ป ระมาณจากค าการทดสอบ เอฟ กั บค าสัม ประสิท ธิ์ สหสั มพั นธ แ ตกต างกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ขอคนพบจากการสรุปงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ผูวิจัยนํางานวิจัยฉบับสมบูรณที่ศึกษาเกี่ย วกับ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ศึกษาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางหรือการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ คัดเลือก
เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 99 เรื่อง มาสรุปรายละเอียดลงในแบบสรุปรายงานการวิจัยและประเมินตามแบบประเมินงานวิจัย
ผลการประเมินปรากฏวามีงานวิจัยที่ผานการประเมินในระดับดีขึ้นไป จํานวน 39 เรื่อง เปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวย
การทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ จํ านวน 15 เรื่อง และเปนงานวิ จัยที่ ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการหาคาสั มประสิท ธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปร จํานวน 24 เรื่อง สวนอีก 60 เรื่อง ที่ไมผานการประเมิน เปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยการ
ทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ 50 เรื่ อง และเปนงานวิ จัย ที่ท ดสอบสมมติฐ านดวยวิ ธีการหาค าสั มประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ
ระหวางตัวแปร 10 เรื่อง ผูวิจัยไดขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1.1 งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 34 เรื่อง ผลการวิจัยตรง
ตามสมมติฐานของการวิจัยทุกเรื่องประกอบกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของ
ขอมูลในระดับมากถึงมากที่สุด สงผลใหงานวิจัย ที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางตัว แปรผานการ
ประเมินงานวิจัย 24 เรื่อง สวนอีก 10 เรื่องที่ไมผานการประเมินนั้นเนื่องจากเหตุผลที่ทําวิจัยและปญหาวิจัยมีความคลุมเครือ
ไมชัดเจน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยไมชัดเจนและไมมีรายงานการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
5.1.2 งานวิจัย ที่ ทดสอบสมมติฐ านดวยการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ จํานวน 65 เรื่อง ผานการ
ประเมินงานวิจัย จํานวน 15 เรื่อง เปนเรื่องที่มีผลการวิจัยตรงตามสมมติฐานของการวิจัยทุกขอหรือบางขอ และมีเรื่องที่ไม
ผานการประเมินงานวิจัย จํานวน 50 เรื่องนั้น เปนเรื่องที่มีผลการวิจัยไมตรงตามสมมติฐานของการวิจัย ทุกเรื่อง เหตุผลที่ทํา
วิจัยและปญหาวิจัยมีความคลุมเครือไมชัดเจน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยไมชัดเจนและไมมีรายงานการหาคุณภาพของ
เครื่ องมื อวิ จัย ส วนสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อมู ล มี ค วามสอดคล องและเหมาะสมกั บ ลั กษณะของข อมู ล ในระดั บ น อ ย
ถึงปานกลาง นั่นคือผูวิจัยใชการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ ทั้ง 65 เรื่อง กับงานวิจัยที่มีตัวแปรตนตั้งแตสองตัวขึ้นไป
ทําใหผูวิจัยไมสามารถศึกษาปฏิสัมพันธของตัวแปรตนที่สงผลตอความแปรปรวนของตัวแปรตามได สงผลใหงานวิจัยที่ทดสอบ
สมมติ ฐานด วยการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ ผานการประเมินงานวิจัย 15 เรื่อง และไมผานการประเมินงานวิจัย
50 เรื่อง
5.2 ขอคนพบที่เปนคุณลักษณะของงานวิจัยจากการสรุปงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ย วกับ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ศึกษาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางหรือการหาความสัมพันธระหว างตัวแปรที่คัดเลือก
เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 99 เรื่อง ที่ผูวิจัยสรุปจากการวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
5.2.1 เหตุ ผลที่ ทําวิจัย งานวิ จัย ทุกเรื่องให เหตุผ ลวาภาวะผู นําเปนคุณลั กษณะสํ าคั ญที่ สุ ดของผู บริ หารที่
ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนมี ดวยความสามารถในการโนมนาว
จิตใจ จูงใจใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารวมแรงรวมใจ ตั้งใจ เต็มใจปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข
และภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ งคือประเทศชาติพัฒนาไดดวยคุณภาพของคน
เพราะคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก ๆ ดานและการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ใชพัฒนาคุณภาพของคน
5.2.2 ปญหาวิจัย ทุกเรื่องจะเริ่มจากการศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ถาเป นงานวิจัย ที่
ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ ปญหาวิจัยจะเปนการเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาที่จําแนกตามคุณลักษณะตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสนใจ งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ปญหาวิจัยจะเปนการหาความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ
ตัวแปรอื่นที่ผูวิจัยสนใจอีกหนึ่งตัว งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ปญหาวิจัยจะเปนการหา
ความสัมพันธระหวางของภาวะผู นําของผูบริ หารสถานศึกษากับตัวแปรอื่ น ๆ ที่ผูวิจัยสนใจอี กหลายตัว งานวิ จัยที่ท ดสอบ
สมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ปญหาวิจัยจะเปนการหาความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผู บริหาร
สถานศึกษากับตัวแปรอื่นที่ผูวิจัยสนใจอีกหนึ่งตัว พรอมทั้งศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอตัว
แปรนั้นหรืออิทธิ พลของตัวแปรนั้นที่สงผลตอภาวะผูนําของผู บริหารสถานศึกษา และงานวิ จัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ปญหาวิจัยจะเปนการหาความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากั บตัวแปร
อื่น ๆ ที่ผูวิจัยสนใจอีกหลายตัว พรอมทั้งศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเหลานั้นที่สงผลตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
5.2.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง งานวิจัยทุกเรื่องทําการศึกษากับครูและผู บริหารสถานศึ กษาซึ่งเปนการ
กําหนดประชากรไดสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนตัวแปรหลักและตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งเปน
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือคุณลักษณะตาง ๆ ของครูหรือผูบริหารสถานศึกษา สวนวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
นั้นถาเปนครูจะใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชสถานศึกษาเปนชั้น (Strata) ของการสุม
ถาเป นผูบ ริหารสถานศึกษาจะใชวิธีการสุม อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมกับ สถานศึกษา สํ าหรั บการ
กําหนดขนาดของกลุ มตัวอยางนั้ นสวนใหญใช ตารางประมาณขนาดกลุมตั วอย างของเครจซี่แ ละมอร แกน (Krejcie and
Mogan, 1970: 607–610) และบางเรื่องใชตารางประมาณขนาดกลุ มตั วอย างของยามาเน (Yamane, 1967: 886-887)
นับวาเปนการกําหนดประชากรไดสอดคลองและเหมาะสมกับตัวแปรและวิธีการเลือกกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร
อยางแทจริง
5.2.4 ตัวแปรที่ศึกษา ภาวะผูนําของผูบริ หารสถานศึ กษาเปนตั วแปรหลักของงานวิจัยทุกเรื่อง การนิยาม
ภาวะผู นําของผู บ ริห ารสถานศึ กษาซึ่ งเป นตั วแปรหลั กนั้นทุ กเรื่ องใช วิธีศึ กษาและรวบรวมความหมายของภาวะผู  นําของ
ผูบริหารสถานศึ กษาจากนักวิช าการหลาย ๆ คนแลวนํามาสรุปเปนความหมายของภาวะผู นําของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความเขาใจและความคิดเห็นของผูวิจัยซึ่งเปนการนิยามตัวแปรทั่ว ๆ ไป ไมมีการนําความหมาย หลักการและทฤษฎีของภาวะ
ผูนําและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามาวิเคราะหคําสําคัญ ใจความสําคัญ และวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําและ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แลวนําผลจากการวิเคราะหทั้งหมดมาสังเคราะหและเรียบเรียงเปนความหมายของภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนการนิยามปฏิบัติการตัวแปรหลักและตัวแปรอื่น ๆ ที่นํามาศึกษาดวย
5.2.5 เครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยทุกเรื่องจะแบงออกเปนหลายตอน
ถาเป นงานวิจัยที่ ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที (t-test) และวิธีการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
ANOVA) หรือการทดสอบเอฟ (F-test) ตอนแรกจะเปนการสํารวจรายการ (Checklist) ซึ่งมีลักษณะเปนการจัดกลุมหรือการ
วัด ระดับ นามบัญ ญั ติ (Nominal Scale) ส วนตอนที่ สองจะเป นแบบวั ด ภาวะผู นําของผู บริ ห ารสถานศึก ษาที มีลั กษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิ เคิร ท (Likert) ซึ่ง เปนการวัดระดับอั นตรภาค (Interval Scale) สวนงานวิจัย
ที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
คาสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั นธ พ หุ คู ณ (Multiple Correlation Coefficient) การวิ เ คราะห การถดถอยอย างง าย (Simple
Regression Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตอนแรกจะเปนแบบวัดภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สวนตอนอื่นๆ จะเปนแบบวัดตัวแปรอื่นๆ ที่นํามาศึกษารวม มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ของลิเคิรท(Likert) ซึ่งเปนการวัดการวัดระดับอันตรภาค (Interval Scale) ทุกตอน
สําหรับคุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่เปนแบบวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาหรือแบบวัดตัวแปรอื่น ๆ
ทีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท(Likert) นั้น สวนใหญมีการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
วัตถุประสงคของขอความรายขอ กับคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยไมมีการหาคาอํานาจจําแนกของขอความรายขอ
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มีบางเรื่องที่มีรายงานการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยครบทั้งสามประการ แตก็มีบางเรื่องที่ไมมีรายงานการหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย
5.2.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับนอยถึง
มากที่สุด ดังนี้
1) การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาหรือคุณลักษณะอื่น ๆ หรื อตัวแปรอื่น ๆ งานวิจัยทุก
เรื่องวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับมากที่สุด
2) การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา งานวิจัยทุกเรื่องมีตัวแปรตนมากกวาหนึ่งตัวแปร
โดยวิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบ ที (t-test) ในกรณีที่ตัวแปรตนแบงเปนสองระดับกับการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรตนแบงออกมากกวาสองระดับ ซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลตอความแปรปรวนของตัวแปรตามได ในกรณีเชนนี้ผูวิจัยควรใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)
หรือมากกวาในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
3) การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับคุณลักษณะอื่น ๆ หรือตัวแปร
อื่น ๆ งานวิ จัย แตล ะเรื่ องใชส ถิติใ นการวิ เคราะหขอ มูลแตกต างกัน มีทั้ง คาสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธแ บบเพียร สัน (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) ถึงแมจะมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับมาก
แตเปนการศึกษาในรูปแบบความสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) ซึ่งเปนการศึกษาระดับพื้นฐานของการวิเคราะห
การถดถอยอย างง าย (Simple Regression Analysis) ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ พ หุ คู ณ (Multiple Correlation
Coefficient) ซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับมากเชนกันแตก็เปนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และเปนพื้นฐานของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
ลักษณะของขอมูลในระดับมากที่สุด
5.3 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สังเคราะหจากงานวิจัยอยูในระดับสูง จากการศึกษาและวิเคราะหภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจากงานวิจัยทั้ง 39 เรื่อง ปรากฏวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับสูง 37 เรื่อง
และอยูในระดับปานกลาง 2 เรื่อง เมื่อนําคาเฉลี่ยของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 39 เรื่อง มาสังเคราะหงานวิจัย
โดยการหาคาเฉลี่ยของคาเฉลี่ยของงานวิจัยทุกเรื่องภาวะผูนําของผูบริ หารสถานศึกษาที่สังเคราะหจากงานวิจัยทั้ง 39 เรื่อง
จึงอยูในระดับสูง
5.4 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 3 วิธี คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่
ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) จํานวน 12 คา มีคาตั้งแต .26 ถึง 6.29 คาเฉลี่ยเทากับ 1.12 ขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ (F-test) จํานวน 12 คา มีคาตั้งแต .05 ถึง .43 คาเฉลี่ยเทากับ .19 และขนาด
อิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) จํานวน 24 คา มีคาตั้งแต .79 ถึง 13.84 คาเฉลี่ยเทากับ
2.94 เปนการแปลงคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐ านของงานวิจัย ที่นํามาสัง เคราะหง านวิจัย โดยใชสูต รของกลาส แมคกอว
และสมิธ (Glass, McGaw and Smith, 1981 ; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 71-73) ใหเปนดัชนีมาตรฐานในหนวย
การวัดเดียวกันเพื่อทาใหสามารถนามาวิเคราะหรวมกันหรือเปรียบเทียบกันได
5.5 ปฏิ สั ม พั นธ ร ะหว างขนาดกลุ ม ตั ว อย างกั บ ค า สถิ ติ ที่ ใ ช ท ดสอบสมมติ ฐ านของงานวิ จัย ไม ส ง ผลต อความ
แปรปรวนของขนาดอิ ทธิพ ลของงานวิจัย หมายความวาขนาดความสัมพั นธข องขนาดกลุม ตัวอยางกับค าสถิ ติที่ใ ชทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัยมีไมมากพอที่จะสงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือขนาด
กลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยไมมีความสัมพันธกันนั่นเอง นั่นคือขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใช
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยตางก็สงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัยอยางเปนอิสระตอกัน
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5.6 ขนาดอิท ธิพ ลของงานวิ จัย ที่ป ระมาณจากงานวิ จัย ที่ใช กลุ มตั วอยางขนาดใหญ กับ ขนาดเล็ กไมแ ตกตางกั น
หมายความวาในการทําวิจัย นั้นผูวิจัย จะใชกลุม ตัวอยางขนาดใหญ หรือขนาดเล็กก็จะไมทําให คาสถิติที่คํ านวณได ไมมีความ
แตกตางกัน ขอเพียงแต กลุมตัวอยางนั้นไดมาจากการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการทางสถิ ติที่ถูกตอง นั่นคื อ
ขนาดของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับขนาดอิทธิพลซึ่งก็คือคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยนั่นเอง
5.7 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยตางกันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยมีความสัมพันธกับขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัย โดยคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่แตกตางกัน 3 วิธี สงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัย ซึ่งทําใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน
ผลการทดสอบรายคูที่พบวาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) กับคาการทดสอบ
เอฟ (F-test) และขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) กับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy )
ไมแตกตางกัน หมายความวาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่แตกตางกัน 2 วิธี คือ คาการทดสอบ ที (t-test) กับ
คาการทดสอบ เอฟ (F-test) และคาการทดสอบ ที (t-test) กับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy ) ไมสงผลตอความแปรปรวน
ของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย ซึ่งทําใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยไมแตกตางกัน
สวนขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ (F-test) กับคาสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy )
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่แตกตางกัน 2 วิธี
คือ คาการทดสอบ เอฟ (F-test) กับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy ) สงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย
ซึ่งทําใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขนาดกลุม ตัวอยางไมสง ผลใหข นาดอิท ธิ พลของงานวิ จัยแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง
ในการทําวิจัยโดยการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรตามหลักการทางสถิติทําใหไดผลการวิจัยเชื่อถือไดเชนเดียวกัน
6.2 คาการทดสอบ ที (t-test) กับคาการทดสอบ เอฟ (F-test) ไมสงผลใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน
ดังนั้นในการทําวิจัยโดยใชวิธีการเปรียบเทียบความแตกตางดวยคาสถิตินั้นจะแบงเปนสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมก็ได
6.3 ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบตาง ๆ โดยใชแบบของภาวะผูนํา
สถานภาพของกลุมตัวอยาง วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง สมมติฐานการวิจัย และเครื่องมือวิจัย เปนตัวแปรปรับ
6.4 ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรอื่นนอกเหนือจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
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การพัฒนาสื่อการสอนจากดินไทยเพือ่ วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กปฐมวัย
Development of teaching media from Thai clay to measure learning
achievement of preschool children
วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน
คณะเทคโนโลยีคหกรรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
visitsri_t@rmutt.ac.th
บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก”และ
หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณโดยใชสื่อการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก” และ
หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ (1) ชุดสื่อการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปน หนวย “สัตวนารัก” และ หนวย“อาชีพ
บุคคลที่ควรรูจัก”สําหรับเด็กปฐมวัย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา ที กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก เด็กปฐมวัย อายุระหวาง 4-5 ป ที่
ศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สังกัดคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เปนนักเรียนหองชั้นอนุบาลปที่ 2/1
จํานวน 23 คน
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดสื่อการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ทั้ง 15 เรื่องและมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 80.58/95.01
2. ผสสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย“สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”โดยใชสื่อการสอนจากดินไทยใน
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนของเด็กปฐมวัยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: สื่อการสอน เด็กปฐมวัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดินไทย
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Abstract
This research aims to: 1) Development of teaching materials from Thai soil for preschool children,
"cute animals" and "Career people should know" units. 2) To compare the learning achievement before
and after learning of preschool children who have been provided with experience activities using teaching
materials from Thai clay. "cute animals" and "Career people know" units.
The instruments used in this study were (1) a set of instructional media from Thai clay dolls, "cute
animals" and "Career people should know" units for preschool children (2) achievement test for early
childhood. Data were analyzed by means of standard deviation and t tests.The samples in this study
were preschool children between the ages of 4-5 years studying at the second grade kindergarten, second
semester, academic year 2016, Rajamangala kindergarten school. Department of Home Economics
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Randomized controlled trial. 23 students in Kindergarten
Year 2/1.
The research found that (1)The teaching materials Thai clay for Preschool Children, "cute animals"
and "Career people should know" units that the researcher developed were more effective than the 80/80
criterion, and the average efficiency was 80.58/95.01 (2) Achievement The "cute animal" and "career people
should know" unit using the teaching materials from the Thai clay in the supplementary learning activities
showed that the learning outcomes of the pre-school children were significantly higher than before the
study. At the .05 level.
Keywords: instruction media, early childhood, learning achievement, Thai clay
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1. บทนํา
การพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพมีผลมาจากการสงเสริมพัฒนาการตั้งแตปฐมวัยซึ่งเปนวัยที่เด็กสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ
ไดอยางรวดเร็ว การกระตุน ทางหู ตา จมูก ลิ้น และกาย ใหไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส และไดเรียนรูโดยการเลน ไดตั้งแตปฐมวัย
การจัดการศึกษาตองเริ่มตนตั้งแตชวง 5 ปแรกของชีวิต ซึ่งเปนชวงที่สําคัญมากในการ วางรากฐานบุคลิกภาพของมนุษย ทั้งนี้
การไดรับความรักจากพอแมจะชวย ใหใยประสาทในเซลลสมองงอกงาม ทําใหเด็กสามารถเรียนรูไดงาย รูเหตุผล คิดเปน บน
พื้นฐานการพัฒนา เด็กใหสมบูรณมากที่สุด เด็กเล็ก ๆ จะเรียนรูทุกอยางในวัยที่เขายังเล็กอยู แตถาหากเด็กในวัยนี้ไมไดรับการ
เอาใจใส เมื่อพนวัย นี้ไ ปแล วเด็กจะเรีย นรู สิ่ง ตาง ๆ ได ดวยความยากลํ าบาก เรื่ องบางอย างก็ไ มสามารถเรี ยนรู ได อีก เลย
(เยาวพา เดชะคุปต 2542 : 15 ) การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย เพราะ เปน
วัยที่มพี ัฒนาการทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา เปนระยะที่เกิดการเรียนรูไดมากที่สุด เปนวัย
สดใสมองโลกสวยงาม มีความสงสัยใครรู มีจินตนาการกวางไกล เปนชวงชีวิตที่กําลังสรางบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยพื้นฐาน
ของตนเองซึ่งจะติดตัวตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ เด็กวัยนี้ เปนวัยที่ตองพึ่งพาผูใ หญ หากไดรับการอบรมเลี้ยงดู
สงเสริมอยางถูกตองและไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ เทากับไดวางรากฐานที่ดี ๆ ใหกับเด็กในชีวิตขางหนา
และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548 : 3 ) ดังนั้นการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงตอง
อยู บ นพื้ นฐานการอบรมเลี้ ยงดู แ ละส ง เสริ มกระบวนการเรี ยนรู ที่ส นองต อธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของเด็ ก แต ล ะคนตาม
ศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณมีคุณคาตอตนเอง กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3)
การจัดประสบการณสําหรั บเด็กปฐมวั ย ปจจัยหนึ่ง ที่จะขาดไมไ ดเลยก็คือสื่ อประกอบการเรียนการสอนในการจั ด
กิจกรรม เพราะสื่อมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู เจตคติ คานิยมประสบการณ การใชสื่อการสอนจะชวยลดอุปสรรค
หรือแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลที่มีผลตอการเรียนรู ทั้งนี้สื่อการสอนที่ถูกออกแบบมาใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน จะชวยเอื้ออํานวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน หรือระหวางผูเรี ยนกับผูสอน ชวย
สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหนาสนใจ มีชีวิตชีวา สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูไมเบื่อหนายตอการเรียน กิจกรรมมีหลายรูปแบบที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระเพื่อใหเกิดประสบการณตรงเกิดการเรียนรู ไดพัฒนาครบทุกดาน (กรมวิชาการ. 2540: 36 –37)
สามารถจัดไดหลากหลายวิธี ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง หรือหุนจําลอง รูปภาพ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ครูนํามาใชในการสอน กนกกร
บุษยะกนิ ษฐ และคณะ (2550 : 31-32) จั ด แบ ง สื่ อการสอนเพื่ อเป นแนวทางในการอธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั นธ ร ะหว าง
โสตทั ศนู ป กรณต าง ๆ ในขณะเดี ยวกั นเปนการแสดงขั้นตอนของประสบการณ การเรี ยนรูแ ละการใช สื่ อแตล ะประเภทใน
กระบวนการเรียนรู โดยพัฒนาความคิดของบรูเนอร นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ.” ทั้งนี้ผูวิจัยจัดกิจกรรมเสริมประ
ประสบการณใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากหุนจําลอง การใหเด็กจับตองและการเห็น โดยใฃดินปนเปนตุกตาสัตว และ
ตุกตาคน ตามหนวยที่กําหนด การกิจกรรมเสริมประสบการณมีความสําคัญตอการพัฒนาการคิด ของเด็กปฐมวัย เพราะ
ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณอยูบนพื้นฐานตามแนวคิดวา เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสราง องคความรู โดย
อาศัยสภาพจริงที่สอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของตน ดวยการจัดกิจกรรมอยางสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเปนวัยแหงการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 การซึมซับ การเลียนแบบ การกระทํา การเลนอยางมีความสุข เพราะ
การที่เด็กไดรับประสบการณดวยตนเองนั้น จะสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการสรุปขอคนพบหรือเรียกวา องคความรูที่
ไดจากประสบการณตรง ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชสื่อที่เปนตุกตาปนจากดินไทย เพราะเปนสิ่งที่ผูเรียนมีความชื่นชอบสนใจเปนทุน
อยูแลว
คนไทยมีความสามารถในการปนสิ่งตาง ๆ มาตั้งแตดึกดําบรรพ วัสดุที่ใชปนสวนมากก็ได จากธรรมชาติที่หาไดใกลตัว
และมี ในทองถิ่ น เพื่ อป นเลน ป นเพื่อใช ประกอบกรรมพิธีตาง ๆ การปนแบ งเปน 3 ประเภท ไดแ ก ปนแบบนู นต่ํ า นูนสู ง
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ลอยตัว และ รูปทรงอิสระ แรกเริ่มเดิมทีปนดวยดินเหนียว เมื่อเปนรูปทรงตามตองการก็จะปลอยใหแหงและ ตกแตงดวยสีจาก
ธรรมชาติ ปจจุบันวิวัฒนาการการปนไดมีการนํา ดินขาวผสมกับน้ํายาสารเคมีตามธรรมชาติเผาดวยความรอนสูงก็จะไดผลงาน
ที่มีความแข็งแกรงและมีความมันวาว ตอมาไดมีการนําดินญี่ปุนเขามาแพรหลายในประเทศไทย ดวยคุณสมบัติของ ดินญี่ปุนคือ
สามารถประดิษฐหรือผลิตใหงานมีความประณีตสวยงามสามารถผสมสีไดอยางหลากหลายชนิด ไมแหงงาย ปนไดตามความ
พอใจหรือความตองการเมื่อทิ้งไวใหแหงจะมีความ สวยงามเหมือนธรรมชาติ พลิ้วไหว ไมแตกหักงาย สามารถนํามาประดิษฐได
อยางหลากหลาย จึงเปนที่นิยมเปนอันมากในหมูชนชาวไทย ดวยดินมีเนื้อละเอียดเก็บไวใชไดนาน ไมออน หรือ แข็งจนเกินไป
มด หรือ แมลงตาง ๆ ไมกัดกิน แตดวยตนทุนของดินญี่ปุนมีราคาแพง คนไทยจึงคิดคนวัสดุที่มีความใกลเคียง ทดแทนดินนําเขา
จากตางประเทศ โดยคิดคนสวนผสม ตาง ๆ จากธัญพืช, ดินขาว, ใยแกว, สบู, เยื่อกระดาษ ซึ่งเปนวัสดุหลักและผสมดวยสารที่
มีความเหนียว หรือ หนืด จึงทําใหดินไทยเปนที่แพรหลาย (กรีทากร แสงสกุล, 2555 : 19)
จากความสํ าคั ญดัง กล าว ผูวิจัยจึ งมี ความสนใจที่จะพัฒ นาสื่อการสอนจากดินไทยสําหรั บเด็ กปฐมวั ย โดยการจั ด
กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูหนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพที่ควรรูจัก” โดยใชดินไทยปนเปนตุกตาสัตวและ
ตุกตาคนอาชี พต าง ๆ ใหเ ด็กได มีโ อกาสหยิ บจั บสื่ อการสอนและใชป ระสาทสั มผั ส มีการจัด การเรีย นการสอนที่ เป นระบบ
สอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาตามวัยวุฒิ ภาวะ และขีดความสามารถของเด็กแตละคน โดยมีการเขียนแผนการสอนไวอยาง
เปนขั้นตอน ดังนั้นเมื่อผูเรียนไดใฃสื่อดังกลาวแลวจะชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางมีระบบ ผูเ รียนไดเรียนรูในเนื้อหา สาระ
ที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการครบทุกดานและโดยเฉพาะดานสติปญญา นักเรียนมีความสุขใน
การเรียนรูเกิดความสนใจไมเบื่อหนายทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนดานสติปญญาสูงขึ้นดวย ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและ
สนใจที่ จะพั ฒ นาสื่ อการสอนจากดิ นไทยมาใช ใ นการเรี ย นการสอนสํ าหรั บ เด็ กปฐมวั ย เพราะเด็ กปฐมวั ย เป นวัย แห ง การ
พัฒนาการเจริญเติบโต ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญ
 ญาเปนวัยแหงการศึกษาของการเตรียมความพรอมที่ครู
จะตองตระหนักตอการที่จะพัฒนาใหเด็กมีคุณภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. พัฒนาชุดสื่อการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นของเด็ กปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณโดยใชสื่อการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”
3. สมมุติฐานในการวิจัย
1. สื่อการสอนจากดินไทย สําหรับเด็กปฐมวัย หนวย“สัตวนารัก”และหนวย“อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตาม.เกณฑ 80 / 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัยที่ใชสื่อการสอนจากดินไทย โดยใชแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกเด็กปฐม อายุระหวาง 4-5 ป ที่ศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคการศึกษาที่
2 ปการศึกษา 2559 จํานวน คน 46 หองเรียน 2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เปนนักเรียนหองชั้นอนุบาลปที่ 2/1
จํานวน 23 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.2.1 ชุดสื่อการสอนจากดินไทยที่ปนเปนตุกตา หนวย สัตวนารัก” และ หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 15 เรื่องไดแก สัตวเลี้ยง สัตวปา สัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก และตุกตาคนอาชีพตาง ๆ ไดแก ครู
เด็ก ชาวนา แพทย พยาบาล ตํารวจ ทหาร วิศวกร กุก พอคา -แมคา ที่พัฒนาขึ้นไปตรวจหาความเหมาะสมของสื่อ แกไข
เบื้องตนโดยทีมงานผูรวมวิจัยจากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบคุณภาพในดานตาง ๆ ไดแก ดานรูปราง
สัดสวน ดานความประณีตสวยงาม ดานการสื่อความหมายชัดเจน ดานความปลอดภัยคงทนถาวร และดานความเหมาะสม
ในการใชเปนสือ่ ที่เปนตุกตาปนจากดินไทย โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการสอน ที่มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ชุดเดิม ตรวจสอบคุณภาพ
4.2.2 แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชสื่อการสอนจากดินไทยที่ปนเปนตุกตา รวมจํานวน 15
เรื่อง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของชุดสื่อการสอนจากดินไทย
4.2.3 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน หนวย “สัตวนารัก” และ หน วย “อาชีพบุค คลที่ควรรูจัก ”
สําหรับเด็กปฐมวัย เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก ที่ตัวเลือกใชภาพประกอบชัดเจน หนวย “สัตวนารัก” จํานวน 30 ขอ
หนวย “อาชีพ บุคคลที่ควรรู จัก” จํานวน 75 ขอ ซึ่งผูวิจัย สรางขึ้นเพื่อวัดพฤติกรรมดานปญญา ที่เนนการเรี ยนรูทางดาน
เนื้อหา กระจายตามความเหมาะสมของเนื้อหาและวัยของผูเรียน และนําไปตรวจความตรงโดยผูเชี่ยวชาญ คัดเลือกขอสอบ
หนวย “สัตวนารัก” ไว 25 ขอ และคัดเลือกขอสอบหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ไว 50 ขอแลวนําไปทดลองใชกับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล จํานวน 23 คน เพื่อหาความยากงาย และหาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
โดยใชเทคนิค 33%และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.83-1.00 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.260.43 ขึ้นไปไวเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 75 ขอ แลวนําไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยชั้นปที่ 3 โรงเรียน
สาธิตอนุบาลราชมงคล จํานวน 23 คน เพื่อหาความเที่ยงของแบบทดสอบ ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.80
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําสื่อการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปน รวมจํานวน 15 เรื่องดังที่กลาวมาแลวขางตน นํามา
ตรวจสอบประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แลวรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางโดยใชการ
ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
4.4.1 วิเคราะหผลการพัฒ นาสื่อการสอนสํ าหรับเด็กปฐมวัยจากดิ นไทยที่ เปนตุกตาปน หนวย“สัต วนารัก”
ไดแก เรื่อง สัตวเลี้ยง สัตวปา สัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”ไดแก เรื่อง ครู เด็ก ชาวนา แพทย
พยาบาล ตํารวจ ทหาร วิศวกร กุก พอคา-แมคา รวมจํานวน 15 เรื่อง สําหรับเด็กปฐมวัย โดยคํานวณหาคาประสิทธิภาพ จาก
คาเฉลี่ยของการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอคาเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด (E1/E2) โดย
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวที่ 80/80
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ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของของสื่อการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชแผนการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวย “สตวนารัก” และหนวย “อาชีพที่บุคคลควรรูจัก” (E1/E2)
สื่อการสอนจากดินไทย
ที่เปนตุก ตาปนสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยใชแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1 สัตวเลี้ยง
2 สัตวปา
3 สัตวบก
4 สัตวน้ํา
5 สัตวปก
6 ครู
7 เด็ก
8 ชาวนา
9 แพทย
10 พยาบาล
11 ตํารวจ
12 ทหาร
13 วิศวกร
14 กุก
15 พอคา-แมคา

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
( E1 )

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
( E2 )

คะแนน
เต็ม

คา
เฉลี่ย

รอยละของ
คาเฉลี่ย

คะแนน
เต็ม

คา
เฉลี่ย

รอยละของ
คาเฉลี่ย

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.13
4.70
3.22
3.83
3.83
4.17
4.13
4.61
4.04
4.04
3.70
3.87
4.13
4.04
4.00

82.61
93.91
64.35
76.52
76.52
83.48
83.48
82.61
92.17
80.87
73.91
77.39
82.61
80.87
80.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.91
4.83
4.39
4.61
4.70
4.74
4.65
4.83
4.91
4.87
4.83
4.87
4.96
4.74
4.43

98.26
96.52
87.83
92.17
93.91
94.78
93.04
96.52
98.26
97.39
96.52
97.39
99.13
94.78
88.70

จากตาราง 4.4.1 พบวา สื่อการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากดินไทยหนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพที่
บุคคลควรรูจัก” ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเทากับ 80.58/95.01 โดยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ
80.58 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 95.01 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) มีคาระหวาง 64.35-93.91 โดยเรื่องที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการสูงสุดคือ เรื่องที่ 2 และเรื่องที่มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการต่ําสุดคือเรื่องที่ 3 มีคาเทากับ 93.91 สวนประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) พบวามีคา 95.01 ซึ่งผลจากการคํานวณ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากดินไทย ไทยหนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพที่บุคคลควรรูจัก”
พบวาประสิทธิภาพโดยรวม มีคา 80.58/95.01 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาแตละเรื่อง พบวามี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ทุกเรื่อง
4.4.2 วิเคราะหผลการเรียนรูทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวย “สัตวนารัก”
และ หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” สําหรับเด็กปฐมวัย โดยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมาหาความแตกตาง ดวยการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยการทดสอบคา ที โดยใช
วิธีการทางสถิติ t-test dependent
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัย
กลุมทดลอง
N
S.D.
X
กอนเรียน
23
60.43
2.89
หลังเรียน
23
71.26
1.73

t
10.82*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.2 พบวาจากคะแนนเต็ม 75 คะแนนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กอนเรียนเทากับ 4.71 และ 3.22 ตามลําดับ สําหรับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน เทากับ 4.96 และ
4.39 ตามลําดับ จะเห็นไดวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชสื่อการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปน
สําเร็จ หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” มีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหลังเรียนต่ํากวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา คะแนนหลังเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กปฐมวัยนักเรียนใกลเคียงกัน จากการทดสอบคา t ที่ไดจากากรคํานวณมีคาเทากับ 10.82 ซึ่งมากกวาคาที ที่ไดจากการเปด
ตารางที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีคาเทากับ 1.71 ดังนั้นคาทดสอบที ที่ไดจากการคํานวณมากกวาคาทีที่ไดจากการเปดตาราง
แสดงวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมบูรณาการ หนวย “สตวนารัก” มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสื่อการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย พบวา ชุดสื่อการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัย
ได พั ฒ นาขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ 80/80 ทั้ ง 15 เรื่ องและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย เท ากั บ 80.58/95.01 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสื่อการสอนจากดินไทยเปนสื่อในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ หนวย“สัตว
นารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การสอนโดยใชสื่อการสอนจากดินไทยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. บทสรุป
1. ผลการพัฒนาสื่อการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”พบวา สื่อกาสอน
จากดินไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.58/95.01 ที่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเทากับ 80/80 ทุกเรื่อง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผูวิจัยไดจัดสรางและพัฒนาสื่อกาสอนที่ใชกับกิจกรรมเสริมประสบการณไดอยางเหมาะสม โดยยึดหลักการและ
ทฤษฎีที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทําให ชุดสื่อการสอนจากดินไทยมีประสิ ทธิภาพเพียงพอ และแผนกิจกรรม
เสริมประสบการณที่คํานึงถึงความสนใจตามธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางเปนขั้นตอน สรางบรรยากาศที่เรา
ความสนใจเด็ก ประกอบกับการใชสื่อการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนรูปสัตวชนิดตาง ๆ ในหนวย “สัตวนารัก”และตุกตา
ดินปนคนอาชีพต าง ๆ ในหนวย “อาชีพบุค คลที่ค วรรู จัก”ซึ่ง เปนสื่อที่ใ หเด็ กไดห ยิบจับ สัมผั สดวยตนเองทํา ใหเ ด็กเกิ ดการ
เรียนรูอยางมีความสุข มีอิสระในการพูด การทํากิจกรรมอยางเพลิดเพลิน เปดโอกาสใหเด็กกลาแสดงออกตามความสนใจ และ
จากการสังเกตพฤติกรรม เด็กมีความสนใจ ตื่นเตนกระตือรือรนสนุกสนานรวมกิจกรรมอยางราเริงสุขใจมีการเรี ยนรูอยางไม
เปนทางการ ทําใหผเู รียนสนใจ รวมปฏิบัติกิจกรรมโดยมีสื่อการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนไดเปนอยางดี
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสื่อการสอนจากดินไทยประกอบกิจกรรมเสริมประสบการณกอนเรียน
และหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้เ ป นเพราะเด็ กไดเ กิ ด การเรีย นรู โ ดยใช สื่อการสอนจากดิ นไทยที่ เป นตุ กตาป นสํ าเร็ จในการจั ด กิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ หนวย “สัต วนารัก” และหน วย”อาชี พบุ คคลที่ ควรรู จัก “ ได อย างลงตัวเหมาะสม ซึ่ งอาจกล าวได วาเป น
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ทางเลือกหนึ่งในการใชสื่อการสอนที่เด็กมีความชอบและสนใจตามความตองการของเด็กในยุคปจจุบัน ประกอบกับเปนสื่อการ
สอนที่ครูและเด็ก สามารถรวมกันผลิตขึ้นมาเองได ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในการผลิตสื่อของ
ตนเอง ซึ่ งจะเห็นไดจากผูที่ไ ดรับการอบรมในโครงการเผยแพรง านวิจัย นํ าผลงานวิ จัยไปใช ประโยชน โดยไดรั บ การพัฒนา
รูปแบบสื่อการสอน ที่ใชในกิจกรรมเสริมประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยอยางเปนรูปธรรม ไมนาเบื่อทําใหผูเรียนสามารถจดจํา
เนื้อหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการนําสื่อการสอนที่เปนตุกตาจากดินปน,มาใชกับกิจกรรมเสริมประสบการในหนวย
“สัตวนารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก“ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเร็วเพราะเปนสิ่งใกลตัวเด็กและเด็กมีความสนใจ
โดยธรรมชาติอยูแล ว ซึ่ง สอดคลองกั บ ที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 18) ไดกลาวไวใ น
หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยวาควรคํานึงถึงหลักการจัดประสบการณการเรียนรูควรใหสอดคลองกับพัฒนาการ
ความสนใจและความตองการของผูเรียน จัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสิ่งที่เรียน และควรใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปนและมีคุณธรรม กิจกรรมที่จัดควรเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน กลาวคือ เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับผูเรียน
ไมซ้ําซาก ควรใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เนนการปฏิบัติและการไดรวมกิจกรรมใหมากที่สุด นอกจากนี้สื ่อการสอนยังมี
ความสํ าคัญ ต อการจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อให เ ด็ กเกิด การเรีย นรู และพั ฒ นาไปตามจุ ด ประสงค ที่ กําหนดไว ดั ง นั้ นจึ ง
จําเปนตองมีสื่อเพื่อใชถายทอดสิ่งที่ครูตองการไปยังผูเรียน ดังที่กนกกร บุษยะกนิษฐ และคณะ (2550 : 26 - 27) ไดกลาววา
สื่อเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับเด็ก ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง เด็กไดเรียนรูจากสิ่งที่เป น
รูปธรรม และเกิดมโนทัศนตรงกับขอเท็จจริง ชวยทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมเปนรูปธรรม ชวยสรางความสนใจของเด็ก และเปน
สิ่งเราใหเด็กสนใจที่จะทํากิจกรรม และเกิดการเรียนรูไดดี ชวยใหเด็กสามารถจดจําสิ่งตาง ๆ ไดงายและไมลืม อธิบายสิ่งที่ยาก
ใหเขาใจงาย ชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น ชวยใหเรียนรูไดเร็ว ใชเวลานอย เรียนรูไดปริมาณมากขึ้น เปนสิ่งเราที่เด็กสามารถ
ใช ประสาทสัม ผัส สัม ผั สไดห ลาย ๆ ทาง และได มีป ระสบการณ ที่ กว างขวาง ช วยเสริ ม สร างการคิ ดและการแกป ญ หาใน
กระบวนการเรียนรู ตอบสนองความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก เป นเครื่องชวยใหครูพัฒนาเด็กได
อยางเต็มศักยภาพ ชวยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตาง ๆ ใหแ กเด็ก เปนศูนยรวมความสนใจในเด็ก และทําให
หนวยเรียนนาสนใจ
6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากดินปนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดสื่อการสอนจาก
ดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 และเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นของเด็ กปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ โดยใช สื่อการสอนจากดินไทย หนวย “สัต วนารัก”และหนวย “อาชี พบุ คคลที่ ควรรูจัก” โดยผู วิจัยเล็ง เห็ น
ประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ ในการนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ งานวิจัยงบประมาณ ป 2560 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนอยางยิ่ง ที่เล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดมีความ
ตั้งใจในการคนควาหาขอมูล รวบรวมเอกสารจากแหลงตาง ๆ และไดทําการศึกษาวิจัย และเรียบเรียงขอมูล เพื่อใหงานวิจัย
ฉบับนี้สมบูรณที่ สุด โดยงานวิจัยเลมนี้สําเร็จไดดวยดีจากการไดรับการสนับสนุน และใหคําแนะนําจากหลาย ๆ ฝายผูวิจัย
ขอขอบพระคุณสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ที่เอื้อเฟอ เครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ และอํานวย
ความสะดวกในการทํ างานวิจัยในครั้ง นี้และขอขอบพระคุ ณทุ กท านที่มี สวนช วยใหง านวิจัยในครั้ง นี้สํ าเร็จได ด วยดี หากมี
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและการพัฒนาการวิจัยประการใด โปรดใหคําแนะนํามายังผูวิจัย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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7. คํานิยามบทความทางวิชาการ
สื่อการสอน หมายถึง สื่อที่เปนตัวกลางที่จะนําเนื้อหาสาระและประสบการณตาง ๆ จากผูสอนไปสูผูเรียน เปนสิ่งที่
จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความหมายของสิ่งที่เรียนไดอยางชัดเจนตรง
ตามที่ผูสอนตองการ ชวยลดระยะเวลาในการเรียน เอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทั้งยังชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรูอีกดวย และการสรางเสริมประสบการณเรียนรู หมายถึง กิจกรรมที่ส งเสริม ใหเด็กเรียนรูต ามสาระที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงคการสอนในหนวยเรียนนั้น ๆ และมีการเลือกสื่อการสอนที่ใชอยางเหมาะสมเปนที่สนใจและความตองการของเด็ก
สอดคลองกับสาระการเรียนรู ประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับโดยผานการปฏิบัติดวยตนเอง มีการเรียนรูผานการสัมผัส
การหยิบจับ การเลนอยางมีความสุข เพราะการที่เด็กไดทดลองดวยตนเองนั้นจะสงผลตอพัฒนาการในการสรุปขอคนพบหรือ
เรียกวา องคความรู ซึ่งไดจากประสบการณตรง
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรือ่ งเซต ดวยชุดการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
A Comparison of Achievement in Mathematics on Set Between using
Instructional Packages Via Group Process and Conventional Approach for
Mattayomsuksa 4 Students at Wathuaichorakhe Witthayakhom School,
Nakhon Pathom Province
อิงควราพัชร อาทิตยเจริญชัย1* และสืบสกุล อยูยืนยง2
1

2
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งานวิ จัย นี้มี จุด ประสงค เพื่ อเปรีย บเทีย บผลการเรี ยนรูวิช าคณิต ศาสตร เรื่ องเซต ที่ เรี ยนดวยชุ ดการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม และ
ศึกษาความพีงพอใจของนักเรียน โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัด
นครปฐม ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย แลวแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมควบคุม จํานวน 31 คนและกลุมทดลอง
จํานวน 30 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเซต, ชุดการสอน, แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และ
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐมมี
ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติไมผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยการทดสอบดวยสถิติยืนยันผลวานักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องเซตที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: กระบวนการกลุม การเปรียบเทียบผลการเรียนรู ชุดการสอน
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Abstract
The purpose of this research was to compare the achievement in Mathematics on Set with
instructional packages via group process and conventional approach for Mattayomsuksa 4 students at
Wathuaichorakhe Witthayakhom School, Nakhon Pathom Province and their satisfaction. Sample was
selected through sample random sampling which has two groups; 31 students for control group and 30
students for experimental group. The research instruments were the packages in Set, mathematics
achievement test and mathematics learning satisfaction test. We found that the students learning by
using instructional package via group process have mathematics achievement higher than 70 percents of
criterion at .05 statistical significant levels. The students learning by using conventional approach have
mathematics achievement lower than 70 percents of criterion at .05 statistical significant levels. We found
that the students using instructional package via group process learning have mathematics achievement
higher than the conventional approach learning at .05 statistical significant levels. Finally, the students
learning by using instructional packages via group process have satisfaction in Mathematics higher than
conventional approach at .05 statistical significant levels.
Keywords: group process, achievement comparison, instructional packages
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1. บทนํา
คณิตศาสตร เปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตร
จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นนอกจากนั้นคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขคณิตศาสตรยังมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย คือทําใหคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ
มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน
ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1 - 2)
การสอนจะไดผลดีจําเปนที่ครูจะตองใชสื่อ ตาง ๆ ใหเ หมาะสมกับเนื้อหาและตัวนักเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การใชชุดการสอนที่มีลักษณะเปนสื่อประสมจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีคุณคาทางการ
เรียนการสอนหลายประการ เพราะชุดการสอนเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดํ าเนินการสอนไปตามลํ าดับขั้นตอน ผู เรียนทํ า
แบบทดสอบกอนเรียน ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน(ขั้นสอน) ขั้นสรุปผลการสอน ทําแบบทดสอบหลัง
เรียนตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดการสอน ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูชวยถายทอดเนื้อหา และประสบการณที่ซับซอน
เปนนามธรรม ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได นักเรียนไดเรียนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่อํานวยทําใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (ชัยยงค พรหมวงค และคนอื่น ๆ 2521: 60; วิชัย วงษใหญ 2525: 192) นอกจากนี้การวิจัยเรื่อง
การเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนยังพบวา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนตามปกติ (ศิริวรรณ โพธิ์
สุวรรณ 2531: 47-48; สุนีย เหมะประสิทธ 2533: 181 – 182; กมล เฟองฟุง 2534: 87; วาทินี ธีระตระกูล 2534: 79–80;
ฉวีวรรณ ศรสังขทอง 2541: 96 – 97 ) ดังนั้นชุดการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใชชุดการสอน นักเรียนสามารถนํา
ความรูทางคณิตศาสตรไปใชแกโจทยปญหาในแบบฝกหัด แกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (วรรณี
โสมประยูร 2530: 5)
จากที่กลาวมาแลวผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่เรียนดวยชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับ
การสอนแบบปกติ ตามคู มือครู ของ สสวท วาวิธีใดที่ส ามารถช วยให นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ .4 โรงเรีย นวั ดห วยจรเข
วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดดีกวากัน
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการ
สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบ
ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
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3. สมมติฐานในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐมมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานเกณฑรอยละ 70
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐมมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่องเซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติผานเกณฑรอยละ 70
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐมมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ
3.4 นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ห วยจรเข วิท ยาคม จั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามพึ ง พอใจต อวิ ช า
คณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
กาญจนา มีชูโภชน, ทองเพียร วาทา และพัชรินทร เพ็ญยะสิทธิ์. (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ ผล
การศึกษาคนควาดวยตนเองพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน (กลุมทดลอง) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศรีสกุล สุขสวาง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ค014 เรื่องเวกเตอร โดย
ใชชุดการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏวา ชุดการสอนเรื่อง
เวกเตอรทั้ง 6 หนวยมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70 นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรโดยใชชุดการ
สอน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่
เรียนโดยใชชุดการสอนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
งานวิจัยตางประเทศ
บรอวเลย (Brawley 1975: 4280 - A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการเรียนแบบสื่อประสม สอน
เรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่เรียนชา โดยใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test,
Standford Achievement Test Primary Level มาใช Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองที่ใชชุดการเรียน
บอกเวลาตอเนื่องของบรอวเลย (Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุม
ที่ไมไดใชชุดการเรียน
ไบรแอนและสมิท (Bryan and Smith 1975: 24 - 25) ไดกลาวถึงผลการวิจัยการใชชุดการเรียนดวยตนเอง ที่
มหาวิทยาลัยเซาทแคโรโรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลป ใชเวลาทดลอง 3 ภาคเรียน ผลปรากฎวาผูเรียนรอยละ 60 มีผลการ
เรียนสูงขึ้นกวาเดิมรอยละ 96 มีความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มขึ้น และรอยละ 74 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวา
การเรียนปกติ
วีวาส (Vivas 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา และประเมินคาของการรับรูทางความคิดของ
นักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1377
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ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญาและดานการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิดดานความพรอมในการเรี ยน ดาน
ความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญาและดานการปรับตัวทางสังคมหลังจากไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใช ชุด การสอน (กลุม ทดลอง) มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู งกว านั กเรี ย นที่ ไ ดรั บ การสอนแบบปกติ (กลุ ม ควบคุ ม ) ซึ่ ง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดการสอนคณิตศาสตร และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นแลวยังชวยพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห การสรุป สิ่งตาง ๆ
อยางรอบคอบมีเหตุมีผล
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลอง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต และ
ความพึ ง พอใจต อวิ ช าคณิ ตศาสตร ที่ เ รี ยนด วยชุ ด การสอนโดยใช กระบวนการกลุ ม กั บ การสอนแบบปกติ ข องนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ไวดังนี้
ตัวแปรตน
1. การสอนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
2. การสอนแบบปกติ
ตัวแปรตาม
1. ผลการเรียนรู
2. ความพึงพอใจในการเรียน คณิตศาสตร
5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 216 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จํานวน 2 หองเรียน คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 4(กลุมควบคุม) จํานวน 31 คนและหอง 5(กลุมทดลอง) จํานวน 30 คน รวม 61 คน ซึ่งได
จากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
5.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
5.3.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. แผนการจัด การเรียนการสอนเรื่อง เซต ที่เรียนด วยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุม จํานวน 7
แผนการเรียนรู รวมเวลา 18 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการ
สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
5.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การสรางและหาคุณภาพชุดการสอน
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เทคนิควิธีการชุดการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดการสอน ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 และศึกษารูปแบบการจัดทําชุด
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การสอนใหมีสวนประกอบภายในประกอบดวย ปกหนา คํานํา สารบัญ คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน ใบกิจกรรม ใบงาน
และแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นวิเคราะหเนื้อหารายวิชา ค 31101 เรื่องเซต ที่จะนํามาสรางชุดการสอนอยางเปนระบบ
1.2 สรางชุดการสอน
1.3 ใหผูเชี่ยวชาญประเมินดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)
1.4 ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.5 จัดทําชุดการสอนฉบับที่สมบูรณจํานวน 7 ชุด และจัดทําเพื่อนําไปทดลองอยางละ 31 ชุด เพื่อ
เปนเครื่องมือในการศึกษา และนําไปใชกับกลุมเปาหมาย
2. การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
2.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคการสรางแบบทดสอบ
2.2 วิเคราะหเนื้อหา และตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการออกขอสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่
ตองการวัด และเลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัดคือ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.3 เขียนขอสอบตามที่วางแผนไว และนําไปตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อดูค วามสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชผูเชี่ยวชาญชุดเดิม ทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
และปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.4 ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 85 คน
2.5 วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบเปนรายขอ คือ หาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ไดคา
ความยากงาย (p) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.91 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.11 ถึง 0.67
2.6 คัดเลือกขอสอบที่มีคาความคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r)
ตั้งแต .20 ขึ้นไป ไวใช จํานวน 20 ขอ นําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
2.7 ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนฉบับเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางและหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ
3.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 เลือกประเภทของแบบประเมินทักษะที่จะวัด คือมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ จํานวน 15 ขอ
3.3 สรางแบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยแบงเปน 3 ด าน ดังนี้ ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู , ดานการจัดการ
เรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู จํานวนทั้งหมด 15 ขอ
3.4 ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อดูความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนิยามของ
พฤติกรรมเพื่ อหาค าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) โดยใช ผู เชี่ ยวชาญชุด เดิ ม และปรั บปรุง แก ไ ข ตามคํ าแนะนํ าของ
ผูเชี่ยวชาญ
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบ เรื่องเซตใชเวลา 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการจัดการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
3. หลังการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่องเซตที่ผูวิจัยสราง และพัฒนาขึ้น โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเปนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
4. นําผลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหผลโดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
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5.5 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใชสถิติ one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
2. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใชสถิติ one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใชสถิติ independent samples ttest โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
4. ศึกษาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบ
ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
6. ผลการวิจัย
6.1 การนําเสนอผลการเรีย นรูวิชาคณิต ศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุด การสอนโดยใชกระบวนการกลุมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวั ดหวยจรเขวิท ยาคม จังหวั ดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น
คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใชสถิติ one sample t - test ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุม เทียบกับ
เกณฑ รอยละ 70 (14 คะแนน)
n = 30
ตัวแปรที่ศึกษา
S.D.
t
Sig.
X
ผลการเรียนรูหลังเรียนหองทดลอง
14.80
2.369
1.849
.075
ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 1 พบวาผลการเรีย นรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน มีคะแนน
เฉลี่ ยผลการเรียนรู 14.80 คะแนน (รอยละ 74.00) ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 2.369 คะแนน และเมื่อทดสอบดวย one
sample t - test พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 (14 คะแนน) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6.2. การนําเสนอผลการวิเคราะหผ ลการเรีย นรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่ เรียนดวยการสอนแบบปกติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวั ดหวยจรเขวิท ยาคม จังหวั ดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น
คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใชสถิติ one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ เทียบกับเกณฑ รอยละ 70
(14 คะแนน)
n = 31
ตัวแปรที่ศึกษา
S.D.
t
Sig.
X
ผลการเรียนรูหลังเรียนหองควบคุม
12.74
1.914
-3.659
.001
ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 2 พบวาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 31 คน มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู
12.74 คะแนน (รอยละ 63.70) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.914 คะแนน และเมื่อทดสอบดวยสถิติ one sample t - test
พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรไมผาน
เกณฑรอยละ 70 (14 คะแนน) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6.3 การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวั ด
นครปฐม
6.3.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่
เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดย
ใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติ
ตัวแปรที่ศึกษา
N
S.D.
t
Sig.
X
ผลการเรียนรูกอนเรียนหองควบคุม
31
4.45
2.111
-1.873
.066
ผลการเรียนรูกอนเรียนหองทดลอง
30
5.37
1.671
ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 3 พบวาผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
มีคาความแปรปรวนเทากัน และเมื่อทดสอบดวยสถิติ independent samples t-test พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนรูกอนเรียนทั้งสองหองไมแตกตางกัน
6.3.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่
เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับ การสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดห วยจรเข
วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 (14 คะแนน) ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดย
ใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติ
ตัวแปรที่ศึกษา
N
S.D.
t
Sig.
X
ผลการเรียนรูหลังเรียนหองควบคุม
31
12.74
1.914
-3.738
.000
ผลการเรียนรูหลังเรียนหองทดลอง
30
14.80
2.369
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ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 4 พบวาผลการเรียนรูหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
มีคาความแปรปรวนเทากัน และเมื่อทดสอบดวยสถิติ independent samples t-test พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนรูที่แตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.4 การนําเสนอผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอน
แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
เรียนดวยชุดการสอนโดยใช
การสอนแบบปกติ
กระบวนการกลุม
ขอความ
s
แปลผล
s
แปลผล
X
X
1. ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู
4.21
0.71
มาก
3.57
1.01
มาก
2. ดานการจัดการเรียนรู
4.18
0.68
มาก
3.62
1.05
มาก
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
4.25
0.74
มาก
3.64
1.04
มาก
เฉลี่ยรวม
4.21
0.71
มาก
3.61
1.04
มาก
จากผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 5 พบวาภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัด
หวยจรเขวิทยาคม มีความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติ
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เ รียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานเกณฑรอยละ 70
อยางมีนัยสําคัญ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1
2. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติไมผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 2
3. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3
4. ภาพรวมความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบ
ปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 4
8. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนวั ดหวยจรเข วิทยาคม จั งหวัด นครปฐม จํ านวน 30 คน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู 14.80 คะแนน
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(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.369 คะแนน และเมื่อทดสอบดวยสถิติ one sample t - test โดย
กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05พบวาผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ .05 ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยการ
สอนแบบปกติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรีย นวัดห วยจรเขวิท ยาคม จัง หวัดนครปฐม จํานวน 31 คน พบวา มี
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู 12.74 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.914 คะแนน และเมื่อทดสอบ
ดวยสถิติ one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 พบวาไมผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ .05 อาจ
มีเหตุผลมาจากการเรียนดวยชุดการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา พรอมกับสามารถนํามาศึกษาไดอีก
หากไมเ ขาใจเนื้ อหานั้น นักเรีย นชั้ นมัธยมศึ กษาปที่ 4 โรงเรีย นวัด หวยจรเขวิทยาคม จัง หวัด นครปฐมมีผ ลการเรี ยนรู วิช า
คณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุ ดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติสอดคลองกับ กาญจนา มีชูโภชน, ทองเพียร วาทา และพัชรินทร เพ็ญยะสิทธิ์. (2549: บทคัดยอ) ได
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดการสอนกับ
การสอนแบบปกติ ผลการศึ กษาค นคว าด วยตนเองพบว า นั กเรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนโดยใช ชุ ด การสอน (กลุ ม ทดลอง) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
ความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับศรี
สกุล สุขสวาง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ค014 เรื่องเวกเตอร โดยใชชุดการ
สอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏวา ชุดการสอนเรื่องเวกเตอร
ทั้ง 6 หนวยมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70 นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรโดยใชชุดการสอน มี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดย
ใชชุดการสอนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9.1.1. การใชชุดการสอน ครูควรศึกษาคูมือครูลวงหนา เพื่อเตรียมความพรอมของครู มีการเตรียมสื่อการเรียน
การสอน เพื่อเวลาใชในการสอนไดไมตดิ ขัดและเกิดประโยชนสูงสุด
9.1.2. ครูผูสอนตองมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ แนะนํานักเรียนที่ไมเขาใจกิจกรรมการเรียนรู การเรียน
การสอนอาจเกินเวลาที่กําหนดจึงเห็นควรที่ครูผูสอนเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา เนนใหนักเรียน ทํากิจกรรม และนําเอาชุดการ
สอนไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองดวยการสรางชุดการสอนในเนื้อหาอื่น ๆ ของ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ ในระดับชั้นอื่น ๆ
9.2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองดวยสื่อในลักษณะตาง ๆ เชน การเรียนรูดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส บทเรียนออนไลน (E – Learning) ฯลฯ
10. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาความตองการจําเปนของครูทปี่ รึกษา
ในการดําเนินงานนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (YC) จังหวัดยะลา
A Study of the Needs of Teachers as Advisors for
The Implementation of Youth Counselors (YC) Yala Province
กรกฎา นักคิ้ม และปวีณา ยอดสิน*
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*
fedupny@ku.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา
มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษา (YC) จังหวัด
ยะลา กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ครูผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลา ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 60 คนไดจากเลือกอยางเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะห
คาเฉลี่ย คารอยละ และการวิเคราะหดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่มีระดับความตองการ
จําเปนสูงสุด คือ ดานสมรรถนะ ซึ่งมีคา PNImodified 0.58 ลําดับที่ 2 คือ ดานการสนับสนุนของสถานศึกษา มีคา PNImodified
0.51 ลําดับที่ 3 คือ ดานความรูความเขาใจ มีคา PNImodified 0.40 จากผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวาทั้ง 3 องคประกอบ
ดังกลาว เปนองคประกอบที่มีความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา
คําสําคัญ: ความตองการจําเปน ครูที่ปรึกษา นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
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Abstract
A study on the needs of teachers as advisors for the implementation of Youth Counselors (YC) in
Yala Province aims to investigate the needs of teachers as advisors for the implementation of Youth Counselors
(YC) in Yala Province. Participants selected based on purposive sampling in this study were the 60 teachers
involved in implementation of Youth Counselors in the student care and support system at Yala City
Municipal Schools in the academic year 2017. The research instrument was a questionnaire on competency
of teachers as advisors for the implementation of Youth Counselors (YC). Mean Value Analysis, Standard
Deviation and analysis of Modified Priority Needs Index were used for data analysis. The findings indicate
that the most demanding component was competency (PNImodified 0.58). The second demanding component
was the support of the schools (PNImodified 0.51). The third demanding component was the cognitive
component (PNImodified 0.40).According to the analysis above, it shows that these three components are
the essential components of on the needs of teachers as advisors for the implementation of Youth
Counselors (YC) in Yala Province.
Keywords: needs, teachers as advisors, Youth Counselors (YC)
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1. ความสําคัญและความเปนมา
เด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต ซึ่งตองอาศัยสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนใหมี
คุณภาพทามกลางสภาพสังคมในยุคปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นหลายดานที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ทั้งดานสวนตัว
รูปแบบการเรียน การปรับตัวทางสั งคมและการเขาสูอาชี พ แม วาผูเ รียนจะมีความสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารไดดวย
ตนเอง แต ก็ยั งขาดประสบการณที่จะตั ดสินใจแกไ ขป ญหาพร อมกับการเปลี่ ยนแปลงจากสิ่ งรอบตัว ไม วาจะเปนทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และวิกฤติการณรอบตัวโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต สงผลตอการปรับตัวของ
ผูเรียนและการดําเนินชีวิต การไดรับบริการแนะแนวจึงนับเปนสิ่งสําคัญที่ชวยแกปญหาใหผูเรียน ไดมี ทักษะในการเผชิญตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตนเองคนพบแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งชวยใหเกิดการตัดสินใจแกปญหาไดดวยตนเอง
อยางชาญฉลาดและสามารถปรับตัวไดอยางสมดุล สอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน (สํ านั กวิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, 2554) ในช วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) มี แนวคิ ดสําคัญที่ส อดคลองกับรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ตามมาตรา 52
เด็ กและเยาวชนมี สิ ท ธิ ใ นการอยู ร อดและได รั บ การพั ฒ นาด านร า งกาย จิ ต ใจ และสติ ป ญ ญาตามศั กยภาพของตนใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญและตามมาตรา 80 และแกไขปญหาของ
เด็กและเยาวชนในสถานศึ กษาดวยกลไกของระบบการดูแลชวยนักเรียนที่ อาศัย องคความรูดานจิตวิ ทยาและกระบวนการ
แนะแนวเปนกลไกหลักในการสรางเสริมทักษะการดํารงชีวิต วิธีการหนึ่งในการคลี่คลายปญหาและสภาวะเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกั บผู เ รี ยนตลอดจนหยุ ด ยั้ งป ญ หาความเสี่ ยงที่ กําลั ง ทวีค วามรุ นแรงขึ้ น ซึ่ ง ทุ กสถานศึ กษามี การดํ าเนิ นการระบบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา แตดวยขอจํากัดดานบุคลากรแนะแนวและชองวางระหวางวัยของผูใหและ
ผูรับบริการ ดังนั้นเมื่อป พ.ศ. 2550 ในการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงไดมีการพัฒนาเยาวชนที่คุณสมบัติ
เหมาะสมใหทําหนาที่ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselors) ในกรณีที่นักเรียนมีปญหาไมซับซอน หลักการ
สําคัญที่เปนเจตนารมณในการสงเสริมใหนักเรียนทําหนาที่เปน “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา” ( YC–Youth Counselor) คือ
การใชหลักจิตวิทยาของกลุมเพื่อน (Peer Psychology / Peer to Peer – P 2 P) เปนพื้นฐานในการสรางสัมพันธภาพและ
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการใหคําปรึกษาโดยเพื่อน (Peer Counseling) มุงใหนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ
ไดมบี ทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวใหคําปรึกษาเพื่อนนักเรียนดวยกันและการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลื อนั กเรี ยนโดยการชี้แนะของครูที่ป รึกษา อันเปนบุคคลสําคัญ ในการส งเสริม ดูแ ล และใหค วามชวยเหลื อ ให การ
ดําเนินงาน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC :Youth Counselor) ใหประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนองคความรูในดานวิกฤต
ปญหาของนักเรียนและแนวทางการชวยเหลือ การกําหนดแนวทางการศึกษารายกรณี (Case Study) เมื่อพบปญหาของ
นักเรียนที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ ตลอดจนแนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) ในกรณีที่ตอง
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในรูปแบบของภาคีเครือขายซึ่งการทํางานที่มีความรู ความเขาใจที่ตรงกันระหวางครูกันนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา จะสงผลใหระบบการดูแลชวยนักเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556)
กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ที่ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนเวลา
ประมาณ 9 ปนั้นสวนใหญเนนการใหความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนัก เจตคติที่ดีแกบุคลากรที่เกี่ยวของทุกกลุม
ในการทํางานกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มีการอบรมแกบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมาอยางตอเนื่องแตการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับครูที่ปรึกษาในการทํางานกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ยังไมมีผูใดศึกษาในเรื่องนี้มากนัก ประกอบกับ
สถานการณของการดูแลชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ปกครองพิเศษ เชน จังหวัด 3 ชายแดนภาคใต สมควรไดรับความสนใจและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง กลไกของการพัฒนาครูที่ปรึกษาจะชวยใหปญหาของผูเรียนถูกจัดการอยางเปนระบบจึงสมควรศึกษา
ความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในบริบทดังกลาว เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะใหครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการกับ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) อยางมีประสิทธิภาพตอไป
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2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา
3. นิยามศัพทเฉพาะ
ความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา หมายถึง ความตองการจําเปนการในการทําหนาที่ครูที่ปรึกษาของนัก เรีย น
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดยะลา โดยแบงความตองการจําเปน ออกเปน 3 ดาน ไดแก
3.1 ดานความรูค วามเข าใจ หมายถึง การมี ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกับนั กเรียน และมีแนวทางที่ จําเปนตอการ
ดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย
3.1.1 ความรู เ กี่ ย วกั บ นั กเรี ย น ประกอบด วย ลั กษณะพั ฒ นาการของนั กเรี ย น สภาพป ญ หาของนั กเรี ย น
แนวทางในการใชเครื่องมือทางการแนะแนวกับนักเรียน
3.1.2 ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย หลักการแนะแนว การใชเครื่องมือ
ทางการแนะแนว การคัดกรองนักเรียน การสอนแนะนักเรียน
3.2 ด านสมรรถนะ หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วของกั บการดํ าเนิ นงานนั กเรี ย นเพื่ อนที่ป รึ กษา
ประกอบดวย
3.2.1 สมรรถนะดานการสรางเครือขาย ประกอบดวย การประสานและการมีสวนรวมในการดําเนินงานกับ
ฝายตาง ๆ ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
3.2.2 สมรรถนะดานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การใหการปรึกษา การพัฒนานักเรียนการใชเทคโนโลยี การ
ถอดบทเรียน การบูรณาการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
3.3 ดานการสนับสนุนของสถานศึกษา หมายถึง การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่เอื้อตอการดําเนินงานของ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย
3.3.1 การสนั บสนุนด านการพัฒ นานั กเรียนเพื่ อนที่ ปรึ กษา ประกอบดวย การใหค วามสําคัญกั บการพั ฒนา
นักเรียน การกําหนดบทบาทหนาทีข่ องนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
3.3.2 การจัดกิจกรรรมที่เกี่ยวของประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย นโยบาย การสรางแรงจูงใจ การสราง
เครือขาย
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากรในการวิจัย คือ ครูผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ป รึกษา (YC)
ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลา ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 240 คน
4.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ครูผูปฏิบัติหนาที่เกี่ ยวของกับการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC) ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลา ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 60 คนซึ่งไดมาจาก
เลือกอยางเจาะจง

1388 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

4.2 ขอบเขตดานตัวแปร
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงศึกษาตัวแปรความตองการจําเปนสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่ อนที่
ปรึกษา (YC) อันไดแก ดานความรูความเขาใจ ดานสมรรถนะ และดานการสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษานักเรียน
ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เทานั้น
5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
5.1 ความหมายของความตองการจําเปน
จากการศึกษาความหมายของความตองการจําเปน พบวา มีผูใหความหมายของความตองการจําเปนในมุมมอง
ที่นาสนใจ ดังตอไปนี้
Office of Migrant Education (2001) ระบุวาความตองการจําเปนคือชองวางหรือความแตกตางระหวาง
สถานะปจจุบันกับสถานะที่มุงหวัง ความตองการจําเปนไมใชทั้งปจจุบันและอนาคต แตความตองการจําเปนคือชองระหวาง
ระหวางปจจุบันกับสิง่ ที่คาดหวัง
Altschuld (2004) ไดสรุปความหมายของคําวา ความตองการจําเปนวา การวัดความแตกตางหรือชองวาง
ระหวางสภาพที่แตกตางกัน ไดแกสภาพที่ควรจะเปน (What should be) สภาพที่เปนอยู (What is)
สุวิมล วองวาณิช (2550) นิยามความตองการจําเปนวา เปนความแตกตางระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสิ่งที่เปนอยูจริง
จากการศึกษาเอกสารดั งกล าวขางต น สามารถสรุป ไดวา ความตองการจํ าเปน คือ ความไม สอดคลองหรื อ
ความแตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังและสภาพปจจุบันที่เปนอยู
5.2 การประเมินความตองการจําเปน
Witkin (1984) ไดนิย ามความหมายของการประเมินความตองการจําเป นไววา กระบวนที่ใชกําหนดความ
แตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังกับสภาพปจจุบันที่เปนอยู โดยที่สวนใหญจะเนนที่ความแตกตางของผลลัพธ (outcome gaps)
จากนั้นมีการจัดลําดับความสําคัญของความแตกตาง แลวเลือกความตองการจําเปนที่สําคัญมาแกไข
Barbazette (2006) ไดกลาวไววา การประเมินความตองการจําเปนคือกระบวนการที่ประมวลขอมูลความ
ตองการที่แทจริงขององคกร โดยสามารถทําไดโดยการฝกอบรม การประเมินความตองการจําเปนความตองการที่จะปรับปรุง
สภาวะปจจุบันหรือแกไขขอบกพรอง ซึ่งขอบกพรองนั้นหมายถึงสภาวะที่ไมไดมาตรฐาน
สุวิมล วองวาณิช (2550) ใหคํานิยามของการประเมินความตองการจําเปนไววา กระบวนการที่กําหนดความ
แตกตางของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเปน โดยระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดวามีลักษณะอยางไร และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
วามีลักษณะอยางไร จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหและประเมินวาสมควรเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบาง การประเมินความตองการ
จําเปนทําใหไดขอมูลที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเปนไปในเชิงสรางสรรค
และเปนการเปลี่ยนแปลงทางบวก
สุบิน ยุระรั ช (2554) ไดนิยามการประเมินความตองการจํ าเปนไววา กระบวนการวิ เคราะหความแตกตาง
ระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ควรจะเปน และตองมีการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน โดยจะนําผลที่ไดมา
ใชในการวางแผนกับกิจกรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สุขแกว คําสอน (2559) ใหความหมายของการประเมินความตองการจําเปนไววา เปนกระบวนการประเมินเพื่อ
กําหนดความแตกตางระหวางสภาพที่ควรจะเปนกับสภาพที่เปนจริง จากนั้นจึงนําผลมาวิเคราะหวาสมควรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค
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จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปนดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมินความ
ตองการจําเปน คือกระบวนการการประเมินเพื่อกําหนดความแตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังและสภาพที่เปนอยูจริงอยางเปน
ระบบ โดยที่การประเมินนั้นจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญของผลลัพธ และนําผลลัพธที่มีความตองการจําเปนมาพัฒนา
เพื่อเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค
โดยสุวิมล วองวาณิช (2545) กลาวไววา หลักการประเมินความตองการจําเปนจะตองไมซับซอน โดยมีขั้นตอน
ที่สําคัญดังนี้
1. กําหนดสิ่งที่มุงหวัง
2. วัดสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน
3. หาความแตกตางระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน
4. จัดลําดับความสําคัญของความแตกตาง
5. ศึกษาหาสาเหตุทําใหเกิดความแตกตางระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน
5.3 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มีบทบาทในการชวยเหลือผูอื่นที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกันที่ประสบกับความวิตก
กังวลหรือความยุงยากใจใหเขาใจปญหาใหชัดเจน และพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน เปนตั วแบบใหเ พื่อนช วยใหเ พื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาตนเองและยั งเป นการชวยสง เสริมสั มพั นธภาพ
ระหวางเพื่อนดวยกันอีกดวยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ควรไดรับการฝกอบรมทักษะการใหคําปรึกษา เพื่อทําหนาที่
ชวยเหลือผูอื่นที่อยูในวัยเดียวกันใหสามารถแกไขปญหาทั่ว ๆ ไป ที่ไมใชปญหาความรุนแรงซึ่งตองไดรับการชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญที่เปนวิชาชีพ รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนคานิยม ประสบการณและวิถีการดําเนินชีวิตใหกับผูรับการปรึกษา (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556)
ซึ่ง สํานักวิช าการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ได กล าวถึง คุ ณสมบั ติข องนั กเรีย นเพื่อนที่ ปรึ กษา (YC)
ไวดังนี้
- นักเรีย นเพื่อนที่ป รึกษา (YC) เป นบุ คคลที่มี ความรูค วามสามารถทางดาน จิต เมตตา จิ ตอาสา รั บฟ ง
ชวยเหลือผูอื่น เขาใจผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถ เปนตน
- สามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวแกตนเอง และ ผูอื่น อยางเหมาะสม
- สามารถหาแนวทางในการชวยเหลือผูอื่น ในขั้นตน
- มีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
- บันทึกรายงานผลการทํางาน
- การประเมินผลของการทํางานสําหรับ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
- นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ไดรับการฝกทักษะที่จําเปน เพื่อสามารถใหความชวยเหลือเพื่อนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.4 บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาที่มีตอการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาไวดังนี้
5.4.1 สงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
5.4.2 จัด ประชุ ม อบรม หรื อการสอนระบบการทํางาน แนวทางการดํ า เนิ นงานช วยเหลื อเพื่ อนนั กเรี ย น
แนะนําการวางตน ฝกการใหคําปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การรักษาจรรยาบรรณของชมรมตลอดจนฝกทักษะการทํางาน
ตาง ๆ ใหกับแกนนําชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเปนแนวทางในการทํางานตอไป
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5.4.3 ใหคําปรึกษา ชี้แนะ อํานวยการใหการทํางานของชมรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ดําเนินไปอยาง
ราบรื่น ถูกตอง เหมาะสม รวมทั้งหาแหลงขอมูลเพื่อสนับสนุนการทํางานของชมรมฯ
5.4.4 ประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของชมรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
5.4.5 สรางขวัญและกําลังใจแกคณะกรรมการชมรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
5.4.6 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการทํางาน ตลอดจนแนะนําแนวทางแกปญหา ชื่นชมสิ่งที่ถูกตอง สิ่งที่
ควรดําเนินตอไป ชี้แนะสิ่งที่ผิดพลาดที่ควรปรับปรุงแกไข
6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะของครูที่ป รึกษาของนั กเรีย นเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมี
ขั้นตอนในการสรางดังนี้
6.1 ศึกษาองคประกอบของสมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่ อนที่ปรึกษา (YC) จากตํารา วารสารและ
งานวิจัยตาง ๆ
6.2 นําความรูที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีขอคําถามเกี่ยวกับใน 3 องคประกอบหลัก คือ (1) ดานความรูความเขาใจ (2) ดานสมรรถนะ
(3) ดานการสนับสนุนของสถานศึกษา
6.3 นําขอคําถามในแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การใหการปรึกษา จํานวน 3 คน และคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ระหวาง 0.50 – 1.00
6.4 นํ าข อคําถามมาสรางเป นแบบสอบถามมรรถนะของครู ที่ป รึ กษาของนั กเรี ย นเพื่อนที่ป รึ กษา (YC) โดยเป น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา ซึ่งมีการกําหนดแบบใหคาคะแนนคําตอบเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 คือ
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยใหผูตอบเลือกระดับที่ตรงกับตนเองในสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง
6.5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Method) กับครูที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจํานวน 30 คน
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในการศึกษาระดับความตองการจําเปน ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับทากับ 0.96
7. วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหคาเฉลี่ย คารอยละ และการวิเคราะหดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified)
8. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการวิจัย
ตารางผลการวิเคราะหระดับความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
จังหวัดยะลา
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จากการศึกษาระดับความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัด
ยะลา ทั้ง 3 องคประกอบพบวา คาเฉลี่ยในดานสภาพที่เปนจริงของทั้ง 3 องคประกอบ อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย
ตั้งแต 2.79–3.22 ดังนี้ (1) ดานความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.22 (2) ดานสมรรถนะอยูในระดับ
ปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 2.79 (3) ดานการสนับสนุนของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 2.93
คาเฉลี่ยในดานสภาพที่คาดหวังของทั้ง 3 องคประกอบ อยูในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.41–4.52
ดังนี้ (1) ดานความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.52 (2) ดานสมรรถนะ อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย
4.41 (3) ดานการสนับสนุนของสถานศึกษาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.45
จากผลการวิเคราะหขางตน แสดงใหเห็นวา ระดับความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรีย น
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลาทั้ง 3 องคประกอบ ในดานสภาพที่เปนจริงอยูในระดับที่ต่ํากวาดานสภาพที่คาดหวัง และ
เมื่อวิเคราะหระดับความตองการจําเปนโดยวิธีการ PNImodified ของทั้ง 3 องคประกอบคือ การหาคาผลตางของคาเฉลี่ยของ
สภาพที่ควรจะเปน (I) และคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง (D) แลวหารดวยคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง (D) หรือ I-D/D พบวา มี
คา PNImodified อยูระหวาง 0.40-0.58 โดยองคประกอบที่มีระดับความตองการจําเปนสูงสุด คือ ดานสมรรถนะ ซึ่งมีคา
PNImodified 0.58 ลําดับที่ 2 คือ ดานการสนับสนุนของสถานศึกษา มีคา PNImodified 0.51 ลําดับที่ 3 คือ ดานความรูความ
เขาใจ มีคา PNImodified 0.40 จากผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวาทั้ง 3 องคประกอบดังกลาว เปนองคประกอบที่มี
ความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา
8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยที่พบวาทั้ง 3 องคประกอบคือ ความรูความเขาใจเกีย่ วกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา สมรรถนะในการ
ดําเนินงานนั กเรีย นเพื่อนที่ปรึ กษา และการสนั บสนุนของสถานศึกษา เปนองคประกอบที่ มีความตองการจําเปนของครู ที่
ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ดังนั้นจึงควรนําขอมูลที่คนพบจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทาใน
การสรางโปรแกรมการสมรรถนะพัฒนาครูที่ปรึกษาโดยใหความสําคัญกับการสงเสริมทั้ง 3 องคประกอบดังกลาว และศึกษา
ผลที่ไดจากการใชโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาที่สรางขึ้นตอไป
องคประกอบ

ดานความรูความเขาใจ
ดานสมรรถนะ
ดานการสนับสนุนของสถานศึกษา

คาเฉลี่ยของสภาพทึ่ คาเฉลี่ยของสภาพที่ PNImodified
เปนจริง
คาดหวัง
(I-D/D)
D
S.D.
I
S.D.
3.22
.57
4.52
.51
0.40
2.79
.81
4.41
.58
0.58
2.93
.879
4.45
.57
0.51

ลําดับ

3
1
2
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Abstract

This research was conducted in order to investigate the students’ achievement in reading
comprehension by using the Reading Strategies Instruction approach. The samples of the study were 79
first year nursing students at Nakhon Pathom Rajabhat University who enrolled in semester 1, academic
year 2017. The instruments used in this study consisted of eight reading strategies instruction lesson plan,
reading exercises or worksheets, and reading test. The subjects took the pre-test then learned through
eight reading strategies instruction lesson plans. After that, students took the post-test. The results
indicated that all of the students got the scores in the post-test higher than the pre-test. As a result,
the finding of the study indicated that Reading Strategies Instruction approach could help the 79 first
year nursing students at Nakhon Pathom Rajabhat University to improve their reading comprehension.
Keywords: reading comprehension skills, reading strategies
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1. Background of the Problem
English is a compulsory subject for all Thai students. In Thailand, teaching English aims to
develop four language skills - reading, listening, speaking, and writing. Of the four skills, reading has been
recognized as the most significant skill to master in order to ensure success in learning (Alderson, 1984).
Jakpin (1992) said that “among the four skills students will have a chance to use, reading is the most.
People who are proficient in reading English will benefit greatly from their reading.” Also, Paulton and
Bruder (1982) and Deboer (1997: 14-16) stated in their studies that reading is the most necessary and
important skill to which students should pay more attention to. Moreover, Pett (1982: 23) pointed out
that of all the four language skills, the skill that students always retain is reading.
Students, especially in higher education level, use written texts to search for information and
acquire new knowledge. Without adequate reading comprehension skills, students can struggle in many
subject areas (Best et al., 2005). Good reading skills could help learners achieve success not only in
English learning but also in other content-based classes where English reading proficiency is required such
as in the fields of business, medicine, engineering, and communication technology. Reading has played a
vital role in the development of language skills and even in academic success for decades, as learners
broaden their knowledge of cultures and the world (Cochran, 1993).
However, although reading seems to be the most important academic skill, English instruction in
the Thai curriculum has been concentrated in the language structure. The focus on reading instruction
has been inadequate and the development of advanced reading skills and strategies has not been
established. Consequently, the reading ability of Thai students is mostly below the standard criteria of 50
percent according to the results of university entrance examinations in English language during the years
2002-2005 (Punthamasen, 2007). According to The International Institute for Management Development
(IMD) report (2013-2014) the English proficiency of the Thai population continue to decrease based on the
average of Test of English as a Foreign Language (TOEFL) scores. In addition, the average scores for the
Ordinary National Educational Test (O-NET) in the English language according to the National Institute of
Educational Testing Service (NIETS), Ministry of Education (2014) were below 50 percent, equivalent to
22.54, 16.19, 30.49, 28.71, 30.35, and 27.46, respectively from 2009 to 2014 for both 9th grade and 12th
grade students (O-NET report, 2009-2014). All the reports revealed that English proficiency levels of Thais
is below the global average as a result of the literacy skills in the English language, especially in terms of
reading.
Teaching and learning of English language to NPRU Faculty of Nursing students indicates a
problem in reading due to lack of background knowledge, vocabulary, comprehension, and fluency.
Strategic reading methods can help students improve comprehension and can help students achieve not
only their academic needs, but more importantly their life goals. Reading strategies refer to a planned or
established way of reading. Reading strategies function to monitor and regulate reading strategies (Devine,
1983; Flavell, 1979). These include “checking the outcome of any attempt to solve a problem, planning
one’s next move, monitoring the effectiveness of any attempted action, testing, revising, and evaluating
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one’s strategies for learning (Baker et al., 1984). Therefore, the researchers are interested in studying
English reading comprehension of NPRU Faculty of Nursing students using Reading Strategies Instruction
approach focusing on the following strategies - identify or infer topic and main idea, note details, identify
pronoun references, use definition and example clues to understand the meaning of technical terms, use
context to build meaning of unfamiliar words, use information to guess what might follow, and distinguish
fact or false details in the text.
2. Objective
To develop the reading comprehension skills of the first-year nursing students by using the
Reading Strategies Instruction approach.
3. Literature Review
Reading is a highly strategic process during which readers are constantly constructing meaning
using a variety of strategies, such as activating background knowledge, monitoring and clarifying, making
predictions, drawing inferences, asking questions and summarizing. In reading, strategies are very
important. Strategies are used in combination to solve problems, to think about text and to check
understanding (Harvey et al., 2000). Strategies are situational and are used intentionally by readers
(McEwan, 2004).
According to Lien (2011), reading strategies are “techniques or conscious actions taken to
improve understanding and solve difficulties encountered in reading’. Being a strategic reader assists the
reader in comprehending what is read and overcoming ones reading difficulties (Carrell, 1991). Reading
strategies benefit those readers who employ them effectively and appropriately, considerable previous
researches have proven the positive correlation between reading strategy use and reading comprehension
(Song, 1998; Darabie, 2000; Al-Nujaidi, 2003; Aengpongpaow, 2008; Saengpakdeejit, 2009).
Novice and struggling readers seem to lack awareness of thinking about what is and is not making
sense as they read. They are often unaware of when they do not understand what they are reading. They
are focused so much on reading the words that they cannot think about how the words connect to
create meaning (Roit, 2000). As an educator one goal to an effective reading is to set the students on the
path to becoming lifelong readers—readers who approach reading with enthusiasm and who view it as a
pleasure as well as a powerful tool for learning and for taking charge of their lives.
Students are faced with ever increasing demands to read and read well. McNamara et al (2011)
stress the importance of teaching reading as a process and that strategy instruction has been found to
impact students’ appreciation of reading as a process, the goal of which is to understand what is being
read. Many opportunities to read independently allow students to begin to coordinate the strategies they
have learned: to adjust, modify, or change strategies and skills until they are able to make sense of text.
The higher order thinking of strategic readers also enhances their reading experience and responses to
literature and informational text. And once students take ownership of the process, they take it one step
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further—they take what they know, apply it to the unknown and become creative thinkers who value
reading more. However, comprehension problems often happen when students face with textbook
material (McNamara, 2001; Best et al., 2008). Reading problems come from different sources such as word
decoding, sentence comprehension level and ability to understand the genre of text, lack of the requisite
knowledge and lack of appropriate reading strategies (McNamara, 2009).
Teachers view a reflective method as one of the teaching strategies in reading classes. As Lorcher
(2015) said that reflective teaching as a strategy on reading opens the doors of learning. In addition,
reading using reflection is an important skill to boost students' metacognition and understanding (Cadieux
et al, 2012). In reflective teaching method, they need to appreciate that what is a problem for one
student may not be a problem for another, an unknown word for one student may be a familiar one to
another. Students may come up with different visualizations or connections based on their own personal
experiences. Strategy instruction helps students understand that interpretations of text can and should
vary across readers and they must respect different interpretations of the text.
The researches mentioned above discussed the reading difficulties and problems that the
students encountered in trying to understand what they are reading. The students’ poor reading
comprehension skills came from different sources and it was proven in the previous research studies that
using reading strategies appropriately helped to address the problems and improve students’
comprehension level. Furthermore, the researchers’ reflections on the effectiveness of teaching resulted
in the development of strategic classroom practices and methods that benefit the learners. In the light of
these findings, the researchers used the Reading Strategies Instruction approach to investigate whether it
could yield the same result to the subjects of the study.

4. Methodology
Prior to conducting the study, the researchers underwent an intensive classroom research training
program with Assistant Professor Jitirat Sanglertuthai, Ph.D. and Darin Portangtam, Ph.D., experts in the
field of classroom research. The researchers learned the nature and purpose of classroom research and
most importantly the systematic way or process on how to conduct the study such as (1) identifying an
issue or problem; (2) thinking and planning an appropriate action to address the concern; (3) carrying out
the action; (4) observing the apparent outcomes of the action; (5) reflecting on the outcomes and other
possibilities; and (6) repeating these steps again.
The population of this study was 79 first year nursing students at Nakhon Pathom Rajabhat
University in the first semester of academic year 2017. They were assigned into four groups according to
their Student ID number, each group consisting of 20 students except the second group which had 19
students. The research study was conducted on a pretest-posttest design. The samples took a pre-test to
assess their reading comprehension before they studied Reading Strategies Instruction approach lesson
plan. The eight lesson plans and reading exercises module were constructed by one of the researchers.
The researchers selected the topics which were the reading strategies most commonly used in reading
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comprehension. The topics were mainly derived from text books and the internet. The activities for each
lesson plan were devised with contents which students are more familiar with to make students
participate and learn more effectively. After the implementation of the Reading Strategies Instruction
approach lesson plans, they took the post-test to compare and evaluate the level of their understanding
and improvement.
In twelve weeks with 24 teaching hours, 2 hours per week (excluding pre-test and post-test
sessions), the four groups were taught the following reading strategies - identify or infer topic and main
idea, note details, identify pronoun references, use definition and example clues to understand the
meaning of technical terms, use context to build meaning of unfamiliar words, use information to guess
what might follow, and distinguish fact or false details in the text.
The steps for implementing the study planned as follows:
Step 1: Administration of the pre-test. Students take a multiple-choice test to know the
achievement and improvement level in reading before and after using the reading exercises module
designed for the research. One of the researchers developed and constructed the reading test by
acquiring ideas and following the pattern of the Test of English for International Communication (TOEIC).
The test consists of a 100-question reading test with four multiple choices which had only one correct
answer per question. The test questions focus on the different reading strategies in the lesson plans.
Step 2: Teaching and discussion. Lecturers discuss the reading strategies according to the level of
difficulty starting from the simplest to the most complex using the lesson plans based on the Reading
Strategies Instruction approach.
Step 3: Answering of reading exercises module - the students perform reading activities to learn
the various reading strategies.
Step 4: Reflection. Lecturers consider the results of the students’ reading exercises to identify the
problems and difficulties encountered by students in performing the reading activities and evaluate the
strategy for modification.
Step 5: Re-teaching. Lecturers adjust the delivery of content by addressing the students’ learning
styles, learning rate and or readiness. The re-teaching method to be used is the “Controlled Practice”
method. This method is done by modeling and directly guiding the students and differentiating the
content of the lesson with the end result of students meeting or exceeding the set standard of learning.
Step 6: Re-assessing. Students perform reading activities and answer another set of reading
exercises module. Then they provide oral explanations to demonstrate their learning and understanding.
Step 7: Administration of the post-test. Students take the post-test to compare and evaluate
their level of understanding and improvement.
The data collection was presented in two sections. Section 1 used the lecturers’ observations
journals recorded. The journal contained 3 columns according to the purposes of data analysis: (1) the
problem that students encountered, (2) the method used to address the problem, and (3) the results
after using the intervention. Section 2 analyzed the comparative results of the reading pretest and post
test scores by arithmetic mean.
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5. Results and Discussions
The purpose of this study was to determine the level of difference in reading comprehension
scores as measured by the pretest and post test administered to the first-year nursing students prior to
the instruction of the reading strategies instruction approach and after the instruction of the reading
strategies instruction approach.
Table 1 Reading Class Observation
PROBLEM
TOPIC AND MAIN IDEA
1. Students had difficulty in
identifying the topic and main
idea for passages without titles or
pictures.
2. Students encountered in
identifying the main idea of the
text in long passages due to lack
of background knowledge or
vocabulary.

NOTING DETAILS
1. Students failed to identify the
specific details from a reading
passage. They got mixed-up with
the meaning of “wh- questions”
such as which, how often, how
long, why, and how.

METHOD/STRATEGY

RESULTS

Students were asked to use the
reading strategies in the following
order:
- Skimming the passage to look
for a word/phrase that has been
constantly or repeatedly
mentioned throughout the
passage.
- Reading the first or the last
paragraph of the passage. Then
look for the answer that has the
same idea.
- Explaining unfamiliar word or
story to enhance knowledge and
vocabulary.

80% of the students were able
to identify the topic and the
main idea of the reading passages
easily by using the strategies. For
more complex passages, the
second strategy was proven to
be more effective; however, it
was time consuming before the
students could finish the passage
and choose the correct answer.
The scores that the students got
in practice exercise 2 were higher
than the scores in practice
exercise 1.

- The lecturer clarified the
80% of the students were able
meaning of each “wh-question” to identify the correct answer
and gave clues as to the possible from the given choices.
answers for each.
- Sample wh-questions with
answer choices were given to
check students’ understanding.
- Aside from understanding the
meaning of “wh-question” and
knowing the possible answer for
each; the lecturer asked the
students to identify keyword/s in
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PROBLEM

PRONOUN REFERENCE
1. Students could not accurately
identify the noun being referred
to by the pronoun especially if
the sentence contains several
nouns or in a long passage.
2. Students have some problems
in identifying the types of
pronouns.

CONTEXTUAL MEANING
1. Students had a hard time
understanding the meaning of
unfamiliar words.
2. Students had difficulty in using
context clues to figure out a
word’s meaning and cannot
define unfamiliar words
independently.

MAKING INFERENCES
1. Students were not able to
guess or make conclusion to
answer the inference questions.

METHOD/STRATEGY
the question which could help
find the answer in the passage
through scanning technique.

RESULTS

- Conducted a review about the
types of pronouns, the gender
and number of pronoun to give
the students an idea of what
noun the pronoun refers to.
- Provided sample sentence and
exercises to check students
‘understanding which they were
asked to read short passages and
identify the nouns being referred to.

The students were able to
identify the correct nouns that
the pronouns referred to easily.
Most of them got perfect scores
in the exercise given.

- Defined contextual meaning
and demonstrate on how to read
the surrounding words in the
passage in which unfamiliar
words appear.
- Advised students to take notes
or reflect on unfamiliar words
and practice questions with
contextual meaning words were
given.
- Applied technique “what the
students know/understand versus
what the students don’t know or
understand”.

Based on the evaluation,
students could analyze and
answer questions with contextual
meaning and can identify them in
the passage. Despite several
practice exercises, few students
were able to identify the correct
meaning of unfamiliar words.
This reading skill is considered to
be one of the most difficult skills
to master. It requires the ability
to relate and analyze the text.
Background knowledge could
also be useful in mastering the
skill which the first-year students
were lacking of.

- Giving simple and short passage Students were able to
as example and guided the
understand and answer the
students in gathering the facts
inference questions, but it took
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PROBLEM
2. Students were passively
reading instead of being actively
engaged in the text and poor in
making guesses based on the
information provided in the text.

DEFINITION AND EXAMPLE
CLUES
1. Students were confused about
things or ideas that related to the
new word in the sentence or in
the passage.
ANSWERING “NOT” QUESTIONS
1. Students had difficulty or
confusion on answering the
negative questions as the answer
was not literally in the passage.

METHOD/STRATEGY
RESULTS
stated in the passage by
time before they were able to
formulating and answering “wh- gather and analyze the facts
questions.” Based on these facts, stated in the reading text.
the students were asked to make
a guess or a conclusion. Then,
students were also asked to use
keywords / synonyms to identify
and understand the facts in the
passage and relate them with the
possible outcome.
- Demonstrated strategies on
ways to approach questions with
making inferences.
- Explaining the context clues
found within a context to
understand the meanings of new
or unfamiliar words.

Students can positively identify
hints found within a sentence,
paragraph, or passage that a
reader can use to understand
the meanings of new or
unfamiliar words.

1. Discussing strategies in
answering negative questions and
explaining ways to draw a
conclusion that was supported
by facts presented in the
passage.
2. Introducing the elimination
technique to answer this kind of
question. Students would
eliminate the answer choices
that were found in the text so
what would be left was the
answer that was not mentioned
in the passage which was the
correct answer.

80% of the students got a high
score in their exercises and can
orally answer the questions
presented in class.
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Table 1 indicated the problems encountered by the first-year nursing students in their reading
class such as: difficulty in identifying the pronoun, confusion about things or ideas that are related to the
new word, having a hard time in using context clues to figure out word meaning, doubts in understanding
how to make an inference, issues on answering negative questions. The lecturers’ methods and
observations revealed that the students’ reading comprehension significantly improved after using the
reading strategies instruction approach. It was determined that students who used reading strategies
while reading demonstrated strong reading comprehension skills. The mentioned methods and strategies
are effective in improving students’ reading comprehension skills.
Table 2 Results from Reading Achievement Test (Pre-test and Post-test)
Reading
N
Min
Max
Achievement Test
Pre-test
79
14
32
Post-test
79
23
58

X
19.90
37.61

Table 2 showed that the minimum score of the pre-test was 14 and the maximum score was 32.
The minimum score of the post-test was 23 and the maximum score was 56. After the students were
taught by using the Reading Strategies Instruction approach, their scores had got higher. This indicated
that the Reading Strategies Instruction approach could help the students to read and understand reading
text.
6. Conclusions and Recommendations
The data analysis showed that all of the students got the scores in the post-test higher than the
pre-test. As a result, the finding of the study indicated that Reading Strategies Instruction approach could
help the 79 first year nursing students at Nakhon Pathom Rajabhat University to improve their reading
comprehension. However, this study was quite limited due to the number of subjects considered. To
make the study more generalized, it is recommended that a similar study should be carried with students
at other levels. Another recommendation is to identify a different strategy to use while reading to
measure the difference in results. For further study, should use different English skill (listening, writing,
speaking) based on students’ background, needs, and interests.
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ผลของการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มที่มตี อความสามารถในการแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร
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Effects of STEM Learning Management on Scientific Problem-Solving
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทีย บความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม และ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัด
เขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560 จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนกิจกรรมสะเต็ม และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบแผนการทดลองเปน
แบบ 1 กลุม ที่มีการทดสอบกอนและหลัง การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบวา 1) ความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
คําสําคัญ: สะเต็ม การแกปญหาทางวิทยาศาสตร
Abstract
The purpose this research were to 1) compare the scientific problem-solving ability of second grade students through STEM learning management, and 2) study a level of student’s satisfactions in
STEM learning management. The samples used in this research were 22 second - grade students at the
Kain-Khet school, Prathumthani Province, in the second semester of the 2017 academic year. The research
instruments were STEM lesson plans and the Scientific Problem - Solving Ability test. The one group pretestposttest design was used in this research. The data were analyzed using t – test dependent. The study
found that 1) The scientific problem-solving ability of the second - grade students after the STEM learning
management were higher than that before the learning management at the .05 level of statistical
significance. 2) The student’s satisfaction towards the learning management were overall at the high level.
Keywords: STEM, scientific problem – solving
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1. บทนํา
การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นเปนที่ทราบกันดีวากําลังประสบปญหาเปนอยางมาก ผูเรียนขาดทักษะการคิด
และการสอนในปจจุบัน มุงเนนเพียงแตการใหความรูความจํามาก ๆ เพื่อใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการ
คิด ขั้นสู ง ไมมี การเชื่ อมโยงความรูที่ มี ไปใช ใ นการแกป ญ หาที่ พบในชี วิต ประจํ าวั น ดั งนั้ นหน วยงานที่ เกี่ ย วข องจํ าเป นต อง
แกปญหานี้อยางเรงดวนเพื่อเตรี ยมคนไทยรุนใหม ใหมีขีดความสามารถในการประกอบอาชี พ สรางเศรษฐกิจ และสามารถ
ดําเนินชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC ) ตอไป (ยืน ภูวรวรรณ และ สมชาย นา
ประเสริฐ, 2546; พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556) แนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งจําเปนตองจัดการศึกษาใหเปนตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ ละพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสํ าคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต องสงเสริมใหผู เรียนพั ฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตร 24 ระบุวาการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึ งความแตกตางระหว างบุคคล ผูเรี ยนตองฝก ทักษะกระบวนการคิด การจั ดการและประยุกต นําความรู ไปใชใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อไปสูเปาหมายของการเปนคนเกง ดี และมีความสุข ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูที่มุงเนน
ใหผูเรียนมีทักษะการบวนการคิด รูจักวิเคราะห และพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอยางเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2545: 1) โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรซึ่งถือไดวา เปนศาสตรที่ชวยในการพัฒนาความคิดเพื่อแกปญหาไดอยางเปนระบบ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนทั้ง ใน
การดํารงชีวิตประจําวัน เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ เพื่อใชอํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปน
ผลของความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี พร อมกั นนั้ นเทคโนโลยีก็มี สวนที่ จะใหการศึ กษาค นคว าความรู ท างวิ ท ยาศาสตร เพิ่ ม ขึ้นอยางไมห ยุ ดยั้ ง ซึ่ ง
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหมีทักษะสําคัญในการคนควา หา
ความรู มีค วามสามารถในการแกป ญหาอย างเปนระบบ สามารถตัด สินใจโดยใชข อมู ลหลากหลายและประจักษ พยานที่
ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้น แนวทางการการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญในการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนนักคิดเพื่อแกปญหาไดอยางสรางสรรค ซึ่งมีหลายแนวทาง แตแนวทางหนึ่งที่กําลังเปนทีน่ ิยมและไดรับการยอมรับ
ในขณะนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สะเต็ ม ศึ กษา เป น วิ ท ยาการจั ด การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการที่ มี การนํ า วิ ท ยาศาสตร (Science ) เทคโนโลยี
(Techonology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกันโดยผานวิทยาการจัดการ
เรียนรูที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการแกปญหาที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณในชีวิตประจําวัน มีการ
พัฒนาทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่2 1 โดยการบู รณาการนั้นเนนใชการบูร ณาการแบบสหวิท ยาการ ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใ ห
นักเรียนแกปญหาหรือทําโครงงานซึ่งตองประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรทงั้ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผาน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) (อภิสิทธิ ธงไชย, 2556) นอกจากนี้ การแกปญหาระบบ
การจัด การการศึกษานั้ นอยูที่ กระบวนการจัด การเรีย นรู ควรมุ งเนนให ผูเ รีย นมี การพัฒ นาทักษะที่จําเป นในศตวรรษที่ 21
ประกอบดวยเนื้อหาสาระหลัก ซึ่งเปนความรูในวิชาหลักและ เนื้อหาประเด็นที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ไดแกภาษาอังกฤษ
การอ าน ศิ ล ปะในการใช ภ าษาต างประเทศ คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร เศรษฐศาสตร วิ ท ยาศาสตร ศิ ล ปะ ภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและการปกครอง ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิดสรางสรรคและ นวัตกรรม การ
คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ แ ละการแก ป ญ หา การสื่ อสารและการร วมมื อ ทั กษะการรู เ ท าทั นสื่ อและเทคโนโลยี ได แ ก การรู เ ท าทั น
สารสนเทศ การรูเทาทันสื่อ การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะชีวิตและการทํา งาน (The Partnership for 21st
Century Skills, 2009) มากกวาการสอนที่มุงเนนเนื้อหา
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จากหลักการและเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา สะเต็มศึกษาสามารถบูรณาเขากับการเรียนการ
สอนไดกับทุกกลุมสาระวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีเนื้อหาสาระและแนวทางการจัดกิจกรรมที่
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกิจกรรมการทดลองที่ใชกระบวนการสืบสอบหาความรู
ซึ่งจะเปนการทาทายความรูและความสามารถของผูเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรของระดับชั้นประถมศึกษาปที่
2 ที่มีเ นื้อหาสาระมุ งเนนใหผูเรี ยนได ใชทักษะและกระบวนการทางวิท ยาศาสตรในการสื บสอบหาความรูผานกิ จกรรมการ
ทดลองต า งๆ ดั ง นั้ น ผู วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นาความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั กเรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 ใหสูงขึ้น โดยใชการจัดการเรียนรูสะเต็ม ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด รูจักวิเคราะห แกปญหาโดยเชื่อมโยงประสบการณของตนในการแกปญหา มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สูง ขึ้น ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใ หเกิ ดประโยชนในชีวิตประจํ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง
สังคม และประเทศชาติตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็ม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต
จังหวัดปทุมธานี
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดเขียนเขต หลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
3.2 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต อยู
ในระดับมาก
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากรที่ ใชใ นการวิจัย ครั้ง นี้เปนนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรี ยนวั ดเขี ย นเขต ตําบลบึ งยี่โ ถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน ทั้งหมด 248 คน
4.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต ตําบลบึงยี่โถ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียนรวมทั้งหมด 22 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาชุมนุมวิทยาศาสตร
4.2 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 14) ซึ่งมี
แบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่ใชในงานวิจัย
T1

X

T2

โดยสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
T1
หมายถึง การทดสอบกอนเรียน
X
หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
T2
หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1) ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขีย นแผนการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็ม
1.2) ศึกษาตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 ของเลนของใชของเรา
1.3) วิเคราะหเนื้อหา สาระการเรียนรูเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
1.4) สรางแผนการเรียนรูจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
1.5) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3
ทาน ตรวจความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคลองของจุดประสงคกับกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบและความถูกตองของภาษาที่ใช โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ผลประเมิน
พบวา ทุกดานและโดยรวมมีมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
1.6) นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 22 คน ที่เขา
รวมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร
2) เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ กําหนดการใหคาคะแนนคือตอบถูกได 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน ซึ่งผูวิจัยหาคุณภาพดานความตรงของเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งผานเกณฑคุณภาพทุกขอ นั่นคือ
คาที่ไดมากกวาหรือเทากับ .05 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 117) และเมื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพขอสอบเปนรายขอ โดยการ
วิเคราะหเพื่อหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 27 % ของจุง เตห ฟาน พบวา ขอสอบมีคาความ
ยากงาย อยูระหวาง 0.20 - 0.80 ทุกขอ และมีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ทุกขอ และเมื่อหาคุณภาพดานความเที่ยง
(reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร -ริชารดสัน (Kuder Richardson) พบวา แบบทดสอบวัดความสามรถในการคิด
แกปญ
 หาทางวิทยาศาสตรมีคาความเที่ยงเทากับ 0.86
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4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้
4.41 ตรวจสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 เขากลุมทดลอง จํานวน 22 คน
4.4.2 นําแบบทดสอบกอนเรียน ใชวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับกลุมทดลอง แลวนําผล
การทดสอบมาตรวจใหคะแนน
4.4.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม โดยผูวิจัย เปนระยะเวลา 14 สัปดาห
สัปดาหละ 1 คาบ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็ม มีจํานวน 7 กิจกรรม โดยในแตละกิจกรรมใชเวลา 1 ชั่วโมง
40 นาที ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
1) เรือดําน้ําแกนกระดาษชําระ
2) รถยนตขวดน้ําพลาสติก
3) เครื่องชั่งจอมพลังจากหลอดดูด
4) เครื่องบินกระดาษ
5) เครื่องบินจากเศษวัสดุ
6) กระดาษจองพลัง
7) รถแขงคันจิ๋ว
4.4.4 เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนตามกําหนดแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร นําผลคะแนนจากการตรวจมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน
4.4.5 นําแบบสอบถามความพึ งพอใจที่มีต อการจัดการเรีย นรู แบบสะเต็ ม มี ลักษณะเป นมาตรประมาณค า 5
ระดับ ประกอบดวย 20 ขอรายการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 22 คน
4.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 วิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อตอบวั ต ถุ ป ระสงค ข อที่ 1 ของการวิ จัย โดยวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและ
หลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ดวยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples
4.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ของการวิจัย โดยการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยที่ได ตามแนวของเบส (Best, 1970) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
การทดสอบ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
*p<.05

n
22
22

S.D
2.80
1.86

X

11.73
16.68

t
-15.541

p-value
0.00*

จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 พบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ( X = 16.68, S.D=1.86) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็ม ( X = 11.73, S.D=2.80) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 (n=22)
ขอรายการ
1. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูใหแกนักเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทราบแนวทางในการเรียนรู
2. ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด คนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง
3. ผูสอนมีความรูในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี
4. ผูสอนมีการเตรียมตัวสอนเปนอยางดี
5. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น และรวมกันตอบคําถาม ขณะสอน
6. ผูสอนมีการจัดเรียนเนื้อหาจากเรื่องงายไปสูเรื่องยาก
7. ผูเรียนไดวิเคราะหปญหาและวิธีการแสวงหาคําตอบที่จะศึกษาตามความสนใจ
8. ผูเรียนมีการวางแผนคนควาหาคําตอบ และแหลงการเรียนรูดวยตนเอง
9. ผูเรียนมีสวนรวมในการนําเสนอ
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูการเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูโดยใชทรัพยากรในทองถิ่น
11. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการบูรณาการความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร
12. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา
13. ความเหมาะสมของเวลากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
14. ผูสอนใชเครื่องมือในการวัดไดเหมาะสมกับการเรียนรู
15. เปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบตนเองและปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น
16. ผูเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่มีคุณคาในการดํารงชีวิต
17. ผูเรียนสามารถคิดแกปญหาได
18. ผูเรียนไดนําความรูวทิ ยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
19. ผูเรียนไดนําความรูท างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถนําไปแกปญหาสังคม และ
พัฒนาประเทศชาติได
20. ผูเรียนมีสวนรวมในการสืบคนขอมูลจากหองสมุด อินเทอรเน็ต และผูมีความรูในเรื่องนั้น ๆ
รวม

4.68
4.78
4.41
4.45
4.32
4.50
4.59
4.73
4.77
4.50
4.64

S.D
.48
.59
.59
.67
.48
.51
.59
.46
.43
.51
.49

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.68
4.59
4.55
4.73
4.55
4.14
4.18

.39
.48
.43
.51
.46
.51
.47
.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.68
4.58

.48
.14

มากที่สุด
มากที่สดุ

X
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จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.58, S.D = .14) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็น “การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุง
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา” มากที่สุด ( X = 4.82, S.D = .39) รองลงมา คือ “ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด
คนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง” ( X = 4.78, S.D = .59) และ “ผูเรียนมีสวนรวมในการนําเสนอ” ( X = 4.77, S.D = .43)
ตามลําดับ
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
พบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา กอนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6.2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป นรายขอ พบว า นั กเรี ยนมี ความพึ ง พอใจในประเด็ น “การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู มุง ส งเสริม ใหผู เ รีย นได ฝ กทั กษะการ
แกปญหา” มากที่สุด รองลงมา คือ “ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด คนควา แสวงหาความรูดวยตนเองและ “ผูเรียนมีสวนรวมใน
การนําเสนอ” ตามลําดับ
7. อภิปรายผลการวิจัย
การที่นักเรียนไดผานการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม แลวมีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนกิจกรรม สะเต็ม ซึ่งมีขั้นตอน
กระบวนการที่มีระบบ มีการประยุกตองคความรูจากศาสตรตางๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนที่มีความถนัดหรือความสามารถในดานตาง ๆ แสดงออกมาไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพ และมีความ
สนุก ทาทายความสามารถในดานการคิดเพื่อแก ปญหา อีกทั้ง มีความเหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติและชวงวัยของกลุ ม
ตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส อินทลาภาพร
(2558) ซึ่งไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และพบวา การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการคิดวิเคราะห 2) ทักษะการแกปญหา 3) ทักษะการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 4) ทักษะการ
คิดอย างมีวิจารณญาณ 5) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 6) ทั กษะการสร างนวัตกรรม และ 7) ทั กษะการออกแบบ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณา รุงลักษมีศรี (2551) ซึ่งไดศึกษาผลการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีตอ ความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ขั้นผสมผสานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสาธิต ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่เรียนวิทยาศาสตรโดยจัดการ
เรียนการสอนที่เนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร และคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นผสมผสานเฉลี่ยสูงกวากลุ มที่เรียนดวยวิ ธีสอนแบบทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัย ของ Shaw (1977) ที่ใชวิธีฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา แลว
พบวา ทักษะในการแกปญหาของกลุมทีไ่ ดรับการฝกสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก
จากผลการวิจัยที่พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมสะเต็ม ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม ศึกษาคนควาดวยตัวนักเรียนเอง
มีประเด็นปญหาเพื่อทาทายความคิดของนักเรียน มีการประเมินชิ้นงาน และปรับปรุงชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเทาที่จะ
ปรับปรุงได ใชกระบวนการคิดแกปญหา คิดวิเคราะหอยางสูงสุด และที่สําคัญผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนไดบูรณาการ
ความรูความสามารถที่ตนมีอยูจากสหสาขาวิชาตางๆ อยางเต็มที่ จึงสงผลทําใหผูเรียนเรียนแลวมีความสุขและพึงพอใจตอการ
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จัดการเรียนรูวิธีนี้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นูรอาซีกีน สาและ ณัฐินี โมพันธุ มัฮดี แวดราแม (2560) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง
ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
8.1 ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห และความพึงพอใจในระดับหรือรายวิชาอื่นๆ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดหลากหลายวิชา
8.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ทีมีตอตัวแปรตามอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน เชน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค หรือ ความสามารถในการทําโครงงาน เปนตน
8.3 ควรมีออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มีการเปรียบเทียบ
ระหวาง 2 กลุม คือกลุมที่มกี ารจัดการเรียนรูแบบปกติกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อตอกย้ําความชัดเจน
ของผลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนแบบ สะเต็ม แตทั้งนี้ ตองมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการ
ทดลองได เช น ความสามารถก อนการทดลองของทั้ งสองกลุ ม การจัด การเรีย นการสอนที่ ต องมีการจั ด กระทํ าให มี ความ
แตกตางกันจริงๆ ตลอดจนอิทธิพลของตัวแปรแทรกซอนอื่นๆ เปนตน
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การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา
The Curriculum Development of the Certificate of Vocational Education
in Sport Business Major
จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
mkmitl_26@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา
ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ระยะ ไดแก ขั้นการวิเคราะหและหาขอมูลพื้นฐาน ขั้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
และขั้นการหาประสิทธิผลและการประเมินปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แบบวิเคราะหเอกสาร
แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา ความตองการและความคาดหวังใน
การพัฒนาหลักสูตรโดยมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในงานอาชีพกีฬา ซึ่งรายวิชาที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวย กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ทักษะวิชาชีพเลือก และกลุมวิชาเลือกเสรี พรอมคําอธิบายรายวิ ชา และการกําหนด
หนวยกิต และมีผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรอยูในระดับมากและการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร ธุรกิจกีฬา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Abstract
The objective of this research was to develop the Curriculum of the Certificate of Vocational
Education in Sport Business Major. The Curriculum Development process consisted 3 phase: analysis and
need assessment phase, curriculum design and development phase and verify effectiveness, evaluation
and improvement of the curriculum. The research focusing on instruments were used interview form,
open-end questionnaire form, evaluate tests and focus group of items. Data analysis mean standard
deviation and content analysis. The results of this research were as followed: curriculum developed to
enhance knowledge skill and desired traits in sport business of student. The courses of this curriculum
developed consist specialized vocational skills courses, elective vocational skills courses, elective courses,
courses description ,and courses credits. The result of efficiency evaluate of curriculum at a high level
and effectiveness evaluation of curriculum at a high level.
Keywords: curriculum development, sport business, certificate of vocational education
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1. บทนํา
ตามยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยึดหลักการ มีสวนรวมของทุกภาคสวน
ตามกรอบแนวคิด หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ใหความสําคัญกับ
การยึด คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การสรางกระบวนการมีส วนรวม ของทุกภาคสวนในสั งคม และการมีสวนรวมใน
การตั ด สิ นใจของประชาชน การพั ฒ นาประเทศสู ค วามสมดุ ล ในทุ กมิ ติ อย างบู ร ณาการและเป นองค ร วม รวมถึ ง แนวคิ ด
การพัฒนา ในอนาคตที่ให ความสํา คัญต อการพัฒ นาเศรษฐกิจเชิง สรางสรรคการเตรีย มความพรอมรองรับการรวมตั วทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยุทธศาสตรกระทรวง การทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 ยังใหความสําคัญกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม ที่มีนัยสําคัญตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก จากผลการวิเคราะหสถานการณ
ดานการกีฬาของประเทศ พบวา ศักยภาพในการจัดการแขงขันกีฬาของไทยยังอยูในระดับคงที่ ในขณะที่ประเทศคูแ ขงมีการ
พัฒนาแบบกาวกระโดด เปนที่ ยอมรับ กันวาประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีประสบการณในการจัดการแขงขั นกีฬ าใน
ระดั บ นานาชาติ อย างไรก็ ต ามในป จจุ บั นประเทศต า งๆทั่ วโลกต างก็ ใ ห ค วามสํ าคั ญ ต อ การจั ด กิ จกรรมด านการกี ฬ า
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ ซึ่งการพัฒนาดานการกีฬา ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทั้งมิติดานสังคม และมิติ
ดานเศรษฐกิ จ โดยมิติด านสัง คมให ความสํ าคั ญในการรณรงคให เด็ ก เยาวชน และประชาชนเห็ นความสําคัญ และตื่ นตั ว
ในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนใหมีกิจกรรมการกีฬา การออกกําลังกาย และ
กิจกรรมนั นทนาการ การจั ดสรางสถานกีฬา สงเสริ มการใช และบริห ารจัดการสถานกี ฬา สนับ สนุนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน สําหรับมิติดานเศรษฐกิจ มุงเนนพัฒนากีฬา เพื่อการอาชีพสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา
สงเสริมและพัฒนากีฬา ใหเปนกีฬาอาชีพ ที่ไดมาตรฐานสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
จากที่ กล าวมาจะเห็ นได วา การกี ฬามี ค วามสํ าคั ญ ทั้ ง ด านของสั ง คมและเศรษฐกิ จของประเทศชาติ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตใหเปดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมเปนแหงแรกของประเทศไทยและดําเนินการจัดการอาชีวศึกษามากกวา 50 ป
มีความพรอมในทุกดานทั้งดานบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ดานอาคารเรียนที่ทันสมัย และสนามกีฬาในพื้นที่กวา
80 ไรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ซึ่งทางวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ที่สนับสนุนการดําเนินกิจการดานการกีฬาใหมีศักยภาพ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา เพื่อเปนการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีความรูความสามารถและเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาดานการกีฬาของประเทศตอไป
2. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทพณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา ผูวิจัยได
นําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
1. แนวคิด หลักการการวิจัยและพัฒนา
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดหลักการการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and Development)ของ มาเรียม
นิ ล พั นธุ (2555:230) ได กล า วว า การวิ จั ย และพั ฒ นาป น การวิ จั ย ก อ นแล ว นํ า ผลการวิ จั ย มาพั ฒ นาเป นนวั ต กรรม
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 1 การวิจัย (Research 1 : R1) 2 การพัฒนา (Development 1 : D1 ) 3 การวิจัย (Research 2
: R2) 4 การพัฒนา (Development 2 : D2 ) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชในการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนา
หลักสูตร โดยเริ่มจากขั้นที่ 1) การวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐาน(R1=Analysis) ขั้นที่ 2) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
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หลักสูตร (D1= Design and Development) ขั้นที่ 3) ขั้นตรวจสอบหาประสิทธิผลของหลักสูตร ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร (R2 & D2 = Implement and Evaluation)
2. แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร
การวิ จัย ในครั้ ง นี้ ผู วิจัย ได เ ลื อกกระบวนการพั ฒ นาหลั กสูต รของทาบา (Taba 1947:438) ได แ ก ขั้ นตอนที่ 1
การสํารวจความตองการ ขั้นตอนที่ 2 การกํ าหนดจุ ดมุ งหมาย ขั้ นตอนที่ 3 การเลื อกเนื้อหา ขั้นตอนที่ 4 การจั ดลํ าดั บ
เนื้อหาวิชา ขั้นตอนที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู ขั้นตอนที่ 6 การจัดลําดับประสบการณ ขั้นตอนที่ 7 กําหนดสิ่งที่จะ
ประเมินและวิธีประเมินผล และไดนํากระบวนการเทคนิคดาคัม Witkin และ Altschuld (1995 ) มาใชในการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งกระบวนการที่สําคัญของเทคนิคดาคัม มี 3 ขั้นตอนหลักคือ 1. การระดมสมอง 2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3. การหาฉันทามติจากผูเขารวมกระบวนการกลุม มาใชในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อหาสมรรถนะของสาขางานจากกลุมงาน
หรือกลุมอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจกีฬารวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา
ผูวิจัย ไดทํ าการศึ กษา ยุท ธศาสตร กระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬาพ.ศ. 2555-2559 พบว า การพัฒ นาด าน
การกี ฬา ควรให ค วามสํ าคัญ ต อการพั ฒ นาทั้ ง มิ ติ ด านสัง คม และมิ ติ ดานเศรษฐกิ จ โดยมิ ติด านสั ง คมใหค วามสํ าคั ญ ใน
การรณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสําคัญและตื่นตัวในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรม
นันทนาการ และสนับสนุนใหมีกิจกรรมการกีฬา การออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ การจัดสรางสถานกีฬา สงเสริม
การใชและบริหารจัดการสถานกีฬา สนับสนุ นการมีสวนรวมของภาคประชาชน มาใชใ นการกําหนดหลักการ จุดประสงค
มาตรฐานวิชาชีพ และรายวิชาในหลักสูตรธุรกิจกีฬา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และแนวทางการพัฒนาของประเทศชาติ
4. มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ผูวิจัยไดทําการศึกษามาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และไดศึกษาถึงกรอบ
มาตรฐานหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พ.ศ.2551 เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2551
กรอบแนวคิดในการวิจัย. (Conceptual Framework)
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1.ขั้นการวิเคราะหและหาขอมูลพื้นฐาน
2.ขั้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ขั้นการหา
3.ประสิทธิผลและการประเมินปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพประเภทพณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจกีฬา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย. (Conceptual Framework)
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3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 แหลงขอมูล ไดแก ผูแทนสถานประกอบการดานการกีฬา สโมสรกีฬา และสถานบริการ ดานกีฬา
จํานวน 27 แหง ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการดานกีฬา 3 คน และ ดานบริหารธุรกิจและพณิชยกรรม 3 คน ผูมีความตองการ
ใชหลักสูตร 2 คน ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 5 คน และเอกสารที่เกี่ยวของและเอกสารหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
ดานกีฬา จํานวน 3 แหง ไดแก สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1.2 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตรและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 11 คน และผูแทน
สถานประกอบการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจํานวน 10 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา
3. เนื้อหา ไดแก การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนิ นการพัฒนาหลักสูต รประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ประเภทวิช า
พณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา
4. ระยะเวลา คือ ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเปน ระยะเวลา 1 ป
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ขั้น การวิเคราะหแ ละศึกษาขอมูลพื้น ฐาน (R1=Analysis) ซึ่งในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการ
วิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยผูวิจัยไดดําเนินการโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ
ในการเก็บขอมูล ดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพิจารณายกรางหลักสูตร
แหลงขอมูล
แหลงขอมูลประเภทบุคคลและและเอกสาร ไดแก ผูแทนสถานประกอบการดานการกีฬา แบงเปน สโมสร
กีฬา 27 แหง นักวิช าการจากสถาบันการศึ กษาที่เปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการกีฬา จํานวน 3 คน นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจจํานวน 3 คนและผูมีความตองการใชหลักสูตร 2 คน ศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน 5 คน เอกสารที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนาการกีฬาของชาติ เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการอาชีวศึกษาและหลักสู ตรดานกีฬาจากสถาบันการศึกษาจํานวน 3 สถาบัน แหลงขอมู ลทั้งประเภทบุคคลและ
เอกสารได ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง(purposive Sampling) โดยมี คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ คื อ ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การกี ฬ า
ธุรกิจการกีฬา และการศึกษาดานการกีฬา
เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-deep Interview)
แบบสอบถามชนิดปลายเปด(Open Questionnaire) ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน ไดแก ตอนที่1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบ
แบบสอบถาม และ ตอนที่ 2 โครงสรางและงานในองคกรกีฬา ใชในการเก็บขอมูลความตองการจําเปนซึ่งเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร แบบวิเคราะหเอกสาร ใชในการวิเคราะหเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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หลักสูตร และ แบบวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพทางธุรกิจกีฬาที่ไดจาการสัมภาษณและสอบถาม ซึ่งเครื่องมือที่ใชในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดนําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (IOC) ซึ่งมีคาความตรง อยูระหวาง
0.67 – 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญนําใหปรับปรุงเกี่ยวกับภาษาที่ใชและปรับขอคําถามใหมีความชัดเจนและใหตัวอยางในการให
ขอมูลกรณีที่เปนสมรรถนะสําคัญในงาน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําทุกประการเพื่อนําไปใชจริง
วิธีดําเนินการวิจัย
ในขั้นตอนการดําเนิ นการวิ จัยในขั้ นตอนการวิ เคราะหแ ละศึ กษาขอมูล พื้ นฐานผู วิจัยได ดําเนิ น การด วย
วิธีการเชิงคุณภาพ(Qualitative) โดยแบงไดดังนี้
1. สัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล โดยดําเนินการติดตอประสานเพื่อขอสัมภาษณสําหรับผูใหขอมูลที่สะดวกและ
อนุญาตใหเขาพบในประเด็นที่เกี่ยวของกับความตองการกําลังคนดานงานกีฬา สมรรถนะสําคัญของนักเรียนนักศึกษาในงาน
กีฬา รวมถึงโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของสัมพันธกับหลักสูตรทีจ่ ะพัฒนาขึ้น
2. สงแบบสอบถามแบบเปด (Open Questionnaire) สําหรับกลุมผูใหขอมูลที่ไมสะดวกในการใหสัมภาษณ
ในประเด็นที่ เ กี่ ย วของกั บ ความต องการกํ าลั ง คนดานงานกี ฬา สมรรถนะสํ า คั ญของนั กเรีย นนั กศึ กษาในงานกีฬารวมถึ ง
โครงสรางองคกรที่เกี่ยวของสัมพันธกับหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนาการกีฬาของชาติ อาทิ แผนการพัฒนากีฬาชาติ พระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวของ นโยบายตาง ๆ โดยแบบวิเคราะหเอกสารในการจัดเก็บขอมูล
4. ศึกษาเอกสารที่ เ กี่ย วของกับ การพั ฒนาหลั กสูต ร หลั กสู ต รการอาชีวศึ กษา และหลั กสู ต รด านกี ฬาจาก
สถาบั นการศึกษาจํานวน 3 สถาบัน ในประเด็นที่เกี่ย วของกับแนวโนมและทิศทางของหลั กสูต รที่มีอยูในป จจุบั น โดยแบบ
วิเคราะหเอกสารในการจัดเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การดําเนินการเก็บขอมูลในขั้นตอนของการวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐานหลักสูตรใชวิธีการเชิงคุณภาพ ดังนั้น
การวิเคราะหขอมูล ที่ใชไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (D1 = Design and Development) การออกแบบและ
พัฒนาหลักสู ตรผูวิจัยไดนําข อมูล การวิ เคราะหแ ละศึ กษาข อมูล พื้นฐานมาใช ในการพัฒ นาหลักสูต รซึ่ งในขั้นตอนนี้ผู วิจัยได
ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา
แหลงขอมูล
ขอมูลจากการวิเคราะหศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ดวยวิธีการสัมภาษณ สอบถาม และการศึกษา
เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในการยกรางหลักสูตร จํานวน 7 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
การสอน จํานวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ 2 คน และผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในการ
วิพากษหลั กสูตร จํานวน 11 คน ไดแก ผูเ ชี่ยวชาญด านหลักสูต รและการสอน จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานกี ฬา 2 คน
ผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการอาชีวศึกษาเอกชน 1 คน ผูเชี่ยวชาญการอาชีวศึกษา ดานพณิชยกรรม
และบริหารธุรกิจ 1 คน ผูใชหลักสูตร 1 คน ผูแทนสถานประกอบการ 2 คน ผูแทนศิษยเกา 1 คน
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้ น ตอนการออกแบบและพั ฒ นาหลั กสู ต ร ผู วิจั ย ได จั ด การสั ม มนาอิ ง ผู เ ชี่ ย วชาญในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดการประเมินผูเชี่ยวชาญจะทําการประเมินความเหมาะของหลักสูตรโดยใชแบบประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาที่ พัฒนาขึ้น ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินมาตรประมาณคา 5 ระดับและมีปลายเป ด
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โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินตามระดับความคิดเห็น โดยมีประเด็นประเมิน ไดแก จุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานสาขาวิชาชีพ
รายละเอี ยดของรายวิช าและการกํ าหนดหนวยกิ ตในรายวิช าที่ พัฒ นาขึ้น ซึ่ง เครื่องมือที่ใ ชใ นครั้ง นี้ผู วิจั ยไดนําเครื่ องมือที่
พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (IOC) ซึ่งมีคาความตรง อยูระหวาง 0.67 – 1.00 โดย
ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับปรุงเกี่ยวกับภาษาที่ใชและรูปแบบของแบบประเมิน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนํา
ทุกประการเพื่อนําไปใชจริง
วิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
1. แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการยกรางหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจกีฬา และ
ดําเนินการยกรางหลักสูตรในกลุมรายวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ ทักษะวิชาชีพเลือก และวิชาเลือกเสรี
2. ดําเนินการยกรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในการยกรางหลักสูตร จํานวน 7 คน ไดแก
ผู เ ชี่ ย วชาญด านหลั กสู ต รและการสอน จํ านวน 2 คน ผู เ ชี่ ย วชาญด านกี ฬา 3 คน ผู เ ชี่ ย วชาญด านบริ ห ารธุ ร กิ จ 2 คน
โดยคณะกรรมการยกรางหลักสูตรจัดทํารายงานสรุปโครงรางรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจ
กี ฬ า และดํ า เนิ น การยกร า งหลั ก สู ต รในกลุ ม รายวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะ ทั ก ษะวิ ช าชี พ เลื อ ก และวิ ช าเลื อ กเสรี
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
3. แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรโดยการจัดประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญโดย
ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในการวิพากษหลักสูตร จํานวน 11 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการอาชีวศึกษาเอกชน 1 คน ผูเชี่ยวชาญการ
อาชีวศึกษา(ดานพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ) 1 คน ผูใชหลักสูตร 1 คน ผูแทนสถานประกอบการ 2 คน ผูแทนศิษยเกา
1 คน เพื่ อรับรองหลักสูต รที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยดําเนินการสรุปผลการประชุมสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
4. นําเสนอโครงรางหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในการจัดประชุม
สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การดําเนินการเก็บขอมู ลในขั้น ตอนของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถิติ คื อ การวิ เคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) และวิเคราะหข อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของหลัก สู ตรที่พัฒนาขึ้น โดยใชสถิ ติพื้นฐาน คื อ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ขั้ น ตรวจสอบหาประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร การประเมิ น และปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร (R2 & D2 =
Implement and Evaluation) ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรและการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
เปนขั้นตอนการยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรกอนการนําไปใชจริง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค
เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรกอนนําไปใชจริง
แหลงขอมูล
ผูแทนสถานประกอบการผูใชนักเรีย นนักศึกษาของหลักสูตร จํานวน 10 คน ไดมากจากการเลือกแบบ
เจาะจง(purposive Sampling ) โดยมีคุณสมบัติสําคัญคือสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจกีฬา
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตรวจสอบหาประสิทธิผลของหลักสูตร และ ขั้นการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยไดนําหลักสูตร
ที่ผานการปรับ ปรุงภายหลัง การจัด สัมมนากลุมอิ งผูเชี่ ยวชาญ ใหผูแ ทนสถานประกอบการ และผูแทนสถานศึกษาที่ มีความ
ตองการใช หลักสูตร ประเมินความเหมาะสมของหลักสูต รโดยใชแ บบประเมินความเหมาะสมของการนําไปใชข องหลักสูต ร
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ในภาพรวม ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบประเมินมาตรประมาณคา 5 ระดับและมีคําถามปลายเปด ซึ่งเครื่องมือที่ใช
ในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (IOC) ซึ่งมีคาความตรง
อยูระหวาง 0.67 – 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญแนะนําปรับปรุงเกี่ยวกับภาษาที่ใชในประเด็นการประเมิน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ปรับแกไขตามคําแนะนําทุกประการกอนนําไปใชจริง
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ติดตอประสานงานสถานประกอบการผูใชนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาที่ตองการใชหลักสูตร
เพื่อนําหลักสูตรสูการประเมินความเหมาะสมของการนําไปใชจริงของหลักสูตรเพื่อยืนยันประสิทธิผลของหลักสูตร
2. นําหลักสูตรและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสงใหสถานประกอบการผูใชนักเรียน
นักศึกษาและสถานศึกษาที่ตองการใชหลักสูตรไดประเมิน
3. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลและนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใชจริง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การดําเนินการเก็บขอมูลในการตรวจสอบหาประสิทธิผลของหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึ กษาข อมู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาหลั กสู ต รจากกลุ ม ผู ใ ห ข อมู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อง พบว า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในงานอาชีพกีฬา โดยผูสําเร็จการศึกษา
ในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จะต องมี ค วามรู ค วามสามารถในระดั บ ฝ มื อ และ ผู สํ าเร็ จ การศึ กษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะตองมีความสามารถในระดับเทคนิคสอดคลองกับหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูต รและ
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ และกรอบมาตรฐานของหลักสูตรระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
6.2 ผลการออกแบบและพัฒ นาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ ประเภทวิ ชาพณิ ชยกรรม สาขาวิช าธุ รกิ จกี ฬา
พบวา การกําหนดจุ ดประสงคส าขาวิ ชา มาตรฐานวิช าชี พการศึ กษา และการกําหนดรายวิช า มีค วามสอดคล องกับ ขอมู ล
พื้นฐานซึ่งรายวิชาที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะมีจํานวน 8 รายวิชา ทักษะวิชาชีพเลือก มีจํานวน 16
รายวิชา และกลุมวิชาเลือกเสรี มีจํานวน 10 รายวิชา พรอมคําอธิบายรายวิชา และการกําหนดหนวยกิต โดยมีผลประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.45 , S.D. = 0.30) โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต อ
จุดประสงคสาขาวิชา/มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด
6.3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผ ล การประเมินและปรับ ปรุงหลั กสูตร ภาพรวมของการประเมิ นประสิท ธิผลของ
หลักสูตร อยูในระดับมาก (  = 4.42 , S.D. = 0.37) โดยผูประกอบการมีความคิดเห็นตอจุดประสงคสาขาวิชา/มาตรฐาน
การศึ กษาวิช าชีพ มีค าเฉลี่ ยสู งสุ ด ทั้ งนี้ ผู ประกอบการมี ความต องการใหผู เรี ย นมี ค วามรู แ ละทักษะทางด านกี ฬาที่ส ามารถ
นํามาใชไ ดจริง ในการปฏิ บัติง าน ตลอดจนมีค วามสามารถในการคิดวิ เคราะห สร างสรรค เพื่ อแก ไขปญ หาในงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. สรุปและอภิปรายผล
7.1 ผลการศึ กษาข อมู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาหลั กสู ต รจากกลุ ม ผู ใ ห ข อมู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อง พบว า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในงานอาชีพกีฬา โดยผูสําเร็จการศึกษา
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ในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จะต องมี ค วามรู ค วามสามารถในระดั บ ฝ มื อ และ ผู สํ าเร็ จ การศึ กษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะตองมีความสามารถในระดับเทคนิคสอดคลองกับหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูต รและ
เป นไปตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ และกรอบมาตรฐานของหลั กสู ต รระดั บ ระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พ.ศ.2556 ทั้ ง อาจ
เนื่องมาจากการพัฒ นาหลั กสูตรนี้ผูวิจัย ไดทําการศึ กษาขอมูลความตองการจํ าเปนทั้งขอมู ลปฐมภูมิจากแหลง ขอมูล ที่มีสวน
เกี่ยวของในวงการดานธุรกิจการกีฬาซึ่งเปนผูใชบัณฑิตโดยตรง และไดทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิในเชิงนโยบาย กฎระเบียบ
แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานตนสังกัดโดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามพิสัยทางการศึกษา ทั้งพุทธิพิสัย ทั กษะพิสัย และ
จิตพิสัย ที่สอดคลองกับวิชาชีพดานกีฬาที่ตองการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทางดานรายกาย จิตใจ และสติปญญา ซึ่งสอดคลอง
กับ ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพ.ศ. 2555-2559 ที่ไดกลาวถึง การพัฒนาดานการกีฬา ควรใหความสําคัญตอ
การพัฒนาทั้งมิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐกิจ โดยมิติดานสังคมใหความสําคัญในการรณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
เห็ นความสํ าคั ญและตื่ นตั วในการเลนกี ฬา สอดคล องกั บ หลั กการและจุ ด มุง หมายของหลักสู ตรทางการอาชี วศึ กษาและ
มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ
มีปญญา มีความคิดริเริ่ มสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตออาชีพ เปนผูมี พฤติกรรมทางสั งคมที่ดี งาม มี บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจตระหนักและมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติ
7.2 ผลการออกแบบและพั ฒ นาหลั กสู ต ร พบว า หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช าพณิ ช ยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจกีฬา มีการกําหนดจุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา และการกําหนดรายวิชา มีความสอดคลอง
กับขอมูลพื้นฐานและมีผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากการกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรมีการหาความตองการจําเปนจากแหลงขอมูลที่มีความหลากหลายครอบคลุมตลอดจนไดรับขอมูลที่มี คุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญในวงการกีฬา การศึกษากฎระเบียบ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของที่รอบดานจึงทําใหการสังเคราะหและพัฒนา
จุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพการศึกษาและการกําหนดรายวิชาและองคประกอบตางๆ มีความชัดเจนและสอดคลอง
กับสภาพความตองการที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ Taba Hilda ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ ที่เนนวิธี
จากระดับลางไปสูระดับบน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มครูผูสอนซึ่งเปนผูนําหลักสูตรไปใชจริงซึ่งเปนผูที่อยูติดกับขอมู ล
พื้นฐานจริ งมี ความเหมาะสม และสอดคล องกับ Adams. (1972: 24 - 25) ไดกลาวถึ ง หลั กการตามวิ ธีการดาคัม เป น
กระบวนการที่ใช วิเคราะหอาชีพ แลวนําสมรรถภาพที่วิเคราะหออกมา ไปเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรม
การฝกอาชีพ ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาโดยผูที่ทํางานอยูจริงและตองเปนคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น
7.3 ผลการตรวจสอบประสิทธิผล การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา หลักสูตรมีผลการประเมินในภาพรวม
อยูใ นระดับมาก ทั้ง นี้อาจเนื่ องมาจากการพัฒ นาหลักสู ตรใหความสํ าคัญ กับการหาขอมูลความตองการจําเปนของผู มีสวน
เกี่ยวของและมีกระบวนการพัฒนาหลั กสูตรตามหลักวิชาการทําใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้ นตรงกับ ความตองงการที่แ ทจริงของ
ตลาดแรงงานหรือผูใชบัณฑิตในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ Adams. (1972: 24 - 25) ไดกลาวถึง หลักการตามวิธีการดาคัมเปน
กระบวนการที่ใชวิเคราะหอาชีพ แลวนําสมรรถภาพที่วิเคราะหออกมา ไปเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรม
การฝกอาชีพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ที่ไดนําเสนอแนวโนมของการใช
ความสํ า เร็ จด านการกี ฬามาสร างความโดดเด นของชาติ ซึ่ง มี ค วามสํ าคั ญ ต อการพั ฒ นาและสนั บ สนุ นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการกีฬา เพื่อใหเปนกลไกสําคัญ ในความสําเร็จของกีฬาเพื่อความเปนเลิศการพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา และ
สงเสริมและพัฒนากีฬา ใหเปนกีฬาอาชีพ ที่ไดมาตรฐานสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
8.1.1 การพัฒนาหลักสูตรนีม้ ีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจกีฬา ดังนั้น
สถานศึกษาที่ มีความต องการในการนําหลักสูตรไปใชควรสร างความพรอมทั้ง ในด านบุ คลากรผู สอน เครื่องมืออุ ปกรณและ
สถานที่ ตลอดจนเครือขายทางการศึกษาดานกีฬาในการรวมมือในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.1.2 การนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช ควรมีการตรวจสอบติดตามองคความรูของศาสตรดานตางๆที่เกี่ยวข องกับ
การกีฬาเพื่อเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนที่เทากันความเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจการกีฬา
8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
8.2.1 การพัฒนาหลักสูตรนี้เปนการนําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในปจจุบันจากทุกสวนที่เกี่ยวของโดยเนนตาม
ความถนั ด และความเป นไปได ในการจัด การของสถาบันการศึกษานํ ามาสู การกําหนดรายวิ ช าชี พสํ าคั ญ ในหลั กสู ต ร ดัง นั้ น
สถาบันการศึกษาที่มีความถนัดและมีขอมูลความตองการของผูเกี่ยวของเพิ่มเติ ม สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหรือพัฒนา
สาขางานเพิ่มเติมไดตามระเบียบของตนสังกัด
8.2.2 การพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นี้เปนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาในระบบปกติตามระเบียบของหนวยงานตน
สังกัดซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในครัง้ ตอไปอาจมีความรวมมือกับแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่
ตรงกับความตองการของสถานประกอบการโดยเฉพาะ
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเกม
The Development of English Vocabulary Achievement
of Grade 5 Students Using Games
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จาก
การเรียนดวยเกมสอนคําศัพท 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กอนเรียนและหลังเรียนดวยเกมสอนคําศัพท กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดสุวรรณ
รัตนาราม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 28 คนซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ หลังเรียนโดยใชเกมมี
คะแนนเฉลี่ย 21.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.83 โดยนักเรียนมีคะแนนกาวหนาเฉลี่ยเทากับ 9.32 คะแนน คิดเปนรอยละ
31.06 2) ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเกม สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท คําศัพทภาษาอังกฤษ เกมสอนคําศัพท
Abstract
The research objectives were 1) to study English vocabulary achievement of grade 5 students by
using vocabulary games 2) to compare with English vocabulary achievement of grade 5 students before
and after learning by using vocabulary games. The 28 students grade 5 of Watsuwatrattanaram School
in Krathumbaen ,Samutsakhon were tested after learning with the games. The research instruments were
1) 10 lesson plans 2) the test of English vocabulary achievement. The data were analyzed by using percentage,
mean, S.D. and t-test. The results of this research showed that 1) the vocabulary achievement average of
after learning was 21.25 (70.83%) and the average of progressive learning was 9.32 (31.06%) 2) The English
vocabulary achievement of grade 5 students after learning by using games was higher than before learning
by using games with statistical significance difference at .05 level.
Keywords: vocabulary achievement, English vocabulary, using games
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1. บทนํา
ศตวรรษที่ 21 เปนยุคของสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Society) เพราะมนุษยตองใชความรูเปนเครื่องมือใน
การพั ฒ นาสั ง คมของตน ภาษาอั ง กฤษเป นเครื่ องมื อที่ สํ าคั ญ ในสั ง คมแห ง การเรี ย นรู ป จจุ บั นมนุ ษย ใ ช ภ าษาอั ง กฤษเป น
ภาษาสากลในการสรางสมความรูและประสบการณเพื่อการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การศึกษา
และอืน่ ๆ (อรุณี วิริยะจิตราและคณะ, 2555 : 4) ป พ.ศ. 2558 เปนปแหงการเขาสูประชาคมอาเซียนที่สมบูรณจะมีการเปด
กวางใหประชาชนในแตละประเทศสามารถเขาไปทํางานในประเทศอื่นๆในประชาคมอาเซียนไดอยางเสรีเสมือนดังเปนประเทศ
เดี ยวกันซึ่ง จะมี ผลกระทบตอการประกอบอาชี พและการมีง านทําของคนไทยและภาษาที่ ใ ชใ นการทํ างานของอาเซี ยนคื อ
ภาษาอั ง กฤษ ดั ง นั้ นการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษจึ งมี บ ทบาทสํ าคัญ ในการสื่ อสารมากขึ้ นจึ ง เป นสิ่ ง จําเป นที่ จะตอ งเร ง พั ฒ นา
ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดนัย ไชยโยธา, 2557 : 16)
ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนภาษา Gardner (2013 อางถึงใน ธูปทอง กวางสวาสดิ์, 2558:
121) กลาววา ถานักเรียนคนใดมีพัฒนาการทางภาษาดีมาตั้งแตเด็ก คือ รูศัพทมากพอเหมาะกับวัยของตน สามารถนําคําศัพท
ไปใช อย างถูกตอง นั กเรีย นคนนั้ นจะเข าใจความคิ ด ของคนอื่ นและสิ่ งแวดลอมจนสามารถสื่อความหมายหรือแสดงความ
ตองการของตนใหผูอื่นเขาใจไดดวย และคําศัพทก็มีความสําคัญในลักษณะเดียวกันในการเรียนภาษาตางประเทศ ซึ่งถาผูเรียน
มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทในภาษาใหมไมเพียงพอ ผูเรียนก็จะประสบปญหาในการสื่อความหมายและความตองการของตนเอง
ในการใชภาษาตางประเทศและไมสามารถเขาใจสิ่งที่ไดฟงไดอานที่นําเสนอเปนภาษาตางประเทศ ทําใหไมประสบผลสําเร็จใน
การสื่อสาร คําศัพทจึงเปนสิ่งที่มิอาจละเลยได ในกระบวนการเรียนการสอน (ดวงเดือน แสงชัย , 2539: 118) คําศัพทเปน
รากฐานของการเรียนวิชาตางๆเด็กจะอาน พูด เขียน หรือแสดงความคิดเห็นไดดีตองเขาใจคําศัพทจึงจะเรียนรูเรื่องอื่นๆได
และเกิดความมั่นใจในการใชภาษา สื่อความหมายในสถานการณตางๆ (Huang, 1993: 7-9) และการสอนคําศัพทมีความจํา
เปนมากในการเรียนรูภาษาเพราะคําศัพทจะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอานและการเขีย น ทั้งนี้เปน
เพราะคํ าศัพ ทเ ปนหนวยหนึ่ง ในโครงสร างของภาษาที่เ ปนพื้ นฐานของการเรีย นภาษาที่ผู เ รีย นจะนํ ามาสร างเป นวลี หรื อ
ประโยค (กนิษฐา ระเวช, 2543: 87)
จากคะแนนผลการทดสอบระดั บประเทศ O-NET วิ ชาภาษาอั ง กฤษ ในป การศึ กษา 2558 นั กเรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม จังหวัดสมุทรสาคร ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละ 41.26 ซึ่งคะแนนต่ํากวา
ระดับประเทศ เฉลี่ยรอยละ 41.31 (ฝายงานวิชาการ โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม, 2559: 23) คะแนนที่ต่ําเกิดจากปญหา
นักเรียนไมรูความหมายคําศัพทจึงทําใหอานคําถามไมเขาใจจึงทําใหเลือกตัวเลือกที่ผิดในขอสอบ นอกจากนี้ จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนารามเปนระยะเวลา 3 ป
พบวานักเรียนสวนใหญไมสามารถบอกคําศัพท สะกดคํา บอกความหมายของคําศัพทและนําคําศัพทไปใชแตงประโยคได เมื่อ
ใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูนักเรียนจะคอยถามคําศัพททุกคํา จากพฤติกรรมการเรียนดังกลาวจึงอาจกลา วไดวาการที่
นักเรียนไมทราบความหมายคําศัพท สงผลใหนักเรียนไมเขาใจคําถามในแบบทดสอบจึงสงผลตอคะแนนการทดสอบ O-NET
จากการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมโดยใช เกมสามารถนํามาพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ดานคํ าศัพทไดซึ่ง
Read (2007 อางถึงในธูปทอง กวางสวาสดิ์, 2558: 184) กลาววา ครูสามารถนําเกมมาใชสอนคําศัพทเนื่องจากเกมเปนสิ่ง
ปลุกชีวิตชีวาในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และทําใหเกิดทัศนะคติดาน
บวกในการเรียนภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ วัลภาภรณ คงถาวร ( 2535: 83) ไดกลาววา เกมจะชวยใหนักเรียนไดรับความรู
ความสนุกสนาน และเกมยังมีประโยชน ในการชักจูงนักเรียนใหเกิดความสนใจในบทเรียน เขาใจบทเรียน และฝกฝนทักษะ
ทางภาษา อีกทั้งเกมยังชวยใหนักเรียนจดจําบทเรียนไดดีขึ้น ซึ่ง Cruickshank (1977 : 28-32) ไดกลาววาเกมชวยพัฒนา
ทักษะทางการเรียนของเด็กๆ เปนการทบทวนวิชาที่เรียนไปแลว และเปนการเพิ่มพูนทักษะที่ดีแกผูเลนทีละนอย ดังนั้นผูวิจัย

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1425

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

จึงไดศึกษาวิธีแกปญหาการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจในคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงมีความสนใจที่
จะนําเกมมาสอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนดวยเกมสอน
คําศัพท
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยเกมสอนคําศัพท
3. สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยเกมสอนคําศัพทมี ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 การสอนคําศัพทโดยใชเกม
ขั้ นตอนการสอนคํ าศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษนั้ นมี ห ลายวิ ธีห ลากหลายรู ป แบบ เช นขั้ นนํ าเสนอ ขั้ นฝ ก ขั้ นสรุ ป และ
ขั้นประเมินผลเพื่อนําไปใชกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการสอนคําศัพทของ จรุง
แสงจันทร (2543) และLewis (2000) โดยไดขั้นตอนการจั ดกิจกรรมการเรียนรู โดยนําเกมมาใชจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) ขั้นทบทวนคําศัพท ครูทบทวนคําศัพทที่เรียนและเชื่อมโยงกับคําศัพทใหมโดยใชบัตรคํา รูปภาพ
2) ขั้นเรียนรูดวยเกม นําคําศัพทใหมในบทเรียนสอนผูเรียนโดยใช เกม ใหนักเรียนบอกความหมาย สะกดคํา
3) ขั้นฝกการใชคําศัพท ใหนักเรียนฝกใชคําศัพทในประโยคโดยใชเกม โดยเสนอประโยคตัวอยางกอนเลนเกม
4) ขั้นสรุป นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนไปแลวจากการเลนเกมที่เรียนดวยตัวนักเรียนเอง
5) ขั้นวัดผลและประเมินผล การสังเกตจากการรวมกิจกรรม การตอบคําถามรวมถึงใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ที่ตอง
ใชคําศัพทที่ไดเรียนไปแลวนํามาใชในการแตงประโยค
4.2 ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท
ทิศนา แขมมณี (2552 )ไดกลาววา บลูม (Bloom) ไดจัดระดับจุดมุงหมายตามระดับความรูจากต่ําไปสูงไว 6 ระดับ
คือ ระดับความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล ลักษณะของความรู
แตละระดับและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูนั้น ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําระดับการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดของบลูมมาใช
เปนกรอบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทของผูเรียนไดแก ความรูความจํา ความเขาใจดานการบอกความหมาย ดานการ
สะกดคํา และการนําคําศัพทไปใชในประโยค
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตการวิจัย
5.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชใ นการวิจัย ครั้งนี้ คื อนักเรีย นชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 กลุมเครือขายโรงเรีย น
ตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไมรวมโรงเรียนขยายโอกาส
จํานวน 5 โรงเรียน ซึ่งมี 13 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนรวม 320 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณ
รัตนาราม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 28 คน ที่
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
5.1.3 ตัวแปร ประกอบดวย
1) ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมสอนคําศัพท
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ
5.1.4 ระยะเวลาในการทําวิจัย ใชเวลาสอน 10 ชั่วโมง แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 10 แผน
5.1.5 เนื้อหาที่สอน หนวยการเรียนรูที่ 20 English is Fun รหัสวิชา อ15101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
5.2 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือการวิจัย
5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท
จํานวน 10 แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนําเกมมาใชจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทดวยเกม
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5.2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน
10 แผนๆละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ
แผนการ
แผนการ
จํานวน
จํานวน
จัดการ
เรื่อง
จัดการ
เรื่อง
ชั่วโมง
ชัว่ โมง
เรียนรูที่
เรียนรูที่
1
อาชีพ (Jobs)
1
6
เสื้อผา (Clothes)
1
2
สถานที่ (Places)
1
7
สภาพอากาศ (Weather)
1
3
ยานพาหนะ (Transports)
1
8
ผลไม (Fruits)
1
4
ครอบครัว (Family)
1
9
อาหาร (Food)
1
5
เครื่องเขียน (Stationery)
1
10
สัตว (Animals)
1
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม สรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ แบงเปน10 เรื่อง ซึ่งวัดผลสัมฤทธิด์ านคําศัพททั้ง 3 ดาน ไดแก ความรู ความจํา ความเขาใจ ดาน การสะกด
คํา 6 ขอ การบอกความหมาย 11 ขอ และการนําไปใชในประโยค 13 ขอ รวม 30 ขอ นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ
เพื่อหาคุณภาพของขอสอบดังนี้ ตรวจสอบหาคาความยากงาย (Difficulty) คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูกในแต
ละข อ ต อ จํ า นวนผู เ ข า สอบทั้ ง หมด โดยได ค า ความยากง า ย ระหว า ง 0.33-0.83 และตรวจสอบหาค า อํ า นาจจํ า แนก
(Discrimination) โดยไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.33 – 1.00 นําขอสอบที่ผานเกณฑในการหาคาอํานาจจําแนกและคา
ความยากงายจํานวน 30 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่นแบบ KR-20 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.708
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 การดําเนินการกอนการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยไดรับการทดสอบกอนเรียนดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ
5.3.2 การดําเนินการทดลอง ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม
จํานวน 10 แผนๆละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง หลังจากนั้นนักเรียนได รับการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบกอนเรียน
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 นํ าคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ดานคํ าศั พท ภาษาอั งกฤษ ก อนเรีย นและหลั งเรี ยนของนั กเรีย น
ทั้งหมดมาหาคารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช Dependent Samples t-test
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6. ผลการวิจัย
6.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใช
เกม
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเกม
พบวาในภาพรวมนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษกอนเรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.93
คะแนน หลังเรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉลี่ย 21.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 39.76 และรอยละ
70.83 ตามลําดับ โดยนักเรียนมีคะแนนกาวหนาเฉลี่ยเทากับ 9.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 31.06
6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง
เรียนโดยใชเกม
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเกม
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
D
SD
กอนเรียน

28

30

11.93

2.892

หลังเรียน

28

30

21.25

4.469

9.32

11.195*

0.83

.000

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเกม สูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลสัมฤทธิ์ด านคํ าศัพ ทภาษาอั งกฤษของนักเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 จากการเรี ยนด วยเกมสอนคํ าศัพ ท
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษ กอนเรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.93 คะแนน หลัง
เรี ย นโดยใช เ กมมี ค ะแนนเฉลี่ ย 21.25 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน คิ ด เป นร อยละ 39.76 และร อยละ 70.83
ตามลํ าดั บ โดยนั กเรี ย นมี ค ะแนนก า วหน าเฉลี่ ย เท ากั บ 9.32 คะแนน คิ ด เป นร อยละ 31.06 ทั้ ง นี้ การจั ด การเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษโดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท ผูวิจัยไดนําเกมสอนคําศัพททั้ง 3 ดาน คือ ดานการสะกดคํา ดานการ
บอกความหมาย และดานการนําไปใชในประโยค โดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพททั้งหมด 10 เกม ซึ่งจากการวิจัย
พบวา นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด จากเกมดานการบอกความหมาย เกมที่ใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทในดานการบอก
ความหมาย ไดแก Robot game Word tennis Vocabulary swap Blind man’s treasure hunt และGroup telepathy
เปนเกมที่สงเสริมใหนักเรียนไดความรูความจํา ความเขาใจทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานระหวางเรียนมากที่สุดจึงทําใหทํา
คะแนนไดมากที่สุดดังที่ Hansen (1982 : 118) ไดกลาวสนับสนุนวา เกมเปนตัวกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียน และเรียนอยาง
มีค วามสุ ข เช นเดี ย วกั บ ภั ค นิ ษฐ วรรณเฉลิ ม (2555) ที่ ศึ กษาการใชเ กมคํ าศั พ ท เ พื่ อพั ฒ นาการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายประถม) ผลการศึกษาพบวา นัก เรียนที่
เรียนดวยเกมคําศัพทประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาเกมมีสวนสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถชวยใหผูเรียนจดจําคําศัพทได สวนดานการ
สะกดคํานักเรียนไดคะแนนนอยที่สุดซึ่งทักษะการเขียนเปนทักษะที่สอนยากที่สุดดังที่ (Byme,1991 : 27 และ สุมิตรา อังวัฒนกุล,

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1429

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

2535 : 163 ) กลาววา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่สอนยากที่สุดอาจเปนเพราะทักษะการเขียนเปนทักษะที่สอนยากและ
ซับซ อนที่ สุด เปนกระบวนการที่ต องผ านการคิดหลายขั้นตอน ไม วาจะเป นการเรียบเรีย งความคิ ดหรือการเลือกถายทอด
ออกมาเปนลายลักษณอักษร หรือขอความที่สามารถสื่อความหมายไดตรงกับความตองการ
7.2 ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเกม สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้นาจะเปนผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเกมสอนคําศัพทดังที่
Weed (1975 : 303-304) กลาววา เกมเปนกิจกรรมที่จะพัฒนาทางดานรางกาย ชวยผอนคลายความตึงเครียด เสริมสรางใหมี
การตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกตางไปจากการฝกภาษาตามปกติชวยสรางบรรยากาศที่สนุกสนานจะชวยใหนักเรีย นสนใจ
บทเรียนภาษาอังกฤษ และเปนเทคนิคหนึ่งในการสอนไวยากรณ ระบบเสียงของภาษาไดดีและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา
ทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อนําไปใชในการสื่อสารไดดีอีกดวยเชนเดียวกับ Schultz (1988 อางถึงใน นริสา
กัลยา, 2552: 69) กลาววา เกมเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดผอนคลาย ทําใหความตึงเครียดในการเรียนลดนอยลงและลืมวา
กําลังเรียนอยูในหองเรียน ในการเรียนรูภาษาสิ่งที่เปนอุปสรรคใหญคือความตึงเครียดและความกดดัน แสดงใหเ ห็นวาการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมสามารถชวยพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ได
อยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับผลการวิจัยของ นริสา กัลยา (2552) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเกม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 73.33 เชนเดียวกับงานวิจัยของ มะลิ อัตถากร (2556) ได
ทําการศึกษาการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมมีคาเทากับ
83.79/91.00 สู ง กว าเกณฑ 80/80 ที่ กําหนดไว แ ละคะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบความสามารถในการเรี ย นรู คํ าศั พ ท
ภาษาอังกฤษโดยใชเกมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1) ควรมี การศึ กษาวิจัยการพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ดานคํ าศั พ ทภ าษาอั ง กฤษไปทดลองกั บกลุ มตั วอยางที่มี ระดั บ
ความสามารถพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ตางกัน เชน กลุมสูง กลุมปานกลาง กลุมออน เปนตน เพื่อศึกษา
วาวิธีสอนนี้เหมาะสมกับกลุมใดมากที่สุด
2) ควรศึกษาการนําเกมมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทใหเพิ่มมากขึ้น โดยไมซ้ําเกมเดิม เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานไมเกิดความเบื่อหนาย และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพททั้ง 3 ดานใหเกิดประสิทธิภาพดีขึ้นตอไป
8.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท ในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูลวนมี
ความสําคัญ และการเลือกเกมให เหมาะสมกับการพัฒนาผลสั มฤทธิ์ ดานคํ าศัพท ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้ นตอน ดังนี้ 1) ขั้ น
ทบทวนคําศัพท (Warm up) 2) ขั้นเรียนรูดวยเกม (Using Game) 3) ขั้นฝกการใชคําศัพท (Practice) 4) ขั้นสรุป (Wrap
up) 5) ขั้นวัดผลและประเมินผล (Evaluation) ซึ่งในแตละขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังกลาวจะแทรกอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูดังนั้น ผูสอนจึงตองมีการควบคุมเวลา นักเรียนสวนใหญเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการทํากิจกรรม นักเรียน
มักจะแขงขันเพื่อตองการที่จะใหกลุมของตนเองไดชัยชนะอยางเดียว จึงเกิดความวุนวาย สงเสียงดังรบกวนผูอื่น บางเกมใช
เวลามาก เนื่องจากนักเรียนตองใชความคิด ยังไมกลาตัดสินใจ เพราะกลัววากลุมของตนเองจะไดคะแนนนอยกวากลุมของ
ผูอื่น หรือบางเกมนักเรียนในกลุมจะเกี่ยงกันเพราะตนเองทําไมไดหรือไมก็แยงกันเพราะตนเองสามารถที่จําทํากิจกรรมนั้นได
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บทคัดยอ
บทความนี้ มีเปาหมายเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการแสดงนาฏศิลป โดยใชทฤษฎีไตรอารขิก
รวมกับเทคนิคทีมวิเคราะหในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูในการสอนออกแบบการแสดง เนื่ องจาก
ทฤษฎีไตรอารขิกเปนการพัฒนาผูเรียนโดยใชการคิดวิเคราะหเปนแนวทางหลัก นําไปสูการพัฒนาการคิดสรางสรรคบทความนี้
จึงนําเสนอประเด็นการนําเทคนิคทีมวิเคราะหมาใชเสริมรวมกับทฤษฎีไตรอารขิก เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียนอัน
จะนําไปสูการพัฒนาการคิดสรางสรรค
คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป ทฤษฎีไตรอารขิก เทคนิคทีมวิเคราะห

Abstract
This article aims to present development concept for a creativity in performing arts. The concept
was developed by using Triarchic Theory with Analytic teams method to be a teacher approach in performance
design teaching. The Triarchic theory is based on a concept that students can be developed though
analytical thinking which leads to a creative development. Thus, this article proposed an analytic team
to support Triarchic theory to enhance students’ analytical thinking that will support the students’ creative
thinking development.
Keywords: creative thinking ability in a dance performance, triarchic theory, analytic teams
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1. บทนํา
นาฏศิลปไทยเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชาติที่แสดงใหเห็นอารยธรรมอันรุงเรืองของประเทศมาชานาน
ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญในการธํารงเอกลักษณของชาติและไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา57 (1) วา “รัฐตองอนุรักษฟนฟูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นและของชาติ” สอดคลองกับหลักสูตรนาฏศิลปไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเปนจุดมุงหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู เรีย น ใหเข าใจและแสดงออกทางนาฏศิล ปอย างสรางสรรค วิ เคราะห วิพ ากษ วิจารณคุ ณคานาฏศิลป ถายทอด
ความรูสึกความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปประวัติศาสตร
และวั ฒ นธรรม เห็ น คุ ณ ค า ของนาฏศิ ล ป ที่ เ ป น มรดกทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทยและสากล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 96) แตในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีทําใหอิทธิพลวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกหลั่งไหลเขามาในประเทศไทย เชน การแตงกาย การบริโภคอาหาร การใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมสงผลกระทบตอ
คานิยมของเยาวชนไทย ทั้งนี้เพราะเยาวชนไทยยังไมเขาใจธรรมชาตินาฏศิลปอยางเพียงพอ (รจนา สุนทรานนท, 2555 :96)
ประกอบกับการสอนนาฏศิลปของครูผูสอนพบวามีความเขมงวดเปนระเบียบ และมีการฝกปฏิบัติอยางหนัก จนทําใหผูเรียน
เกิดความเครียดไมชอบและเบื่อหนายในการเรียนนาฏศิลป ผูเรียนมีหนาที่เปนผูตามและเปนผูรับการถายทอดตลอด ทําให
ผูเรียนขาดทักษะการคิดดวยตนเอง รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการสงเสริมดานความคิดสรางสรรค ซึ่งตองอาศัยการคิดของตนเอง
เปนหลัก จากปญหาดังกลาวทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความสามารถทางการคิดและทักษะการปฏิบัติของผูเรียน ทําให
นักเรียนสวนใหญไมกลาแสดงออก ขาดทักษะในการวิเคราะหการแสดงตางๆ ไมสามารถสรางสรรคทารําดวยตนเอง จึงทําให
การสอบภาคปฏิบัติออกมาไมมีประสิทธิภาพ และทําใหนักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนวิชานาฏศิลป ดังนั้นบทความนี้ผูเขียน
จึงนํ าเสนอแนวคิ ด กระบวนการจัดการเรียนรู และตั วอย างการจั ดการเรียนรูตามทฤษฏีไ ตรอาร ขิก (Triarchic Theory)
รวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห (Analytic teams) ซึ่งสงเสริมการคิดวิเคราะหการแสดงจนรูแจงสิ่งนั้นแลวนําไปสรางสรรคผลงาน
ตลอดจนนําไปแสดงในชีวิตจริงได
2. การคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป
ความคิดสรางสรรคนับวามีความสําคัญอยางยิ่งกับการเรียนรูวิชานาฏศิลป เนื่องจากจะนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่ง
แปลกใหม การสรางผลงานการแสดงใหม ซึ่งไมใชเปนเพียงแคสรางความบันเทิงรื่นเริง แตยังมีการแสดงหลายชุดที่เปนสื่อชวย
ในการประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษสิ่งที่เปนมรดกของชาติหรือสิ่งที่กําลังสูญสิ้นไป
กิลฟอรด (Guilford, 1968: 65) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง เปนความสามารถที่จะคิด
ไดหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย และความคิดสรางสรรคนี้ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (originality) ความคลองในการคิด
(fluency) ความยืดหยุนในการคิด (flexibility) และความละเอียดลออในการคิด (elaboration) ดังนั้น ความคิดอเนกนัย หรือ
ความคิดแบบกระจาย จึงตรงขามกับความคิดเอกนัย หรือความคิดในทิศทางเดียวกันในขณะที่ความคิดอเนกนัย มุงส งเสริมให
เกิดความคิดมาก หลากหลาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะเชื่อว าความคิดอเนกนัยจะเปนหนทางใหคนพบความคิดที่ดีที่มี
คุณภาพหรือความคิดสรางสรรค
ทอร แรนซ (Torrance, 1972: 278) อธิบายวา ความคิ ดสร างสรรค นั้นเปนความสามารถของบุคคลในการสราง
ผลผลิตเพื่อสรางรูปแบบใหม ความคิดใหม ๆ หรือผลิตผลใหม ๆ การรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ผานมาแลวเชื่อมโยงใหเขา
กับสถานการณ ใหม ๆ และสิ่ง ที่เ กิดขึ้ นนั้ นไม จําเปนตองสมบูร ณอยางแท จริง ผลงานนั้ นอาจอยูใ นรูป ของผลผลิ ตทางศิ ลปะ
วรรณคดี วิทยาศาสตร หรืออาจเปนเพียงกระบวนการ หรือวิธีการก็ได
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ความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปนั้น มีผวู ิจัยหลายทานไดใหคํานิยามไว ความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป คือคะแนน
ความสามารถในการคิดประดิษฐทารําหรือการแสดงออกดวยตนเองของผูเรียนที่แสดงออกถึงการคิดประดิษฐทารําหรือผลงาน
นาฏศิลปที่ไมเคยมีมากอน หรือเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูใหแตกตางไปจากเดิมไปจากเดิม (ชุติกาญจน รุงเรือง,
2552 :7) ความสามารถ ในการคิดทารํา โดยนําทานาฏยศัพทและภาษทานาฏศิลปมาใชประดิษฐทารํา (มธุรส วงศอําไพ, 2553
:8) การคิด การจัดทํา แตงและสรางสรรคกริยาอาการทาทางที่เกี่ยวกับการแสดงเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูดหรือลักษณะการ
ออกแบบสรางสรรคทารําโดย ยึดภาษาทาและแมทาทางนาฏศิลปมารังสรรคใหเปนทารําที่มีความหมายที่แปลกใหมนาสนใจซึ่ง
จะทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะหรือที่เรียกวานาฏยลักษณใหมขึ้นของชุดการแสดงนั้น ๆ (พัชรียา ทองนพเกา, 2553: 9)
สรุปไดวา ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป หมายถึง ความสามารถในการสรางสรรคผลงานการแสดง
โดยสรางสรรคทาทางจากนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลปใหสอดคลองกับเรื่องราวของบทละคร บทเพลงที่กําหนดและ
เกิดความคิดสรางสรรคทั้ง 4 ดาน คือ ความคิดริเริ่ม ความคิด คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ โดยมี
ลั กษณะของท าทางที่ แ ปลกใหม มี ค วามหมาย คิ ด ท าทางได ห ลากหลาย สามารถใช องค ป ระกอบนาฏศิ ล ป ไ ด เ หมาะสม
สรางสรรคผลงานตามเวลาที่กําหนด ผลงานมีความสวยงามออนชอยตามรูปแบบนาฏศิลป
3. ทฤษฎีไตรอารขิก
ทฤษฏีไตรอารขิก (Triarchic Theory) หรือบางทานเรียกวาทฤษฎีสามศร หรือทฤษฎีสามประสาน ของสเติรนเบอรก
ไดแยกกระบวนการของเชาวปญญาออกเปน 3 ทฤษฎียอย คือ ทฤษฎียอยดานการคิด (Componential Subtheory) ทฤษฎี
ย อ ยด านประสบการณ (Experiential Subtheory) และทฤษฎี ย อยด า นการปรั บ ตั ว เข ากั บ สิ่ ง แวดล อ ม (contextual
Subthoery) ซึ่งความแตกตางระหวางทฤษฎียอยดานประสบการณและทฤษฎียอยดานปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมจะใชทฤษฎี
ยอยดานการคิดเปนตัวเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความสัมพันธกัน (Sternberg & Sternberg, 2012: 19)
สเติรนเบอรกไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลออกเปน 3 ดาน คือ
1. ความสามารถในการวิเคราะห (Analytical Abilities) คือ ความสามารถของบุคคลที่จะเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกตาง วิจารณ ตัดสินใจ และอธิบายโดยมีเหตุผลประกอบ
2. ความสามารถในการสรางสรรค (Creative Abilities) คือ ความสามารถในการสูสถานการณใหมหรืองานใหม
แกปญหาดวยความคิดสรางสรรค การประดิษฐ การจินตนาการ การออกแบบและการคาดคะเน เปนแนวคิดที่แปลกใหม ไป
จากสิ่งเดิมๆ
3. ความสามารถในการปฏิบัติ (Practical Abilities) คือ ความสามารถของบุคคลที่จะกําหนดแนวการปฏิบั ติ
เพื่อใหบุ คคลสามารถสําเร็จไดใ นชีวิตประจํ าวัน ทั้ง เรื่ องที่ เกี่ย วกับ โรงเรี ยน หรือเรื่องการงาน รวมถึงความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
สเติรนเบอรก ไดเสนอวิธีที่จะชวยสงเสริมศักยภาพของผูเรียน ที่นอกเหนือไปจากการใหความสําคัญกับความสามารถ
ในดานการจําและความสามารถในดานการวิเคราะห ก็คือในการจัดการเรียนการสอน จะตองครอบคลุมในทักษะทั้ง 4 ดาน
(Sternberg & Sternberg, 2012: 21) ดังนี้
1. การระลึกขอมูล (Recall) หรือการจํา (Memory) คือผูเรียนจะตองระลึกและสามารถบอกไดวา ใคร ทําอะไร
เมื่อไร ที่ไหน อยางไร
2. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) คือผูเรียนสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินและตัดสินใจในการ
ทําสิ่งตางๆได
3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) คือผูเรียนสามารถสรางสรรค ประดิษฐ คิดคน จินตนาการ สมมติหรือ
สรางได
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4. การคิดเชิงปฏิบัติ (Practical Thinking) คือนักเรียนสามารถปฏิบัติ ประยุกตใชความรูไดจริง และแสดงขั้นตอน
ของการปฏิบัติได
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีไตรอารขกิ ของสเติรนเบอรกนี้มาประยุกตใชเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ในรายวิ ช านาฏศิ ล ป ให ส ามารถวิ เ คราะห ท าทาง สร างสรรค การแสดง และนํ า ไปประยุ กต ใ ช ใ นสถานการณ จริ ง ได มี
กระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
อธิบายจุดมุงหมายและเรื่องที่นักเรียนจะตองเรียนรูและทําไดเมื่อจบบทเรียน
2. ขั้นสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางการคิดวิ เคราะห การคิ ดสรา งสรรค และการ
ประยุกตใชทําไดเมื่อจบบทเรียน
3. ขั้นฝกทักษะ
ฝกทักษะใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการประยุกตใชอยาง
สมดุล
4. ขั้นประเมินผล
ประเมินความสามารถทางการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การประยุกตใชของนักเรียน
ในการแสดงนาฏศิลปสวนใหญเปนการแสดงเปนทีม ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนควรมีเทคนิคที่ชวยสงเสริม
การทํางานหรือเรียนรูเปนกลุมใหผูเรียน เทคนิคทีมวิเคราะหจึงเปนเทคนิคหนี่งที่จะไดนําเสนอในลําดับตอไป
4. เทคนิคทีมวิเคราะห (Analytic teams)
เทคนิคทีมวิเคราะห เปนเทคนิคหนึ่งในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Collaborative Learning) เปนเทคนิค
ที่ใหสมาชิกในทีมมีบทบาทหนาที่และงานโดยเฉพาะ เพื่อปฏิบัติการอานสิ่งที่ไดรับมอบหมาย การฟงบรรยาย หรือดูวีดีทัศน
บทบาทตาง ๆของสมาชิก เชน ผูสรุป ผูเชือ่ มตอขอมูลที่เกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมายกับความรูเดิม หรือสิ่งแวดลอมภายนอก
ผูนําเสนอ และผูวิจารณ เนนกระบวนการวิเคราะหมากกวากระบวนการกลุม
เทคนิ ค นี้ มี ป ระโยชน ช วยให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู แ ละเข าใจกิ จ กรรมที่ เ น น การวิ เ คราะห อย า งหลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพเมื่อครูมอบหมายหนาที่ตาง ๆ ในการฝกหัด โดยแบงกระบวนการออกเปนสวนตาง ๆ และมอบหมายใหเป น
รายบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติในเวลาเดียวกัน เปนการใหผูเรียนเตรียมการเพื่อแกปญหาที่มีความซับซอนขึ้น
การจัดตั้งทีม สมาชิกแตละคนจะไดรับมอบหมายงานที่แตกตางกัน เพื่อดําเนินการอยางมีสวนรวมทุกคน เพราะทําให
ผูเรียนแตละคนสามารถบอกไดวา งานของฉันคือเปนนักวิจารณ หรือคิดคําถาม หรือหาตัวอยาง เปนตน การกํ าหนดหนาที่ทํา
ใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมมากขึ้น ชวยใหผูที่ชอบทํากิจกรรมและไมชอบกิจกรรมตองมีสวนรวมในทีมทุกคน (Barkley,
Cross & Major, 2014: 249) มีแนวทางจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. แบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ตามความถนัดหรือความสนใจของผูเรียน
2. ผูสอนบรรยายฉายวีดีทัศน หรือมอบหมายงานใหศึกษาจากเอกสาร โดยใหเวลาของแตละกลุมศึกษาและรวมกัน
วิเคราะหสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
3. เตรียมขอมูลนําเสนอ โดยการพูดสรุป หรือการเขียนผลจากการวิเคราะห
4. รายงานผล หรือสรุปความรูหนาชั้นเรียน
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5. การจัดการเรียนรูต ามทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห
ผูเขียนไดนําขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามตามทฤษฎีไตรอารขิกและเทคนิคทีมวิเคราะห มาสังเคราะหเปนขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะหไดขั้นตอนการจัดการเรียนรู แสดงตามผังภาพที่ 1 ดังนี้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบไตรอารขิก
(ชลิดา พันธุพิมพ, 2551)
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
อธิบายจุดมุงหมายและเรื่องที่นักเรียนจะตอง
เรียนรูและทําไดเมื่อจบบทเรียน
2. ขั้นสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนพัฒนา
ความสามารถทางการคิดเชิงวิเคราะห การคิด
เชิงสรางสรรค และการคิดเชิงปฏิบัติทําไดเมื่อ
จบบทเรียน
3. ขั้นฝกทักษะ
ฝกทักษะใหนักเรียนพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิง
สรางสรรค และการคิดเชิงปฏิบัติอยางสมดุล
4. ขั้นประเมินผล
ประเมินความสามารถทางการคิดเชิง
วิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิง
ปฏิบัติของนักเรียน

การจัดการเรียนรูแบบไตรอารขิก
รวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห
ขั้นที่ 1 ทบทวนชี้แจง
ผูส อนรวมทบทวนความรูเดิมกับผูเรียนและ
ชี้แจงจุดมุงหมายในการเรียน
ขั้นที่ 2 แบงกลุมวิเคราะหเชิงเหตุผล
ใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 4-5 คน ชวยกัน
วิเคราะหวีดีทัศน เอกสาร หรือสิ่งที่ผูสอน
มอบหมายใหรวมกันทําในกลุม
ขั้นที่ 3 ทุกคนชวยพินิจ
ทุ ก คนในชั้ น เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายหั ว ข อ ที่
วิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยครูผูสอนแนะนํารายละเอียดยอย ๆ เพิ่มเติม
ขั้นที่ 4 รวมคิดแปลกใหม
นักเรียนวิเคราะหรายละเอียดยอย ๆ เพิ่มเติม
เพื่อสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหม แลว
เขียนสรุปขอมูลในการสรางสรรคผลงาน จากนั้น
ลองปฏิบัติหรือนําไปใชเพื่อปรับปรุงแกไข

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคทีมวิเคราะห
1. แบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม ๆ
4-5 คน ตามความถนัดหรือความ
สนใจของผูเรียน
2. ผูสอนบรรยาย ฉายวีดีทัศน หรือ
มอบหมายงาน ใหศึกษาจาก
เอกสาร โดยใหเวลาแตละกลุม
ศึกษาและวิเคราะหสิ่งที่ไดรับหมอบ
หมายรวมกัน
3. เตรียมขอมูลนําเสนอโดยการการ
พูดสรุปการวิเคราะห หรือการเขียน
ผลจากการวิเคราะห
4. รายงานผลหนาชั้นเรียน หรือ
สรุปความรู

ขั้นที่ 5 นําไปใชและประเมิน
นําเสนอผลงานหรือนวัตกรรมใหมในสถานการณ
จําลองและรับการประเมินผลจากครูและเพื่อน

ผังภาพที่ 1 แสดงการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห
จากผังภาพที่ 1 อธิบายการกิจกรรมการจัดการเรียนรูต ามทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห ในแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทบทวนชีแ้ จง
ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายในการเรียน และรวมทบทวนความรูเดิมกับผูเรียน
ขั้นที่ 2 แบงกลุมวิเคราะหเชิงเหตุผล
ใหนักเรียนแบงกลุมจํานวนกลุมละ 4 - 5 คน นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหถึงความเปนมาในการประดิษฐ
กระบวนทารํา จากวีดีทัศนการแสดงชุด “ระบําชาวนา”
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ภาพที่ 1 ตัวอยางการสรางสรรคทารําจากทาทางการเกี่ยวขาว

ภาพที่ 2 ตัวอยางการสรางสรรคทารํามาจากทาทางการไถนา

ภาพที่ 3 ตัวอยางการสรางสรรคทารํามาจากทาทางการหวานเมล็ดขาว
(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lUTBI55Uisw)
ขั้นที่ 3 ทุกคนชวยพินจิ
นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายทารํา จากวีดีทัศนที่ไดดู โดยใหแตละกลุมนําเสนอขอมูลจากการวิเคราะหความ
เปนมาของทารํา และครูรวมกับนักเรียนอภิปรายถึงองคประกอบตางๆในการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปขึ้นใหม เชน ความ
ออนชอยของทารํา จังหวะของเพลง การแตงกาย และอุปกรณในการแสดง เปนตน เมื่อนักเรียนวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ
ไดแลว จะสามารถนําไปสรางสรรครายละเอียดยอย ๆ ของการแสดงในทีมตนเองได
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ภาพที่ 4 ตัวอยางอุปกรณในการแสดง
ขั้นที่ 4 รวมคิดแปลกใหม
ครูกําหนดใหนักเรียนแตละกลุม สรางสรรคทารํา โดยคิดประดิษฐทารําจากการวิเคราะหทาทางการประกอบอาชีพ
ในทองถิ่น มาสรางสรรคทารําใหเกิดความออนชอย แลวเขียนสรุปขอมูลทารําและองคประกอบตางๆในการสรางสรรคทารํา
ประกอบเพลงลงในรูปแบบของหนังสือเลมเล็ก จากนั้นนักเรียนฝกปฏิบัติทารํารวมกันในกลุม

ภาพที่ 5 ตัวอยางหนังสือเลมเล็ก
ขั้นที่ 5 นําไปใชและประเมิน
นักเรียนนําเสนอขอมูลองคประกอบการแสดงดานตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหในการสรางสรรคทารํา (หนังสือเลม
เล็ก) จากนั้นทําการแสดงในสถานการณจําลอง และฟงผลประเมินการแสดง
6. บทสรุป
แนวความคิดการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
มีทักษะดานการวิเคราะห และทักษะการทํางานเปนทีมไปพรอม ๆ กัน โดยการวิเคราะหสถานการณ ขอมูล หรือเนื้อหาในการ
เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันดวยเหตุผลภายในกลุมหรือในทีมของตน จนเกิดความรูแจงแลวสามารถสรางสรรค
ผลงานการแสดงใหมซึ่งนําไปใชไดในสถานการณจริงไดสมดุล
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การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R
รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
The development of English Reading Comprehension Ability Using the SQ4R
Teaching method with Learning Together Technique for Matthayomsuksa 5
students
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง ใชวิธีสอนแบบSQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู 2) แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียน อยูใ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การอานเพื่อความเขาใจ วิธีสอนแบบ SQ4R เทคนิครวมกันเรียนรู
Abstract
The objectives of this research were to: 1) compare the ability in English reading comprehension
of Matthayomsuksa 5 students before and after using the SQ4R teaching method with learning together
technique and 2) to study the students’ satisfaction with the SQ4R teaching method with learning together
technique. The research instruments were 1) the lesson plans using the SQ4R teaching method with
learning together technique 2) English reading comprehension ability tests and 3) students’ satisfaction
questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test dependent.
The findings of this research were as follows: 1) The student’s ability in English reading comprehension
after using the SQ4R teaching method with learning together technique were higher than that of before
at the .05 level of statistical significance. 2) The students’ satisfaction was at the highest level.
Keywords: reading comprehension, SQ4R teaching method, learning together technique
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1. บทนํา
การอานเปนทักษะที่มีความสําคั ญและจําเป นสําหรั บชีวิต ในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ งภาษาอังกฤษ นับ วาเป น
ภาษาตางประเทศที่ เป นเครื่องมื อในการสื่ อสาร คนที่ อานภาษาอัง กฤษได ดี กว าย อมสื บค นและพั ฒนาทุ กดานได มากกว า
(บัณฑิต ฉัตรวิโรจน, 2549: 1) เพราะการอานมีความสําคัญชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปนหัวใจสําคัญในการเรียนการ
สอน เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเปนเครื่องมือในการเรียนรู สิ่งตางๆอยางรวดเร็ว กวางขวางยิ่งขึ้น จึงสรุป
ไดวาการอานเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆไดดียิ่งขึ้น แมวาทักษะการอานจะมีความสําคัญใน
การจั ดการเรียนการสอนสํ าหรับ นักเรียน และจากประสบการณ การสอนในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อํ าเภอกําแพงแสน
จั ง หวั ด นครปฐม พบว า คะแนนทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐานประจํ าป การศึ กษา 2559 ของนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 ซึ่งต่ํากวารอยละ 50 (โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, 2559: 7) ซึ่งในการทดสอบมี การวัด
ความสามารถในการอานดวย เหตุนี้ผูวิจัยเห็นวาควรหาวิธีสอนที่จะสงเสริมและพัฒนาการอานเพื่อใหเกิดความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานพบวา รูปแบบวิธีการสอนแบบ SQ4R
เปนวิธีการสอนใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสํารวจ Survey (S)
ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งคําถาม Question (Q) ขั้นที่ 3 ขั้นอานอยางรอบคอบ Read (R) ขั้นที่ 4 ขั้นจดบันทึก Record (R) ขั้นที่ 5 ขั้น
เขียนสรุปใจความ Recite (R) ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวน Reflect (R) (Robinson, 1970: 31) และมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาวิธีการ
สอนอ านแบบ SQ4R มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลช วยเสริ ม สร างการเรี ย นรู ของนักเรี ย นด านความเข าใจในการอ าน
ภาษาอังกฤษจึงควรสนับสนุนใหครูผูสอนนําวิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวไปใชจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ (วรัชยา สําราญรมย, 2557; สุพรรณี ไกยเดช, 2558; Başar, 2017)
ถึงแมวาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียนแตก็มี
ขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการสอนแบบ SQ4R เพราะเปนการสอนดวยเทคนิคเดียวซ้ําๆ ทําใหผูเรียนเคยชินและเบื่อหนาย
สงผลใหขาดความกระตือรือรนในการเรียนดังนั้นควรมีการผสมผสานเทคนิคการสอนอื่นๆรวมกับการสอนแบบ SQ4R เพื่อให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพชวยเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษผูวิจัย
จึงสนใจศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเพราะเปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธและรวมกันทํางานเปนกลุม
ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2556: 107) กลาววาการเรียนรูแบบรวมมือเปนการสอนที่เนนใหผูเรียนชวยกันในกันเรียนรู
โดยมี การจั ด กิ จกรรมที่ ใ ห ผู เ รี ย นมี การพึ่ ง พาอาศั ย กั นในการเรี ย นรู มี การทํ างานร วมกั นเป นกลุ ม และมี การแบ ง หน า ที่
รับผิดชอบรวมกัน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ( Learning Together ) เปนเทคนิคที่งาย ไมซับซอน
และ เปนวิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนที่มีลําดับขั้นตอนแนนอน ผูเรียนทํางานรวมกันภายในกลุมโดยแบง
หนาที่รับผิดชอบอยางเดนชัด ดังนั้นการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค LT จึงเหมาะสมกับการจัดการกิจกรรมการเรียนรูแบบ
SQ4R เพราะมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนและมีสวนสนับสนุนใหกิจกรรมการเรียนรูไมนาเบื่อ จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ
มุงมั่นที่ จะพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเข าใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับการเรีย นรูแบบ
รวมมือเทคนิค LT เพื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ใหเกิดประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 5 กอน
และหลัง ใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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3. สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน
เรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นั กเรี ย นมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ ต อวิ ธีส อนแบบ SQ4R ร วมกั บ เทคนิ ค ร วมกั นเรี ย นรู สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับ
เทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1442 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 หองเรียนซึ่งในแตละหองมีนักเรียน ที่มีคุณลักษณะ
คละ เกง ปานกลาง และออน เหมือนกันทุกหองเรียน
5.1.2 กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม ได
หองเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
ตัวแปรตน คือ วิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
ตัวแปรตาม คือ 5.2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
5.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้คือ
5.3.1 แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา
อ 30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 หนวยการเรียนรู คัดเลือกบทอานที่นํามาใชเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนซึ่งเปน
ขอมูลตามความสนใจ ไดแ ก หนวยการเรีย นรูเรื่อง 1) Celebration 2) Food 3) Amazing people 4) Internet
5) Invention 6) Nature’s Disasters โดยใชเกณฑในการพิจารณาคือ ความยากงายของบทอาน ความนาสนใจของบทอาน
และความยาวของบทอานเหมาะสมกับ ความสามารถของนักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํ านวน 6 แผน แผนละ 2
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ดวยการใชการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
5.3.2 แบบทดสอบวั ด ผลการอ านภาษาอั ง กฤษเพื่ อความเข าใจเป นแบบปรนั ย ชนิ ด เลื อกตอบ 4 ตั วเลื อก
จํานวน 30 ขอ
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชการจัดการเรียนรู
แบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
5.4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.4.1 ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด หลั ก การ จากเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสามารถด า นการอ า น
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อความเข าใจโดยการใช การจั ดการเรี ยนรู แบบ SQ4R ร วมกั บเทคนิ ค รวมกันเรีย นรูแ ละศึ กษาหลักสู ต ร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูเพื่อกําหนดเนื้อหาในแตละแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนจากนั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผน
5.4.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการวัดผลและประเมินผลเพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเพื่อสรางแบบทดสอบความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 ขอ
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5.4.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ดวยการใช การจัด การเรี ยนรูแบบ SQ4R ร วมกับเทคนิคร วมกันเรียนรู เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ
5.4.4 นํ าแผนการจัด การเรี ยนรู แบบทดสอบความสามารถด านการอานภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข าใจและ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แผนการ
จัด การเรี ยนรูโ ดยใชวิธีส อนแบบ SQ4R รวมกับ เทคนิค รวมกั นเรี ยนรู สํ าหรับ นักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 5 สรุ ปผลการ
วิเคราะหความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 โดยรวมเฉลี่ย 4.27 อยูในระดับคุณภาพ มาก
แบบทดสอบความสามารถด านการอ านภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสํ าหรั บนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 5 มีคาดัชนี ความ
สอดคลองของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูและความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ (IOC) เทากับ 0.71
ขอสอบที่คัดไวใชมีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.25-0.77 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.22-0.67 ไดคาความเชื่อมั่ น
แบบทดสอบเทากับ 0.84 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชการจัดการ
เรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลอง และความเหมาะสม (IOC) เทากับ 0.96 ซึ่งมีคา
ความเที่ยงตรงใชได
5.5 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
5.5.1 ทดสอบก อนเรี ยนโดยใช แบบทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่ อความเข าใจสํ าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.5.2 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจั ดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิ ค
รวมกันเรียนรู
5.5.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
5.5.4 นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู SQ4R
รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
5.5.5 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
6. ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
S.D.
df
t
X
กอนเรียน
40
16.60
3.57
39
10.17*
หลังเรียน
40
22.00
2.55
* p < 0.05
จากตารางที่ 1 แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน กอนเรี ยนมี คา เฉลี่ ย
เทากับ 16.60 สวนเบี่ย งเบนมาตรฐานเทากับ 3.57 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ
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2.55 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค
รวมกันเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค
รวมกันเรียนรู ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจ
ระดับ
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
S.D.
X
ดานเนื้อหา
ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ดานสื่ออุปกรณการเรียนรู
ดานการวัดและการประเมินผล
รวม

4.65
4.51
4.50
4.45
4.52

0.22
0.36
0.24
0.24
0.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน
เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.26) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน
เนื้อหาอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.65, S.D.= 0.22) รองลงมาคือดานกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ( X
= 4.51,S.D.= 0.36) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการวั ดและการประเมินผลอยูในระดับมาก ( X = 4.45, S.D.=
0.24)
7. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 โดยใช วิธีสอนแบบ SQ4R ร วมกับ เทคนิ คร วมกันเรี ยนรู พบว าหลัง เรี ยนสูง กว าก อนเรี ยน และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค
รวมกันเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.26 )
8. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน
เรียนรู มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้เปนเพราะการเรียนการสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรูเปนการสอนอานที่เปนระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน
และเปนการสอนอานแบบซ้ําๆอยางละเอียดเริ่มตั้งแตการสํารวจไดดูเนื้อเรื่องอยางกวาง ๆ ขั้นตอนตอไปคือขั้นตั้งคําถาม ทํา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1445
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ใหผูเรี ยนมีประสิทธิภ าพในการอานเพราะการใชคําถามจะช วยใหผู เรียนไดแนวคิดจากคําถามและพยายามหาคําตอบเมื่ อ
ผูสอนถามและเปนการทําใหเกิดการอานยังมีเปาหมาย ดังนั้นการฝกตั้งคําถามจึงเปนขั้นตอนการอานที่จะทําใหผูเรียนนั้นได
อานอยูในขอบเขตที่ตั้ง ไวแลวจะทํ าใหเ ขาใจดีและเร็วขึ้ น ทําใหผูเ รียนไดอานเพื่อจับใจความและจับ ประเด็นสําคัญ ๆ โดย
แทจริงมีการจดบันทึกในสวนที่สําคัญและจําเปน โดยใชขอความอยางรัดกุมหรือยอ ๆ ตามความเขาใจของผูเรียน โดยใชภาษา
ของตัวเองนอกจากนี้ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองหรือความคิดเห็นไมสอดคลอง
และไดขยายความสิ่งที่ไดอานโดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอานกับความรูเดิม ประกอบกับในขั้นตอนของ SQ4R ผูวิจัยได
นําบทบาทของสมาชิกในกลุมไปสอดแทรกไวเพื่อใหผูเรียนรวมกันเรียนรูที่ตองพึ่งพากันและทํางานดวยกันภายใตบรรยากาศ
ของความชวยเหลือและสงเสริ มกันทุกคนมีความรับผิดชอบ ทํ าใหนักเรียนแต ละคนตั้งใจเรี ยนและชวยกันทํ างาน สงผลให
บรรยากาศการเรียนการสอนไมนาเบื่ อโดยสมาชิกคนที่ 1 สํารวจ ตั้ งคําถาม อ านอย างรอบคอบ ทบทวน คนที่ 2 สํารวจ
อานอยางรอบคอบและหาคําตอบ ทบทวน คนที่ 3 สํารวจ อานอยางรอบคอบ จดบันทึก ทบทวน คนที่ 4 สํารวจ อานอยาง
รอบคอบ สรุปใจความ ทบทวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัชยา สําราญรมย (2557) สุพรรณี ไกยเดช (2558) Başar
(2017) ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบ SQ4R มีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ
2. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรีย นดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค รวมกั นเรีย นรู สํ าหรับ นักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมพบวา นักเรีย นมีความพึ งพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.26) แสดงว า
นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือดานเนื้อหาอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.65, S.D.= 0.22) รองลงมาคือดานกิจกรรมการจัด การเรียนรูอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.51, S.D.= 0.36) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการวัดและการประเมินผลอยูในระดับมาก ( X =
4.45, S.D. = 0.24) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเรียนไดมีสวนรวมในการคัดเลือกบทอานตามความสนใจ และไดฝกฝนทักษะการ
อานที่มีลําดับขั้นตอนที่เปนระบบชัดเจน โดยแตละขั้นตอนมีกิจกรรมกระตุนใหไดฝกคิดสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง มี การแสดงความคิ ด เห็ น และมี ความรับ ผิ ด ชอบในการทํ ากิ จกรรมกลุม เป นการเป ด รั บประสบการณ ใ หมเ พิ่ ม ขึ ้ น
ตลอดเวลาทําใหผูเรียนมีบทบาทในการรวมตัดสินใจตลอดกระบวนการของการเรียนรูสงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัชยา สําราญรมย (2557) ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดวยวิธีสอนแบบ
SQ4R อยูในระดับมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับ
เทคนิครวมกันเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยครั้งตอไปนี้ ดังนี้
9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 ครูควรจะชี้ แจงอธิบ ายขั้นตอนการทํากิจกรรมให นักเรียนเขาใหละเอียดในการสอนคาบแรก เพราะ
นักเรียนไมคุนเคยกับวิธีการสอนแบบนี้ เมื่อนักเรียนสามารถจดจําขั้นตอนไดแลวในการสอนแผนการสอนตอๆไป ควรฝกให
นักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง หากมีขอสงสัยครูเปนเพียงผูใหคําแนะนํา
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9.1.2 ครูควรจะแบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเปน เกง ปานกลาง ออน กลุมละ 4 คน เพื่อใหนักเรียนได
รวมกันเรียนรู ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู แบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู เพราะกิจกรรมกลุมสามารถทําให
นักเรียนชวยกันทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกัน และสามารถทําใหกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอนมีความรวดเร็วขึ้น
9.2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรนํากิจกรรมการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาไปใชกับนักเรียนในระดับอื่น เพราะการอานเพื่อความเขาใจเปนสิ่งที่จําเปนที่นักเรียนตองไดรับ
การพัฒนาทุกระดับชั้น
9.2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการสอน
แบบรวมกันเรียนรู (LT) กับการสอนอานแบบอื่นๆ เชน การสอนอานแบบ MIA เมอรดอกช หรือการสอนอานแบบ DR-TA
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แนวทางการสอนอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจดวยการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H
The Guidelines for Teaching English Reading Comprehension through
Murdoch Integrated Approach and 5W1H Technique
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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของเมอร ดอกซร วมกับ เทคนิค 5W1H การสอนแบบบู รณาการของเมอรด อกซเ ปนวิ ธีการสอนแบบหนึ่ง ที่ใ ชในการพั ฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยนําทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควบคูกันไป และเทคนิคการตั้งคําถามแบบ 5W1H เปนวิธีหนึ่งที่ชวยสงเสริมให
ผูเรียนเกิดความเขาใจโครงสรางและเนื้อความที่อาน การจัดการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค
5W1H ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นถามคําถามนํากอนการอาน 2) ขั้นหาความหมายของคําศัพท 3) ขั้นอานเนื้อเรื่อง
4) ขั้นทําความเขาใจเนื้อเรื่อง 5) ขั้นถายโอนขอมูล 6) ขั้นทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท และ
7) ขั้นประเมินผลและแกไข โดยนําเทคนิค 5W1H ไปใชการตั้งคําถามในขั้นทําความเขาใจเนื้อเรื่อง
คําสําคัญ: การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ เทคนิค 5W1H
Abstract
This article aims to present 1) the concept about Murdoch Integrated Approach and 5W1H technique
for developing English reading comprehension proficiency and 2) the instructional guidelines applying
Murdoch Integrated Approach and 5W1H technique. Murdoch Integrated Approach is one of the teaching
methods used for enhancing English reading comprehension proficiency. Four language skills: listening,
speaking, reading and writing are integrated in the learning activities. The 5W1H questioning is one of
techniques enabling learners to gain comprehension of structure and the content of the reading. The
instructional process applying Murdoch Integrated Approach and 5W1H technique consisted of 7 steps:
1) asking priming questions, 2) finding the meaning of vocabularies 3) reading the text 4) understanding
the text 5) transferring information 6) doing jigsaw exercise and paragraph structure 7) evaluating and
correcting. 5W1H technique was used for questioning to gain understanding the content of reading in the
fourth step.
Keywords: English reading comprehension, Murdoch integrated approach, 5W1H technique
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1. บทนํา
ทักษะทางภาษาอั งกฤษประกอบดวย 4 ทักษะ ไดแ ก ทักษะการฟง การพู ด การอาน และการเขียน ในหลั กสูต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานกํ าหนดให ภาษาต างประเทศกลุม สาระที่ 8 เป นกิ จกรรมที่เ สริ มสรางความเป นมนุษย และ
ศักยภาพพื้นฐานในการคิดและการทํางาน โดยมีเปาหมายหรือผลที่คาดหวังใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก ทักษะที่มีความสําคัญและมีความจําเปน
ตอการศึกษามากที่สุดคือทักษะการอานภาษาอังกฤษ เนื่องจากการอานเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู และเปนพื้นฐานของ
การเรียนรายวิชาอื่น ๆ เปนกระบวนการสื่อความทางความคิด อารมณ และความรูสึกนึกคิด กอใหเกิดความรู ประสบการณ
มุมมองและวิสัยทัศนที่กวางไกล ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหรูเทาทันเหตุการณ สามารถปรับตัวเขากับสังคม การอานสามารถ
ทําไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเปนทักษะที่คงอยูไ ปตลอดชีวิต (พะนอ สงวนแกว, 2553; ฉลอง รัตนพงษ, 2557) จุดมุงหมาย
ของการอ านมี 2 ประการ คื อการอ านเพื่อศึ กษาหาความรู การอ านเพื่ อความเพลิ ดเพลิ น (กณวรรธน บุญ หลา , 2558;
รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ, 2557; เดนฟา แกวภักดี, 2554) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษจะประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ไดแก 1. สติปญญาของผูเรียน 2. องคประกอบทาง
สรีระ 3. สภาพแวดลอมรอบตั ว 4. ความพร อมของผูเรียน และ 5. บทความที่ใ ชในการฝกอาน (เกรี ยงไกร วงคจันทรเสือ ,
2554) นอกจากนี้การอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการแปลความจากการเขียนโดยอาศัยกระบวนการทางสมอง เพื่อใหเกิด
ความเข าใจคํ า วลี และประโยค รวมถึง โครงสร างประโยคของเรื่องที่ อาน เพื่ อใหเ กิ ด ความเข าใจเรื่ องราวทั้ ง หมดที่ อาน
โดยเชื่อมโยงปจจัยตาง ๆ และการนําเอาประสบการณเดิมมาชวยตีความเพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น (Carrell,
1984)
ทักษะการอานเปนทักษะสําคัญในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากการทําขอสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษนั้น
ตองใชทักษะการอานเปนสวนใหญ เพื่อ เขาใจเรื่ องราว เขาใจประโยคคํ าถามและประโยคคํ าตอบที่ถูกตอง นอกจากนี้ยัง มี
ความสําคัญตอการวิเคราะหเรื่องราวที่กําหนดให ซึ่งนักเรียนจํานวนมากประสบปญหาในดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข าใจ เนื่ องจากใช เวลาในการอานขอความนานเกิ นความจํ าเป น และพบวาหลั งการสอนแล ว นักเรีย นไมเ ขาใจเนื้อหาใน
บทอาน ไมสามารถจับใจความสําคัญ และไมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่อานได (อําภา วิฬุวัน; 2558)
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอาน พบวา การสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA)
เปนวิธีการสอนอานที่สามารถชวยพั ฒนาทั กษะการฟง พูด อาน และเขียนไปพรอมกัน ทําให ผูเรีย นสามารถฝ กฝนไดอยาง
ตอเนื่องและเปนขั้นตอน เปนการจัดระบบทางการคิดใหแกผูเรียน และผูสอนสามารถสอดแทรกกลวิธีที่เหมาะสมแกผูเรียนได
ในทุกขั้นตอน ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาการนําเทคนิคการตั้งคําถามแบบ 5W1H ซึ่งเปนกิจกรรมที่สามารถลดความวิตกกังวลใน
การใชภาษาและชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางและเนื้อความที่อานมาใชรวมกับ การสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ
จะชวยใหผูเรียนสามารถอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไดดียิ่งขึ้น
2. รูปแบบการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ
การสอนอานแบบบู รณาการของเมอรด อกซถู กพัฒ นาโดย George S. Murdoch อาจารยส อนภาษาประจํ า
มหาวิทยาลัยคูเวตโดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร (Psycholinguistic) ซึ่งเปนจิตวิทยาในการคิดและการสอนภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารขึ้น โดยใชชื่อวา “A More Integrated Approach to Teaching of Reading” เมอรดอกซไดออกแบบ
การสอนแบบบูรณาการขึ้น โดยออกแบบใหเปนการสอนอานที่นําทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูควบคูกันไป แตจะเนนทักษะการอานเปนพิเศษ การจัดการเรียนการสอนนีส้ ามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหเปน
ผูรอบรู ทางภาษามากยิ่ง ขึ้น และเนนกระบวนการคิด ทุกขั้ นตอน โดยเฉพาะการคิด ที่เ กี่ยวกับ การแก ปญ หา มีการรวมกั น
อภิปรายโดยนําประสบการณเดิมมาผสมผสานกับประสบการณใหม เพื่อแกปญหาที่กําลังประสบอยู เมอรดอกซ (Murdoch,
1986) ใหแนวทางในการสอน 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
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1. ขั้นถามนํากอนการอาน (Asking priming questions) เปนขั้นตอนที่ครูผูสอนจะตั้งคําถาม หรือขอความเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปรายรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน เปนการโนมนาวใหผูเรียนสนใจ
เรื่องที่จะอาน
2. ขั้นหาความหมายของคําศัพท (Finding the meaning of vocabularies) ขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพื่อตองการให
ผูเรียนเขาใจคําศัพทซึ่งเปนคําสําคัญ (Key words)
3. ขั้นอานเนื้อเรื่อง (Reading the text) ผูสอนแจกบทอานใหผูเรียนอานตามเวลาที่กําหนด ซึ่งในเนื้อหานั้นจะ
แตกตางกับเนื้อหาปกติ คือ จะมีคําถามยอยแทรกอยู ซึ่งคําถามในเรื่องจะเปนสิ่งเรา (Stimulus) การที่ผูเรียนเขียนตอบ คือ
การตอบสนอง (Response) และไดรับแรงเสริม (Reinforcement) จากการเฉลยคําตอบในตอนหลัง
4. ขั้นทําความเขาใจเนื้อเรื่อง (Understanding the text) เปนขั้นที่จะใชทดสอบความเขาใจของผูเรียนจากการให
ผูเรียนเติมขอความจากประโยคที่ผูสอนกําหนดไว โดยผูเรียนเขียนเติมประโยคเหลานั้น ใหเปนประโยคขอความที่สมบูรณตาม
เนื้อเรื่อง นักเรียนควรใชภาษาและสํานวนของตัวเอง แตหากผูเรียนไมสามารถทําได อาจจะแกไขโดยวิธีเลือกประโยคที่เปน
ใจความสําคัญของเรื่อง (Main Idea) มาเติมประโยคใหสมบูรณ
5. ขั้นถายโอนขอมูล (Transferring Information) เปนขั้นของกิจกรรมที่ใหผูเรียนนําความรูหรือขอมูลที่ไดจากการ
อานมาเสนอใหม ในรูปแบบอื่น เชน รูปแบบตาราง แผนภู มิ กราฟ หรือแผนที่ อย างใดอย างหนึ่ง ตามความเหมาะสมของ
ขอมูลหากผูเรียนสามารถแปลงขอมูลใหเป นอีกรูปแบบหนึ่ง แสดงวาผูเรียนและมีความรูในสิ่งที่อานแลว กิจกรรมนี้จะชวย
พัฒนาความสามารถในการอานและพัฒนาความสามารถดานการเขียนดวย
6. ขั้นทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph Structure)
ขั้นนี้ ผู ส อนให ป ระโยคมาจํ านวนหนึ่ ง แลวให ผู เ รีย นเรี ยบเรี ย งอนุ เ ฉทหรื อกิ จกรรมการต อชิ้ นส วน สํ าหรั บ กิ จกรรมนี้ เ ป น
ประโยชนตอการฝกพูดและคิด ผูเรียนตองใชสมาธิอยางมากเพื่อตอชิ้นสวนตาง ๆของประโยคเหลานั้นใหเปนประโยคที่สมบูรณ
อาจจะทําเปนกลุมหรือทําเปนรายบุคคลก็ได
7. ขั้นประเมินผลและแกไข (Evaluating and correcting) การประเมินผลนั้น สวนใหญทํากันอยูเกือบทุกขั้นตอน
แตในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลงานสวนรวมอีกครั้งหนึ่ง และใหการแกไขเกี่ยวกับเรื่องของภาษาแกผูเรียนตอไป
จากแนวคิดดังกลาว มีนักวิจัยที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ และ
ผลการวิ จัย มี ความสอดคล องกั นคื อ พบวา การสอนแบบบู ร ณาการของเมอร ด อกซ ช วยพั ฒ นาความสามารถทางการอ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (เกรียงไกร วงคจันทรเสือ, 2554; วีระศักดิ์ สุวรรณไตร,
2556; สุจิตรา สารการ, 2558; อําภา วิฬุวัน ,2558)
3. เทคนิคการตั้งคําถามโดยใชแนวคิด 5W1H
การตั้งคําถามเปนกลวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องที่อาน กิจกรรมนี้เนนใหผูเรียน
ไดพูดโตตอบ ลดความวิตกกังวลในการใชภาษา กลวิธีการตั้งคําถามควรอยูในกิจกรรมระหวางการอานหรือขณะสอนอาน และ
กิจกรรมนี้มุง เนนใหนักเรียนไดปฏิ บัติทักษะอื่น ๆ เช น การฟง การเขียน หรืออาจจัดกิ จกรรมใหพู ดโตต อบได บางเล็กนอย
(สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558)
3.1 ความสําคัญและประเภทของคําถาม
การใชคําถามเปนเทคนิคในการแสวงหาความรูที่ ชวยพัฒนาทักษะการคิด เกิ ดความเข าใจที่ชัด เจน สง เสริ ม
ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด กระตุนใหนักเรียนคิดเปน คิดไดและคิดอยางสรางสรรค
คําถามแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1. คําถามเพื่อหาคําตอบพื้นฐาน เปนคําถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่อา น
โดยจะมีคําตอบอยูในเรื่อง คําถามประเภทนี้มักจะถามเกี่ยวกับความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช ซึ่งลักษณะของคําถามนั้น
เปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับตัวละคร เหตุการณ สถานที่ ประแด็นสําคัญของเรื่อง จุดมุงหมายของผูเขียน และการนําเรื่องที่อาน
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ไปใชป ระโยชน ใ นชี วิตประจํ าวัน 2. คําถามเพื่อคิ ดวิ จารณญาณ เป นคํ าถามที่ต องการคํ าตอบในเชิง เหตุ ผ ล เพื่ อตั ดสิ นใจ
ลักษณะของคําถามเกี่ ยวกับการเปรียบเที ยบสิ่งที่เหมือนกันและแตกตาง ความสัม พันธระหว างเหตุและผล การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ ตัวละคร หรือปญหาที่ปรากฏในเรื่อง และการคาดคะเนเหตุการณลวงหนาจากเรื่องที่อาน 3. คําถาม
เพื่อคิดสรางสรรค เป นคําถามที่มุงเนนใหผู อานปรั บเปลี่ย นแนวคิ ดที่ไดจากการอานในทางที่ดี เกิดคุ ณคาทางจิตใจ คําถาม
ประเภทนี้มักเปนคําถามปลายเปด (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2542)
3.2 ลักษณะของคําถามที่ดี
คําถามมีบทบาทสําคัญตอการอาน เนื่องจากคําถามสามารถชวยกระตุนความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่อาน ทําใหรู
แนวทางและจุดประสงคใ นการอาน รวมถึงชวยประเมินความเขาใจจากการอานดวย ดั งนั้นเพื่อใหเ กิดความเขาใจเนื้อเรื่อง
ผูสอนจําเปนตองตั้งคําถามที่มีลักษณะของคําถามที่ดี ซึ่งนักวิชาการไดเสนอแนะลักษะของคําถามที่ดี ดังตอไปนี้
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) ไดเสนอลักษณะของคําถามที่ดี ดังนี้
1. ไมควรใชคําถามที่จํากัดคําตอบไวแคบ ๆ
2. ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่คาดเดาได
3. ควรหลีกเลี่ยงการใชคําถามที่ซอน ๆ กัน
4. ไมควรถามคําถามที่มีคําตอบชัดเจนอยูในคําถามนั้นแลว
5. ไมควรถามนอกเหนือเรื่องที่กําลังเรียน
6. ไมควรใชคําถามที่มีความหลากหลาย หลายแงหลายมุม
7. ในกรณีที่ นักเรี ยนถามแล วผู สอนตอบไมได ผู สอนไม ควรโกรธตอหน านั กเรี ยน ควรบอกวาไม รู
หรือไมแนใจ โดยจะคนควาหาคําตอบใหทีหลัง
8. ผูสอนไมควรถามย้ําเมื่อนักเรียนฟงอยูแลว แตควรถามย้ําเมื่อคําถามของผูสอนไมชัดเจน
9. ไมควรทําใหนักเรียนหมดกําลังใจที่จะตอบคําถามของผูสอน
นรินธน นนทมาลย (2554) ไดเสนอลักษณะของคําถามที่ดีไว 7 ประการ ดังนี้
1. ถามสั้น มีความหมายชัดเจนสมบูรณ ใชภาษางายตอการทําความเขาใจของคนทั่วไป
2. คําถามนาสนใจ เหมาะสมกับวัย และเปนเรื่องที่อยูใกลตัวหรืออยูในความสนใจ
3. ควรเปนคําถามที่มีคําตอบที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนหลายคนหรือทุกคนไดตอบ
4. ถามตรงประเด็น เปนประโยชนตอการเรียนรู
5. เปนคําถามชวนใหคิดและเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดกอนที่จะตอบ
6. ส ง เสริ ม การคิ ด ระดั บสู ง เป นคําถามที่ ให นักเรี ยนคิ ด เชิ งนามธรรม โดยอาศั ย ข อเท็จจริ ง หรื อ
คําอธิบาย เพื่อนําไปสรุปหาความสัมพันธ อางอิง เปรียบเทียบ หาเหตุผล
7. ควรเปนคําถามที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ลักษณะของคําถามที่ดีเปนสวนหนึ่งที่กระตุนความสนใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคและเปนประโยชนตอการเรียนรู ซึ่งคําถามนั้นตองมีความหมายชัดเจนสมบูรณ เหมาะสมกับ
พื้นฐานและวัยของผูตอบ เปนคําถามที่มีคําตอบหลากหลาย
3.3 แนวคิด เทคนิคการใชคําถาม 5W1H
5W1H คือ เทคนิคในการตั้งคําถามรูปแบบหนึ่ง ที่สงผลใหเกิดทักษะการอาน การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และเขียนสรุปความ ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How
(อยางไร) ในประเด็นตาง ๆ (สุวิทย มูลคํา, 2550; เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท, 2555)
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จากความสําคัญของการตั้งคําถามดังกลาว มีนักวิจัยที่ศึกษาผลการใชการตั้งคําถามแบบ 5W1H เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข าใจสําหรับ นักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษา และผลวิจัยมี ความสอดคลองกั นคื อ
พบวา นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรี ยน (ไฉน อรุณเกลา, 2550; รุงระวี สาเหล็ม ,
2556)
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H
การจัดการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (Murdoch, 1986) มีขั้นตอนที่สําคัญ 7 ขั้นตอน และ
ผูเ ขี ยนนํ าการตั้ง คํ าถามดวยเทคนิ ค 5W1H มาประยุ กตใ นขั้นที่ 4 การทํ าความเข าใจเนื้อเรื่ อง ซึ่ง สอดคล องกั บ สถาบั น
ภาษาอังกฤษ (2558) ที่เสนอแนะไววา การตั้งคําถามควรอยูในกิจกรรมระหวางการอานหรือขณะสอนอาน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจเรื่องที่อานไดงายยิ่งขึ้น
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ตัวอยาง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H
จากกระบวนการขางตน ผูเขียนไดนําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นตอนหลัก
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นถามนํากอนการอาน

1. ครูทบทวนความรูพื้นฐานของนักเรียน

2. ขั้นหาความหมายของ
คําศัพท

1. ครูแบงนักเรียนกลุมละ 3-4 คน โดยคละความสามารถ
2. นักเรียนทายคําศัพทที่มีความเกี่ยวของกับเรื่อง
3. ครูแจกบทอานและใบงานใหแกนักเรียน
4. ครูใหนักเรียนคาดเดาความหมายของคําศัพทที่ครู
กําหนดใหจากบทอาน
1. นักเรียนอานเรื่องในใจ 5-10 นาที
2. ครูสังเกตการอานของนักเรียนแตละกลุมและเสนอแนะ
แนวทางการจับใจความสําคัญ

3. ขั้นอานเนื้อเรื่อง

เรียน
หนวย
ตอไป

4. ขั้นทําความเขาใจเนื้อเรื่อง
เทคนิค 5W1H
5. ขั้นถายโอนขอมูล

6. ขั้นทําแบบฝกหัดตอ
ชิ้นสวนประโยคและเรียง
โครงสรางอนุเฉท

7. ขั้นประเมินผลและแกไข

1. ครูตั้งคําถามโดยใชเทคนิค 5W1H เพื่อตรวจสอบความ
เขาใจของเนื้อเรื่อง
2. นักเรียนฝกหาคําตอบจากเรื่องที่อานเพื่อเติมคําในชองวาง
และออกมาแลกเปลี่ยนกับตอบกับเพื่อน
1. นักเรียนในกลุมรวมกับสรุปเรื่องที่อาน โดยนําเสนอใน
รูปแบบอื่น เชน ตาราง แผนที่ความคิด หรือรูปแบบอื่นตาม
ความสามารถและความเหมาะสม
2. ครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล
1. ครูแจกชิ้นสวนของประโยคใหนกั เรียนแตละกลุมชวยกัน
เรียงลําดับเหตุการณของเรื่องใหถูกตอง
2. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงลําดับเหตุการณ
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาและทบทวนคําศัพท
2. นักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตัดสินขอความ และประเมิน
ความเขาใจเนื้อเรื่องเปนรายบุคคล
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาในการจัด
กิจกรรมและหาแนวทางแกไข
4. ครูแนะนําแนวทางแกไขเกี่ยวกับเรื่องของภาษา

แผนภาพที่ 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H
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5. บทสรุป
การสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซเปนการสอนทีเ่ นนการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาผูเรียนทั้ง
ดานความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และทักษะการคิด บทความนี้ไดนําเสนอการประยุกตเทคนิค 5W1H ในขั้นตอน
ของการทําความเขาใจเนื้อเรื่องซึง่ เปนขั้นตอนที่สงเสริมความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องที่อาน นอกจากนี้การสอน
อานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H ยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองโดยการพูดโตตอบ
และลดความวิตกกังวล ในการใชภาษา เนื่องจากในแตละขั้นของการทํากิจกรรมนักเรียนไดรับการฝกฝน การทบทวนความรู
จากการทําใบงาน การพูดโตตอบกันภายในกลุมและพูดโตตอบระหวางครูและผูเรียน ผูเขียนมีความเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนโดยประยุกตการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H จะชวยพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน
เอกสารอางอิง
กณวรรธน บุญหลา. (2558). การใชกลวิธีการอานแบบ DR-TA รวมกับกิจกรรมการเรียนรูที่เนนสมองเปนฐานเพื่อ
พัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เกรียงไกร วงคจันทรเสือ. (2554). การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอค (MIA). วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฉลอง รัตนพงษ. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยใชกลยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไฉน อรุณเกลา. (2550). เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานเพื่อความ เขาใจและการเขียนสรุป
ความ วิชาภาษาอังกฤษ 7 (อ 42102) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
เดนฟา แกวภักดี. (2554). การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยแบบกลุม
รวมคิด (NHT : Numbered Heads Together). วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นรินธน นนทมาลย. (2554). ผลของการแทรกเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H ในวิดีโอบรรยายออนดีมานดบนเว็บ 2.0 ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนิสิตปริญญาตรี. วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พนอ สงวนแกว. (2553). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจตอการอานภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนในการเรียน. วิทยานิพนธ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท. (2555). เอกสารคําสอน รายวิชา การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ. (2557). การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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รุงระวี สาเหล็ม. (2556). การใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการสอนภาษาอังกฤษดวยเทคนิคKWL-Plus รวมกับเทคนิคการตั้ง
คําถามแบบ 5W1H ที่มีตอความเขาใจในการอานและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วีระศักดิ์ สุวรรณไตร. (2556). ผลการใชชุดฝกการอานจับใจความภาษาอังกฤษรวมกับวิธีการสอนแบบบูรณาการของ
เมอรดอกซ ที่สงผลตอความพึงพอใจความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถาบันภาษาอังกฤษ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (6 กุมภาพันธ 2558). คูมือการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแนวใหม ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษา.
สืบคนเมื่อ 22 มีนาคม 2560, จาก file:///C:/Users/TeacherNon/Downloads/CEFR%20Manual%20for%20
Secondary%20Level1.pdf
สุจิตรา สารการ. (2558). การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทระหวางครูกับนักเรียนและวิธีสอนอานแบบ
MIA ในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.
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การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
Learning Management by using STEM Education to Promote
Creative Problem - Solving Thinking
อารยา แกวบัวดี1 และจินตนา ศิริธัญญารัตน2
1

2

โรงเรียนบานหนองกระดี่ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย ดร., กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
yuyeeyuriyui@gmail.com and s_nujin@hotmail.com
บทคัดยอ

บทความนี้ นําเสนอขั้นตอนการจัด การเรีย นรูตามแนวสะเต็ม ศึกษาเพื่อสงเสริม การคิดแกปญหาอย างสรางสรรค
โดยสังเคราะหจากกระบวนการจัดการเรียนรู 3 กระบวนการ ไดแก 1) การจัดการเรียนรูดวยกระบวนสืบเสาะหาความรู (5Es)
2) การจัดการเรี ยนรูโดยใชปญหาเป นฐาน 3) การจั ดการเรียนรูเชิง วิศวกรรม ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรีย นรูตามแนวสะเต็ ม
ศึกษาประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นระบุปญหาและคนหาแนวทาง 3) ขั้นวางแผน ออกแบบ
และดําเนินการ 4) ขั้นสรุปผลและขยายความรู และ 5) ขั้นนําเสนอและประเมินผล นําเสนอตัวอยางกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
Abstract
This article presents the concept of learning management by using STEM education to promote
creative problem- solving thinking. By synthesis the process of learning 3 process 1) Inquiry -Based Learning
2) Problem based Learning 3) Engineering Learning Management. There were 5 stage present the learning
management by using STEM education, 1) Create interest 2) Identify problems and find solutions 3) Plan,
Design and Implement 4) Summary stage and expanding knowledge and 5) Presentation and evaluation.
The examples of science-based learning activities to promote creative problem- solving thinking.
Keywords: learning management, STEM education, creative problem-solving thinking
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1. บทนํา
มิติแหงการเรียนในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษย จึงทําใหแนวคิดในการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูสอนจําเปน
ที่จะตองเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน สําหรับผูเรียนไดมีทักษะ สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ซึ่งทักษะหนึ่งที่ควรเกิดกับผูเรียนจากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st student outcome) คือ ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก 1) การคิดวิเคราะหและการแกปญหา 2) การสื่อสาร 3) การรวมมือ และ การคิ ดสรางสรรค
(The Partnership for 21st Century Skills, 2009) ซึ่งการจัดการเรียนรูในชวงที่ผานมายังไมเอื้อตอการเรียนรูมากนัก ใน
ปจจุบันจึงมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติ จริง จึงจําเปนอยางยิ่งใน
การมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเขาสูสังคมในโลกแหงอนาคตที่ตองการทั้งคนที่มีความรู ความสามารถและมี ทักษะที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงาน โดยในสวนของผูปฏิบัติการเชนครูอาจารยก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนสอนใหความสําคัญกับผูเรียนและให
ผูเรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนรูมากขึ้น ครูผูสอนไดนําวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ มาใชเ พื่อพัฒนาทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 นี้
แนวคิดสําหรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) คือการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชา
(Interdisciplinary Integration) ระหวางศาสตรสาขาตาง ๆ ไดแก วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร (Engineering: E) และคณิตศาสตร (Mathematics: M) เพื่อใหการจัดการศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษา
พัฒนาผูเรียนไดอยางแทจริงแบบรอบดาน จึงมีการบูรณาการศิลปะ (Art: A) ทําใหผูเรียนมีโอกาสถายทอดหรือประยุกตใช
แนวคิดสําคัญ (Concept) ดวยความคิดสรางสรรคและจินตนาการมากยิ่งขึ้ น (Dajarnette, 2012; Breiner, Harkness &
Koehler, 2012) และจากนโยบายตามแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดใน
5 ศาสตรสําคัญที่ประกอบดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และคณิตศาสตร ในการพั ฒนา
ระบบการเรียนรูเปนเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด ทบทวนไตรตรอง (Reflection) มีการใชและ
พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) ปจจุบันนี้ความสําคัญ
ของสถานการณสะเต็มศึกษาในประเทศไทยเริ่มเขามามีบทบาท โดยสถาบันทางการศึกษาไดนําการจัดการเรียนรูตามแนว
สะเต็มศึกษาเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) ไดเห็นความสําคัญและศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาใหครู นํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะตาง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ได โดยเฉพาะทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคเปน
ทักษะของผู เรีย นที่สําคัญ เพราะกระบวนการคิ ดแกป ญหาอยางสรางสรรคเปนกลยุ ทธทางการคิดของมนุ ษยที่ เกิดขึ้ นเป น
กระบวนการแกปญหาที่ละเอีย ดซับซอน ใชกระบวนการหลาย ๆ ประเภทผสมผสานกัน (Johnson, 2009) ในการจัดการ
เรียนรูทุกระดับ ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมใหผเู รียนไดฝกคิดนําไปสูการ
ค นพบสิ่ ง ใหม ๆ เป นทั ก ษะที่ ใ ช ใ นการค นคว าการแก ป ญ หาและการผลิ ต ชิ้ นงานเชิ ง สร า งสรรค สร างสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ท าง
วิทยาศาสตร สรางผลผลิตที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางมั่นคงในศตวรรษที่
21 ได (พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, 2557) ซึ่งการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคนั้นเปนสิ่งที่พัฒนาได สามารถทํา
ใหคนและเยาวชนเปนคนเกงขึ้นมาไดดวยกระบวนการนี้ (Parnes, 1992) ในบทความนี้จึงมุงนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการสําหรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค โดยนําเสนอ
ตัวอยางกิจกรรมการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรเปนแนวทางสําหรับพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1457

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

2. การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (creative problem-solving) นับเปนการแกปญหาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเกิดจาก
ความสามารถในการแกปญหารวมกับความคิดสรางสรรค ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดแกป ญหา
อยางสรางสรรคไวดังตอไปนี้การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (creative problem-solving)
อุษณีย อนุรุทธวงศ (2553) กลาววา ความคิดแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทางปญญาระดับสูงที่
ใชกระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อยางมารวมกัน เพื่อสรางสรรคสิ่งใหม หรือแกปญหาที่มีอยูใหดีขึ้น โดยมีอิสรภาพทางความคิด
Mitchel & Kawalik (1999) ไดกลาววา การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เปนวิธีการคิดและการแสดงพฤติกรรมอยาง
หนึ่งโดยผลของการคิดแกปญหาพิสูจนไดจากการลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ การสรางสรรค (Creative) ปญหา
(Problem) และการแกไข (Solving)
Isaksen, Dorval & Treffinger (2000) กลาวไววา การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (CPS) เปนกรอบการใชสําหรับ
การจัดระเบียบเครื่องมือเพื่อชวยในการพัฒนาและออกแบบผลงานใหม ๆ
Treffinger, Isakan & Dorval (2005) ไดใหความหมายของคําวาการแกปญหาอยางสรางสรรค วาเปนรูปแบบที่ใช
สําหรับการแกปญหาและการจัดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว
จากการศึกษาความหมายของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค สามารถสรุปไดวา การแกปญหาอยางสรางสรรค
หมายถึง ผลของการคิดแกปญหา การลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียน และมีกระบวนการปฏิบัติอยางเปนลําดับขั้น ตอน มีการ
ประยุกตเชื่อมโยงความรู จินตนาการ และแนวคิดใหม ๆ ในการแกปญหา
2.1 กระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับขั้นตอนของการคิดปญหาอยางสรางสรรคไดมีนักวิชาการทางการศึกษา สรุปขั้นตอนการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรค ไวดังนี้
Guilford (1967) ได แบ ง ขั้นตอนการคิด แก ป ญหาอย างสรางสรรค ออกเป น 5 ขั้นตอนดัง นี้ 1) ขั้ นเตรี ย มการ
(Preparation) 2) ขั้นวิเคราะหปญหา (Analyze) 3) ขั้นเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) 4) ขั้นตรวจสอบผล
(Verification) และ 5) ขั้นนําไปประยุกตใหม (Reapplication)
Parnes (1992) ไดแบงขั้นตอนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคออกเปน 6 ขั้นตอน คือ 1) การคนพบจุดมุงหมาย 2)
การหาขอมูลความจริง 3) การคนหาปญหา 4) การคนหาวิธีการแกปญหา 5) การคนหาคําตอบ และ 6) การคนหาคําตอบที่เปนที่
ยอมรับ
Treffinger (Treffinger, Isaksen & Dorval, 2005) ซึ่ ง แบ ง เป น 4 ขั้ น ตอน คื อ 1) ความเข าใจท าทาย
(Understanding the Challenges) คือการตรวจสอบ ชี้แจง กําหนดเปาหมายหรือความทาทายในการแกปญหา 2) การหา
ทางเลือกในการแกปญหา (Generating Idea) คือการสรางทางเลือกที่เปนไปไดในการแกปญหา 3) การเตรียมการแกปญหา
(Preparing for Action) คือการสํารวจวิธีการที่ทําใหทางเลือกที่สรางขึ้นเปนไปไดในการแกไขปญหาจริงและเตรียมการลงมือ
ปฏิบัติ 4) การวางแผนการปฏิบัติ (Planning the Approach) คือการพิจารณาแนวคิดแกปญหาไปสูการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
จากกระบวนการคิ ดแกป ญหาอย างสร างสรรค สามารถสรุ ปได วา ขั้ นตอนของการคิ ดแกป ญหาอย างสร างสรรค
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาปญหา 2) การคนหาแนวคิดในการแกปญหา 3) การเลือกกลวิธีและออกแบบในการ
แกปญหา และ 4) นําเสนอแนวทางการแกปญหา ซึ่งมีนักวิจัยที่สนใจในการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยาง
สร างสรรค ดั งเชนงานวิ จัยของ Certinkaya (2014) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรี ย นการสอนแบบแก ปญ หาอย าง
สรางสรรคดวยกระบวนการคิดสรางสรรค พบวา คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและความคิด
สรางสรรคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ จินตนา ศิริธัญญารัตน (2556) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสู งในศตวรรษที่
21 และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวาทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดเชิงวิพากษและ
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จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นในชวงเวลาระหวางเรียน และดานการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน
ที่เรียนอยูในระดับดี สอดคลองกับ ดารารัตน ชัยพิลา (2558) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานตาม
แนวคิด STEM Education ที่มีต อความสามารถในการแกป ญหาอยางสรางสรรคทางวิ ทยาศาสตรพบว า นั กเรี ยนมี
ความสามารถใน
การแกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 องคประกอบของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
การคิ ดแกป ญหาอยางสรางสรรคเปนการเรียนรูดวยการคนพบดวยตนเองของผูเรี ยน ซึ่ งการรับรู ของผูเรีย นและ
ความคิดที่ผูเรียนไดจากการเรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญกวาความรูที่ครูผูสอนหยิบยื่นให (Baroody, 1993 ; Krulik &
Rudnick, 1993) โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
2.2.1 ความสามารถในการทําความเขาใจในป ญหา ผูเ รียนจะตองทําความเขาใจปญ หาในการเชื่อมโยงความรูกับ
ปญหาที่เผชิญหนาอยู การเลือกใชกลวิธีมาชวยในการทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น
2.2.2 ทักษะในการแกปญ
 หา ผูเรียนมีทักษะในการแกปญหาจะสามารถวางแผนเพื่อกําหนดยุทธวิธีในการแกปญหา
ไดอยางรวดเร็วไดอยางเหมาะสม
2.2.3 ความสามารถในการใหเหตุผล ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวในการแกปญหา
2.2.4 ความยืดหยุน นักแกปญหาที่ดีอาจตองมีการยืดหยุนในความคิด ไมยึดติดในรูปแบบที่คุนเคย แตจะยอมรั บ
รูปแบบและวิธีการใหม ๆ เสมอ
2.2.5 ความรูพื้นฐาน ผูแกปญหาจะตองมีความรูพื้นฐานและสามารถนําความรูพื้นฐานมาใชไดอยางสอดคลองกับ
สาระของปญหา จึงจะทําใหสามารถแกปญหาที่พบได
2.2.6 ระดับสติปญญา ผูเรียนที่มีสติปญญาสูง ก็จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีสติปญญาต่ํา
2.2.7 วิธีการสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ
3. แนวคิดและลักษณะของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration)
ระหวางศาสตรตาง ๆ ไดแก วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineering: E )
และคณิตศาสตร (Mathematic: M) เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูในทุกศาสตรมาใชในการแกปญหา คนควา และการ
พัฒ นาสิ่ งต าง ๆ โดยเน นการนํ าความรู ไ ปใช แ ก ป ญหาในชี วิต จริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นากระบวนการหรื อผลผลิ ต ใหม ที่ เ ป น
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ยังเปนการสงเสริมการ
พัฒนาทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 อีกดวย (Dajarnette, 2012; Breiner, Harkness & Koehler, 2012) โดยมีพื้นฐาน
แนวคิ ดของนั กการศึ กษาหลาย ๆ ทานมาจากทฤษฎี พิพั ฒนาการนิ ยม (Progressive Learning) ของจอหน ดิวอี้ (John
Dewey) ที่เชื่อวาเด็กเรียนรูไดดีจากการลงมือกระทํา เด็กเรียนรูไดดีจากการทําโครงงาน การแกปญหา การทํางานคนเดียว
และการทํางานเปนกลุม ทั้งนี้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดและลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะของวิชาที่เกี่ยวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการเรียนรู
2. มีการทาทายผูเรียนใหไดแกปญหาหรือแกไขสถานการณที่ผูสอนไดกําหนดขึ้น
3. มีกิจกรรมที่ กระตุนการเรี ยนรูแบบ active learning ของผูเรียน รูจักประยุกต วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย (Vasquez, Sneider & Comer, 2013)
4. ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนดให
5. สถานการณหรือปญหาที่ใชในกิจกรรมมีความเชื่อโยงกับชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
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4. กระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสรางการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
จากการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประยุกตเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่สามารถพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคได ซึ่งเปนรูปแบบการสอนในแนว
ทางการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่จะชวยใหผูเรียนมีทักษะในการคิด และการทํางานสอดคลองกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป มีหลายรูปแบบ ดังนี้
4.1 การเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู (Inquiry-Based Learning) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยการสืบเสาะหาความรู (5E) Bybee, Taylor, Gradner, Scotter, Powell, Westbrook &
Landers (2006) กลาววา เปนกระบวนการที่นิยมใชในการสอนวิทยาศาสตรโดยแบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การสราง
ความสนใจ (Engage) เปนขั้นที่ครูจะนําเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 การสํารวจคนหา (Explore) เปนขั้นที่ครูใหผูเรียนเรียนรูจากการ
ทํากิจกรรมที่ลงมือทําหรือแกปญหา ขั้นที่ 3 การอธิบายผล (Explain) เปนขั้นที่มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวาง
ผูเรียนและครูผูสอน ขั้นที่ 4 การขยายความรู (Elaborate) เปนขั้นที่ใหผูเรียนทําการเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมกับ
ประสบการณใหมในสิ่งที่ผูเรีย นไดเรียนรูมาแลว และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluate) เป นขั้นการทดสอบความรู ความ
เขาใจของผูเรียน โดยการประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
4.2 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning) Steplen & Gallagher (1983, อางถึงใน
วัช รา เล าเรี ย นดี , 2556) ได นําเสนอขั้ นตอนการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป นฐาน คื อ ขั้ นที่ 1 เขาสู ป ญ หาและนิ ย ามป ญ หา
(Encountering and Defining the problem) ผูเรียนจะไดรับสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาจริง ใหอานวิเคราะห ทําความ
เขาใจกับสถานการณ ที่เปนป ญหานั้ น ขั้นที่ 2 หาขอมูล รวบรวมขอมู ลที่เกี่ย วของ (Data Collection) ประเมินขอมูลและ
นําไปใชเมื่อผูเรียนไดปญหาที่ชัดเจนจากขอ 1 และขั้นที่ 3 สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ (Synthesis and Performance) เปน
ขั้นที่ผูเรียนสรางหรือกําหนดแนวทางการแกปญหา
4.3 การจั ดการเรี ยนรู เชิงวิ ศวกรรม National Research Council (2012) ได นําเสนอขั้ นตอนการจั ดการเรี ยนรู เป น
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดวย องคประกอบ 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ระบุปญหา (Problem Identification) ผูแกปญหา
ตระหนักถึงสิ่งที่เปนปญหาในชีวิตประจําวันและจําเปนตองหาวิธีการหรือสรางสิ่งประดิษฐ (Innovation) เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 2)
รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา (Related Information Search) 3) ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) คือ
การนําความรูที่ ได รวบรวมมาประยุกตเพื่ อออกแบบวิธีการ กําหนดองคประกอบของวิธีการหรือผลผลิต 4) วางแผนและดําเนินการ
แกปญหา (Planning and Development) คือการพัฒนาตนแบบ (Prototype) ของสิ่งที่ไดออกแบบไว 5) ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) และ 6) นําเสนอวิธีการแกปญหา ผล
การแกปญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) คือ ผูแกปญหาตองนําเสนอผลลัพธตอสาธารณชน โดยตองออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลที่
เขาใจงายและนาสนใจ
จากการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีหลากรูปแบบและหลาย
กระบวนการที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปเปนขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
การเรียนรูดวยการสืบ
ตามแนวสะเต็มศึกษาที่
เสาะหาความรู (5E)
สังเคราะหขึ้น
(Bybee, et.al.,2006)
ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ

การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Steplen & Gallagher,
1983, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556)
-

ขั้นที่ 2 ระบุปญหาและ
คนหาแนวทาง

ขั้นที่ 1 เขาสูปญหาและนิยามปญหา
ขั้นที่ 2 หาขอมูล รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน
ออกแบบและดําเนินการ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ตามแนวสะเต็มศึกษาที่
สังเคราะหขึ้น

ขั้นที่ 2 การสํารวจคนหา
การเรียนรูดวยการสืบ
เสาะหาความรู (5E)
(Bybee, et.al.,2006)

ขั้นที่ 3 สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ
การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Steplen & Gallagher,
1983, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556)

ขั้นที่ 4 สรุปผลและการ
ขยายความรู

ขั้นที่ 3 การอธิบายผล
ขั้นที่ 4 การขยายความรู

-

ขั้นที่ 5 นําเสนอและ
ประเมินผล

ขั้นที่ 5 การประเมินผล

-

การจัดการเรียนรูเชิงวิศวกรรม
ขั้นที่ 1 ระบุปญหา
ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวของกับปญหา
ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา
ขั้นที่ 4 วางแผนและดําเนินการ
แกปญหา
การจัดการเรียนรูเชิงวิศวกรรม
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือ
ชิ้นงาน
ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผล
การแกปญหาหรือชิ้นงาน

5. ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เรื่อง จักจั่นในปาใหญ
จากกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม ศึกษาที่ผู เขี ยนไดสัง เคราะห ขึ้นมี 5 ขั้นตอน ซึ่งสามารถนํ ามาเป น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เรื่อง จักจั่นในปาใหญ
ไดดังนี้
สาระวิทยาศาสตร การสั่นของเสียง และการกําเนิดเสียง เมื่อเหวี่ยงจักจั่นของเลน เสนเอ็นกับยางสนที่เคลือบอยูบน
ไมเสียดสีกันเกิดเปนเสียง เมื่อสั่นมาก ๆ เสียงก็จะดังขึ้นเรื่อย ๆ ผูเรียนจะมองเห็นและรับรูถึงการสั่นได
สาระคณิตศาสตร ในขณะที่ผูเรียนเรียนรูการจําแนกเสียงสูง-ต่ํา เสียงดัง-เสียงคอย ผูเรียนจะสามารถสรางสรรค
จักจั่นตามแบบของตนเอง โดยใชหลักการวัดและเปรียบเทียบขนาดของวัสดุ ความยาวของวัสดุ
การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวิศวกรรม ไมไดเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวิศวกรรม แตการศึกษาวาเสียงเกิดขึ้น
ไดอยางไร การจัดการเสียงและการบันทึกเสียงเปนสาขาที่สําคัญของเทคโนโลยีและวิศวกรรม
จากสาระการเรียนรูข างตน นํามาสูกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญ หา
อยางสรางสรรค ดังแผนภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
6. บทสรุป
การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวสะเต็ ม ศึ กษา (STEM Education) เป นการจั ด การเรี ย นรู ที่ บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร มุงเนนใหผูเรียนเกิดเกิ ดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผูเรียนในความ
เขาใจ ทักษะกระบวนการ รวมทั้งทักษะการคิดตาง ๆ อาทิ การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห ใหผูเรียน
คิดแกปญหา ลงมือปฏิบั ติ คนควาหาความรูแ ละสรางองคความรูใหมดวยตนเองจากการเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
นําไปสูการสรางสรรคชิ้นงานได ซึ่งกระบวนการในการจัดการเรียนรูอยู 5 ขั้น คือขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ เปนขั้นที่กระตุน
ความสนใจของผูเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปญหาและคนหาแนวทางเปนขั้นวิเคราะหสถานการณ เพื่อระบุปญหาและสาเหตุของ
ปญหา รวมทั้งคนหาแนวทางที่ใชในการแกปญหาที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน ออกแบบและดําเนินการ ขั้นนี้เปนการลง
มือปฏิบัติตามแผนที่วางไว ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลและขยายความรูเปนการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันเพื่อวิเ คราะหจุดเดนและจุด
ดอย และขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอและประเมินผล ซึ่งบทความนี้ไดนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
และนําเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการนําการจัดการเรียนรูไปพัฒนาและ
สงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษาได
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บทความนี้เปนการนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนอง
ดวยทาทาง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงคําและจดจําความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับผูเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มตน การเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําชวยใหผูเรียนไดเรียนรูความสัมพันธระหวางตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําเสียงของตัวอักษรมาผสมกันเปนคําที่มีความหมายและอ านออกเสียงคํานั้นได
อยางถูกตอง สวนเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (TPR) เปนเทคนิคที่ประสานการฟงกับการใชการเคลื่อนไหวของ
รางกายชวยใหจดจําความหมายของคําศัพทได กระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิคการสอน
แบบตอบสนองดวยทาทาง ประกอบดวย 7 ขั้น ดังนี้ 1) การเตรียมความพรอม 2) การรับรูและจําแนกหนวยเสียง 3) การเชื่อมโยง
ตัวอักษรกับหนวยเสียง 4) การผสมหนวยเสียงใหเปนคํา 5) การแยกหนวยเสียงในคํา 6) การทําความเขาใจความหมายของคํา
และ 7) การอานออกเสียงและระบุความหมายของคําศัพท
คําสําคัญ: การเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง การอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษ
การจดจําความหมายของคํา
Abstract
This article aims to present the instructional process using synthetic phonics instruction with total
physical response technique for enhancing English word reading and remembering the meaning of word
for beginning learners. Synthetic phonics instruction supports students to learn the relationship between
the letters and sounds of each letter and enable students to blend phonemes into meaningful words
and read the words correctly. TPR is a teaching technique combining listening with physical movement
supports to remember the meaning of word. The instructional process consists of seven steps: 1) Warmup 2) Recognizing letter and sound 3) Understanding letter and sound relationships 4) Blending phonemes
5) Segmenting phonemes in word 6) Understanding meaning of word and 7) Reading and identifying the
meaning of word.
Keywords: synthetic phonics instruction, total physical response technique, English word reading,
remembering the meaning of word
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1. บทนํา
ทักษะการอานไดถูกกําหนดใหเปนทักษะการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอาน
ออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงาย ๆ และพูดเขาจังหวะงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอานและจะตองสามารถบอก
ความหมายของคําและกลุมคําที่ฟงตรงตามความหมาย ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงาย ๆ
ไดในระดับประถมศึกษาตอนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 192)
การอานออกเสียงเปนทักษะที่สําคัญในการเรียนภาษา เปนวิธีการสงเสริมพัฒนาการรูหนังสือของเด็กกอนวัยเรียน
และยังเปนวิธีการสรางแรงจูงใจในการอานใหแกผูเรียนทั้งระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา (สมาน ลอยฟา, 2538)
และการอานออกเสียงชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการฝกทักษะการอานและสามารถชวยเหลือแกไข
ผูเรียนที่อานไมถูก ไมชัด ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในระบบการออกเสียงในภาษาอังกฤษไดดี (ศิริลักษณ สกุลวิทย, 2541)
จากการศึกษาเบื้องตนของผูเขียนในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษไดทําการทดสอบการอานออกเสียงของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 8 คน โดยใชแบบทดสอบการอานออกเสียงเปนคําศัพท จํานวน 30 คํา พบวา นักเรียนรอยละ
70 สามารถอานคําศัพทที่เคยเรียนมาแลวไดจากการจําและนักเรียนรอยละ 30 ไมสามารถอานออกเสียงคําไดเลยและมีขอ
สังเกตวา คําศัพทที่นักเรียนไมเคยพบมากอนนักเรียนจะไมสามารถอานได เนื่องจากไมรูจักการผสมเสียงของตัวอักษรเพื่ออาน
คําดวยตนเอง
ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงสําหรับผูเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มตน ผูเขียนมีความเห็นวาแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ออกเสียงและสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในกิจกรรมการเรียนรู คือการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (TPR) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส มุงเนนการเรียนรูหนวยเสียงซึ่ง
ชวยใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษร เขาใจความสัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร นําไปสูการอานออกเขียนได และ
สามารถสรางคําไดดวยตนเอง สวนเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (TPR) เปนเทคนิคการสอนที่ประสานการฟงกับ
การใชการเคลื่อนไหวของรางกาย โดยใหผูเรียนฟงคําสั่งจากครูแลวใหผเู รียนตอบสนองตอสิ่งที่ฟงโดยใชรางกาย (TPR-Body)
สิ่งของ (TPR-Object) และรูปภาพ (TPR-Picture) นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทไดแลวยังชวยใหผูเรียน
สามารถเขาใจและจดจําความหมายของคําศัพทนั้นไดอีกดวย
2. ความสําคัญและจุดมุงหมายของการเรียนการสอนโฟนิกส
การเรียนการสอนโฟนิกสมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การรับรูหนวยเสียง (Phonemic Awareness) เปนทักษะกอนการ
อานที่จําเปนสําหรับการรูจักตัวอักษรในภาษาเขียน ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเขียนในภาษาอังกฤษนั้น ระบบการออกเสียงและ
หนวยของเสียงไมคอยจะตรงกันนัก ซึ่งบางครั้งอาจทําใหเกิดความสับสนสําหรับผูเรียนหลาย ๆ คน ทั้งที่เปนเจาของภาษาเอง
หรือผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยพื้นฐานแลวในภาษาอังกฤษประกอบดวยตัวอักษรโรมัน 26 ตัว ซึ่ง
ใชแทนเสีย งตาง ๆ 42 เสียง ในการสรางรู ปแบบการสะกดคํ าและบางครั้ งมี คําที่ใ ชโดยทั่ว ๆ ไปหลายคํ าที่ไม เปนไปตาม
หลักการสะกดทั่วไป ซึ่งทําใหการเรียนการสอนแบบโฟนิกสมีประโยชนสําหรับผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมการแยกคําออก
มาเปนพยางคมักเปนไปโดยธรรมชาติ แตทักษะของการวิเคราะหภาษาในรูปของหนวยเสียง (Phonemic) นั้น ยังตองไดรับ
การสอน สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศระบบเสียงของภาษาแมกับระบบเสียงภาษาอังกฤษมีความ
แตกตางกันซึ่งในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น การรูจักแตคําศัพทและโครงสรางของประโยคเพียงอยางเดียวไมพอ
ถาผูเรียนไมสามารถเปลงเสียงที่เจาของภาษาฟงแลวสามารถเขาใจไดก็ยังไมถือวาใชสื่อสารได ดังนั้นการสอนโฟนิกสยังเปน
การสอนที่อธิบายความกระจางและเพิ่มเติมการเรียนรูของการรับรูหนวยเสียง (Phonemic Awareness) คือ การตระหนักวา
ภาษาพูดนั้นประกอบดวยการเรียงลําดับของหนวยเสียงตาง ๆ แลวจึงเชื่อมโยงถึงรูปแบบของการสะกดคําในภาษาเขียน ซึ่ง
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การเรี ยนการสอนมีป ระสิท ธิผ ลอาจเนื่ องจากการเชื่ อมโยงระหว างความรูค วามเขาใจเกี่ ยวกับ การรั บรู หน วยเสี ยงกับ การ
ถอดรหัสของสัญลักษณในระบบภาษาเขียน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่แทจริงของความสามารถในการอานออกเขียนได (Jannuzi,
1997) ซึ่งสอดคลองกับ Glazer (1998) ที่กลาววา การสอนภาษาแบบโฟนิกส มีความจําเปนและสําคัญตอการอานและการ
เขียน การเขาใจเสียงตาง ๆ ของภาษาชวยสรางคําซึ่งจําเปนตอการสะกดคําดวยเชนกัน
นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดศึกษาผลของการจัด การเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา ผลการวิจัย
สอดคลองกันคือ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนอานคําศัพทดวยวิธีโฟนิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (สุนันทา
ปญญารัตน, 2554; ลีลารัศม จตุรพล, 2555; ชลลดา กัวหา, 2556; สาเกต ทองเที่ยง, 2557; เรมิกา กุลาตี, 2558; Nishanimut,
2013; InyangEshiet, 2014)
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา (Synthetic Phonics Instruction)
การสอนโฟนิกสแบบสรางคํา (synthetic phonics หรือ explicit phonics) Gunning (2002) ไดกลาววา ผูเรียน
จะไดเรียนรูการออกเสียงจากการสรางคําของตัวอักษรแตละตัวที่นํามาประสมกัน ผูสอนแสดงใหผูเรียนทราบวาตัวอักษรหนึ่ง
แทนด วยเสี ยงใดบ าง เช น ในการถอดรหัสของคําวา “hat” ผูเรียนจะออกเสียง “huh-ah-tuh” และผสมเสี ยงออกมาวา “hat”
สอดคลองกับ Hempenstall (2002) ที่ไดกลาววา การสอนโฟนิกสแบบสรางคํานี้ ผูเรียนจะเรียนรู ความสัมพันธระหวางเสียง
และตัวอักษรตาง ๆ แลวจึงสอนกระบวนการผสมคําและอานออกเสียง เชน /m/ + / æ/ +/n/ = man การรูถึงสวนตาง ๆ
ของโครงสรางของภาษาหนึ่ง ๆ สําคัญและจําเปนตอผูที่ไมมีความรูในการจัดกลุมหรือประสมสวนประกอบของคําของภาษา
นั้น ๆ อยางเหมาะสม นอกจากนี้ Lewis & Ellis (2006) ยังกลาววา การสอนแบบสรางคํานี้ผูเรียนจะถูกสอนความสัมพันธ
ของหนวยเสียงและตัวอักษรอยางเปนระบบ โดยเริ่มตนจากการไดยินเสียงของคําและผสมเสียงดวยปากเปลาในการอานออก
เสี ย งแต ล ะเสี ย งจะถู กจํ าจากตั วอั กษร ออกเสี ย งและผสมเข าด วยกั นเพื่ อสร างคํ า ถ าผู เ รี ย นพบคํ าที่ ไ ม เ คยเห็ นมาก อ น
ยกตัวอยาง เชน h /e/ n ผูเรียนจะออกเสียง 3 เสียงและผสมเขาดวยกันเปน “hen”
4. เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response Technique)
เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนวิธีการสอนภาษาโดยมีกระบวนการเริ่มจากทักษะการฟงซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
แลวแสดงทาทางตามความหมายของคําหรือประโยคที่ฟง ผูสอนอาจเริ่มตนดวยการใหผูเรียนฟงอยางเดียวกอน เมื่อผูเรียนคุน
เคยกับเสียงของภาษาแลวผูสอนจึงแสดงทาทางพรอมกับออกเสียงคําหรือประโยค หรือผูสอนอาจเริ่มตนดวยการออกเสียง
พรอมกับแสดงทาทางในระยะเริ่มตนของการสอน ผูเรียนตองฟงและดูการปฏิบัติของผูสอน เมื่อผูเรียนเริ่มเขาใจภาษาดังกลาว
ผูเรียนก็พรอมจะปฏิบัติหรือพูดออกมา วิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางจะดําเนินไปตามขั้นตอนบนพื้นฐานความพรอม
และความเขาใจของผูเรียน ดังนั้นจึงชวยลดความตึงเครียดใหแกผูเรียนทําใหผูเรียนเรียนรูดวยความสนุกสนานและมีความ
พรอมที่จะเรียนรูภาษาในระดับที่สูงขึ้น เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางมี 4 แบบ (Asher, 1979) ดังนี้
1. เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย ( Total Physical Response Body : TPR-B) เปนการสอนโดยใช
คําสั่งที่มีคําศัพท เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรางกาย (body movement) โดยเริ่มตนจากการฟงและตอมาก็แสดงความ
เขาใจประโยคที่ไดยิน ดวยการปฏิบัติทาทางในกระบวนการทํากิจกรรม การแสดงทาทางจะปฏิบัติซ้ํา ๆ 2-3 ครั้งหรือจนกวา
ผูเรียนทุกคนจะสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมมีครูเปนแบบอยาง การแสดงทาทางปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญในการสอนเพราะเปน
เครื่องมือหรือสื่อที่จะทําใหผูเรียนเขาใจประโยคคําสั่งดังกลาว ซึ่งในขั้นตอนแรกคําสั่งที่ใชควรเป นคําสั่งสั้น ๆ และเขาใจงาย
จากนั้นคอยเพิ่มความยากและซับซอนขึ้น เชน นั่งลง (sit down) ยืนขึ้น (stand up) เลี้ยวซาย (turn left) เลี้ยวขวา (turn
right) หยุด (stop) เปนตน
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2. เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของ (Total Physical Response Object : TPR-O) คือ การนําเอาสิ่งของ
มาใชแสดงรวมกันกับการแสดงทาทางทําใหสามารถเพิ่มคําศัพทในการสอนไดมากกวาเดิม เชน สมุด (book) ปากกา (pen)
ดินสอ (pencil) ไมบรรทัด (ruler) แผนที่ (map) โตะ (table) เกาอี้ (chair) เปนตน ผูสอนอาจพาผูเรียนออกนอกหองเรียน
เพื่อเรียนรูวัตถุสิ่งของตาง ๆ หรืออาจใชเกม bring me (a pen, a red pencil) โดยผูสอนมีเปาหมายใหผูเรียนรูจักกลุมคํา
เกี่ยวกับสิ่งของตาง ๆ
3. เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ (Total Physical Response Picture : TPR-P) เปนการสอนเกี่ยวกับ
การออกคําสั่งทีเ่ กี่ยวของกับรูปภาพ การเลือกภาพที่ใชในการเรียนการสอนควรใชใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยยกตัวอยาง
คําศัพทจากภาพเมื่อครูถามแลวใหผูเรียนไปชี้ภาพใหดู ไมมีการพูดภาพที่ครูกําหนดควรเปนภาพตัดแปะจะไดเคลื่อนยาย คน
สัตว สิ่งของไปไวตามตําแหนงตาง ๆ ของภาพได เปนการสอนโดยใชคําสั่งที่เกี่ยวของกับรูปภาพ มีเปาหมายใหผูเรียนรูจัก
กลุมคําเกี่ยวกับภาพตาง ๆ มี 3 ประเภท คือ
 ภาพโปสเตอร แผนพับ รูปภาพที่มีอยูแลว
 ภาพตัดแปะจากผา หรือ กระดาษ
 ภาพวาดลายเสนหรือภาพสีที่ผลิตโดยครูหรือผูเรียน หรือภูมิปญญา ทองถิ่น
4. เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชการเลาเรื่อง (Total Physical Response Story telling : TPR-S) เปนการ
สอนภาษาโดยการเลาเรื่อง โดยครูเลาเรื่องคลายกับชีวิตประจําวันของนักเรียน หรือเลานิทาน 2-3 ครั้ง แลวใหผูเรียนมาแสดง
ละครจากเรื่องที่ครูเลา หรือบางครั้งอาจเปลี่ยน เปนครู ผูสอนอานใหฟง 1-3 ครั้ง ใหผูเรียนเขียนขึ้นมาใหมเหมือนครูเลา
หรือไม แสดงวาผูเรียนฟงแลวเขาใจมากนอยแคไหน ใหเริ่มจากงาย ๆ กอน การสอนภาษาดวยการเลาเรื่อง ควรใชเมื่อผูเรียน
มีความพรอมดานภาษาอังกฤษ โดยครูเลาเรื่องราวที่คลายคลึงกับชีวิตประจําวันของผูเรียน หรือ นิทานเรื่องงาย ๆ ครูเลาเรื่อง
ใหฟงอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นใหผูเรียนออกมาแสดงเรื่อง (ตามที่ครูเลา) โดยไมตองพูด ตอมาใหผูเรียนเลาเรื่องเองแลวใหผูเรียนคน
อื่นมาแสดงละครตามเรื่องที่ผูเรียนเลาใหฟง
กลยุทธการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง มีดังนี้
1. กริยาทาทาง สิ่งของและรูปภาพที่ผูสอนแสดงในกระบวนการการสอนตองสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวันหรือในสังคม
ของผูเรียน
2. ผูสอนตองออกเสียงกอนอยางนอย 3 ครั้ง โดยไมมีการแสดงทาทางในกระบวนการเริ่มตนของการสาธิต เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนและสรางความคุนเคยกับภาษาใหม จากนั้นผูสอนตองทําซ้ํา ๆ เพื่อใหผูเรียนจดจําทาทางของผูสอนได
3. ผูสอนตองทบทวนชุดประโยคที่เคยสอนไปแลวหากเปนกลุมคําศัพทใหมควรคงรูปประโยคเดิมไว และเมื่อตองสอนคําศัพท
ใหมตองใชโครงสรางเดิมคงรูปไวบาง เพื่อใหผูเรียนสามารถคาดเดาไดจากความรูเดิม หากเปนกระบวนสอนที่มีรูปภาพหรือ
สิ่งของผูเรียนตองมีโอกาสไดจับสิ่งเหลานั้นดวยตนเอง
4. กระบวนการทํากิจกรรมควรแบงเปนกลุมหรือเปนคู เพื่อใหทุกคนไดชวยเหลือกันและผูสอนไมควรตําหนิเมื่อมีความผิด
พลาดเกิดขึ้น
5. กระบวนการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสและเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง ผูเ ขียน
มีความเห็นวา เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางที่เหมาะสําหรับใชรวมกับการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา ไดแก
เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย (TPR-B) เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชสิ่งของ
(TPR-O) และเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ (TPR-P) และผูเ ขียนไดสังเคราะหกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโฟนิกสรวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอม (Warm-Up)
เปนขั้นที่ผูสอนเตรียมความพรอมของผูเรียนโดยใชกิจกรรมที่สนุกสนานและเราความสนใจของผูเรียน เชน การใช
เกมทางภาษา การใชกิจกรรมเพลงที่เกี่ยวกับตัวอักษร
ขั้นที่ 2 การรับรูและจําแนกหนวยเสียง (Letter and Sound Recognition)
เปนขั้นที่ผูเรียนจําแนกเสียงพยัญชนะและสระ โดยใหผูเรียนฟงหนวยเสียงของตัวอักษรหรือกลุมตัวอักษรและออก
เสียงหนวยเสียงตามที่ไดยิน
ขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงตัวอักษรกับหนวยเสียง (Letter and Sound Correspondence)
เปนขั้นที่ผูสอนแสดงตัวอักษรหรือกลุมตัวอักษรของหนวยเสียงและออกเสียงใหผูเรียนฟงเปนตัวอยาง แลวใหผูเรียน
ออกเสียงตาม
ขั้นที่ 4 การผสมหนวยเสียงใหเปนคํา (Blending Phonemes)
เปนขั้นที่ผูสอนออกเสียงและสาธิตการผสมหนวยเสียงใหเปนคําและใหผูเรียนฝกผสมเสียงที่ไดฟงใหเปนคํา เชน /c/a/t/
= cat ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมทางภาษาและเรียนรูความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร เชน การเลนเกมออกเสียงกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
ขั้นที่ 5 การแยกหนวยเสียงในคํา (Segmenting Phonemes in Word)
เปนขั้นที่ผูสอนสาธิตการแยกหนวยเสียงแตละเสียงที่อยูในคําและใหผูเรียนแยกหนวยเสียงที่อยูในคํา เชน sit = s/i/t
ขั้นที่ 6 การทําความเขาใจความหมายของคํา (Understanding Meaning of Word)
เปนขั้นที่ผูสอนใชการแสดงทาทาง สิ่งของ หรือรูปภาพเพื่อสื่อความหมายของคําโดยการทําซ้ํา ๆ อยางนอย 3 ครั้ง หรือ
จนกวาผูเรียนจะสามารถตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย สิ่งของ หรือรูปภาพที่สัมพันธกับความหมายของคําศัพท
ขั้นที่ 7 การอานออกเสียงและระบุความหมายของคําศัพท (Reading and Identify Meaning of Word)
เปนขั้นที่ผูเรียนอานออกเสียง คือ แยกหนวยเสียงในคําและผสมหนวยเสียงใหเปนคําดวยตนเอง แลวอานออกเสียง
พรอมทั้งระบุความหมายของคําที่ออกเสียงนั้น โดยการตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย สิ่งของ หรือรูปภาพ
6. บทสรุป
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสรวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร และการถอดรหัสคําอยางเปนระบบ ซึ่งชวยใหผูเรียนสามารถ
อานและเขียนคําดวยตนเอง ผูเรียนจะสามารถออกเสียงคําทีผ่ ูเรียนไมเคยรูจักได โดยประยุกตความรูเรื่องความสัมพันธระหวาง
เสียงและตัวอักษรในการผสมคําแลวสามารถอานออกเสียงไดอยางถูกตองและการใชเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง
เปนการประสานการฟงกับการใชการเคลื่อนไหวของรางกาย โดยใหผูเรียนฟงคําสั่งจากครูแลวตอบสนองโดยใชรางกาย สิ่งของ
และรูปภาพ ตามความพรอมของผูเรียนเปนเทคนิคการสอนที่ชวยพัฒนาทักษะการฟงที่เหมาะสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษาทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไมรูสึกกดดันและเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว กระบวนการจัด
การเรียนการสอนโฟนิกสรวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทา จึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับครูในการนําไปใชเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงคําสําหรับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในระยะเริ่มต น คือ
นักเรียนในชวงปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากความสามารถในการอานออกเสียงจะเปนพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาทักษะการอานในระดับที่สูงตอไป ไดแก การอานเพื่อศึกษาหาความรู และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1469

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

7. เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพึ้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด.
ชลลดา กัวหา. (2556). การเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบโฟนิกสกับการสอนอานเปนคํา.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
เรมิกา กุลาตี. (2558). การใชการสอนแบบโฟนิกสเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษและความรูคําศัพทของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ลีลารัศม จาตุรพล. (2555). การพัฒนาทักษะการอานและสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเรื่อง การเชื่อมโยงตัวอักษรกับหนวยเสียง (Phonics) รวมกับกิจกรรมกลุมของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี.
สาเกต ทองเที่ยง. (2557). การใชวิธีสอนโฟนิกสรวมกับหนังสือเลมใหญ เพื่อสงเสริมการออกเสียงและความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุนันทา ปญญารัตน. (2554). การพัฒนาการสอนอานออกเสียงและเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบ
โฟนิกส ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนลําสนุน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
สมาน ลอยฟา. (2538). บรรณารักษศาสตร มช. 13(3) ส.ค.คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ศิริลักษณ สกุลวิทย. (2541). แบบฝกการอานออกเสียงและการเขียนคําที่สะกดดวยแมกด สําหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 2 ที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Asher, J. J. (1979). Learning Another Language Through Actions: The Complete Teacher’s Guide Book.
Los Gatos. California: Sky Oaks.
Glazer, S.M. (1998). To phonics or not. Q Proquest: Chiang Mai University library.
Gunning, G. (2002). Assessing and Correcting Reading and Writing Difficulties (2nd ed). Massachusets:
Allyn and Bacon.
Hempenstall, K. (2002). Implicit and explicit phonics instruction. EducationNews.org. Retrieved August
20, 2008, from http//:www.educationNews.org/some_issues_ in_phonics_instruction.
InyangEshiet, O. (2014). Synthetic as a tool for improving the reading skills of Nigerian pupils,
Faculty of Humanities and Social Sciences, School of education and Language Sciences.
Newcastle University.
Jannuzi, C. (1997). Key concepts in literacy : Phonics VS. whole languages. Literacy acrosscultires,
June, 1/1 (online). Available: http://www.2.aasa.ac.jp~dcdzcus-LAC97-phonics.html.(2002,August 14)

1470 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Lewis, M. & Ellis, S. (2006). Phonics : Practice, research and policy. London: Paul Chapman.
Nishanimut, S.P. (2013). Effect of synthetic phonics instruction on literacy skill in an ESL setting.
Learning and Individual Differences. Samveda Training and Research Centre, Davangere,
Karnataka, India, Department of Psychology, University of Hull, Hull, UK.

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1471

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
Implementing Synthetic Phonics and Analogic Phonics Instruction to Enhance
English Word Reading Ability of Primary 3 Students
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง กลุม เปาหมายคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานลําพยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการ
เรียนรูโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง และ 2) แบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมู ล ไดแก การทดสอบวิลคอกซัน ผลการวิ จัย พบวา ความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังพบวา การเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงควรดําเนินการหลังจากการจัด การเรียน
การสอนโฟนิกสแบบสรางคํา และการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงโดยใชชุดคําศัพทที่เปนคูเทียบเสียงและคําที่มี
หนวยเสียงขึ้นตนและลงทายในกลุมเดียวกันชวยใหนักเรียนอานคําไดอยางคลองแคลว
คําสําคัญ: โฟนิกสแบบสรางคํา โฟนิกสแบบเทียบเคียง การอานคําภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to compare English word reading ability of primary 3 students
before and after implementing synthetic phonics and analogic phonics Instruction. The research sample
was 9 primary 3 students of Banlampaya School in Nakhon Pathom province. The research instruments
were 1) synthetic phonics and analogic phonics lesson plans and 2) the English word reading test. The
statistics used for data analysis were Wilcoxon signed - rank test. This research found that English word
reading ability of primary 3 students after implementing synthetic phonics and analogic phonics instruction
were higher than before statistically significant difference at .05 level. In addition, we suggest that analogic
phonics instruction should be implemented after synthetic phonics instruction and the implementation
of analogic phonics using a numbered list of minimal pairs and word family enabling students to read
words fluently.
Keywords: synthetic phonics, analogic phonics, English word reading, primary education
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1. บทนํา
ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปน
เครื่ องมื อสํ าคั ญ ในการติ ด ต อสื่ อสาร การศึ กษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชี พ การสร างความเข าใจเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก ประเทศตางๆ ใหความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนอันมาก ทั้งนี้
เนื่องจากความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดตอคมนาคม
ทําใหประเทศตาง ๆ มีความใกลชิด ตองพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่จะตองใชภาษาเปนสื่อกลางในการติดตอ
ดานตางๆ ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาตางประเทศที่สําคัญ และแพร หลายที่ สุด อาจกลาวไดวาแทบทุกประเทศในโลกใช
ภาษาอั งกฤษเป นภาษาต างประเทศ ภาษาอั ง กฤษจึง เป นภาษาที่ จําเป น ในการศึ กษา และหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในดานการอานไววา นักเรียนตอง
อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ และบทพูดเขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของ
คําและกลุมคําที่ฟงตรงตามความหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคํากอนเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการอานในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งจากการศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานลําพยา อําเภอเมือง
จั ง หวั ด นครปฐม โดยให นั ก เรี ย นอ า นคํ า ภาษาอั ง กฤษจากแบบทดสอบก อ นเรี ย นที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น พบว า นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดคะแนนการอานคําภาษาอังกฤษ อยูในระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 100 นอกจากนี้ จากการสังเกต
และสอบถามนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญรูจักตัวอักษร แตไมรูจักหนวยเสียงของตัวอักษรแตละตัว นักเรียนไมสามารถ
เชื่อมโยงตัวอักษรกับหนวยเสียง และนักเรียนอานคําโดยอาศัยการจําเปนคํา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการอานในลักษณะนี้จะ
เปนปญหาสําหรับการอานในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะไมสามารถอานคําที่ยังไมเคยเรียนมากอนได จากการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในระยะเริ่ มตน ทั้ง
งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ผลการวิจัยมีความสอดคลองกันคือ พบวา การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา
มีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการอานคําสําหรับนักเรียนประถมศึกษา (ชลลดา กัวหา, 2556; สาเกต ทองเที่ยง,
2557; เรมิกา กุลาตี, 2558; บุญสม ทับสาย และคณะ, 2560; Nishanimut, 2013 และ InyangEshiet, 2014) ดวยเหตุนี้ ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยน พรอมทั้ งนํ าการสอนโฟนิ กส แบบเทีย บเคีย งมาใชร วมกั บการจัด การเรีย นการสอนแบบสร างคําดวย เพื่ อ ช วยให
นักเรียนอานคําไดอยางคลองแคลว เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกสแบบสรางคํา (Synthetic Phonics) เปน
การสอนให นักเรี ย นสร างคํ าโดยนํ าหน วยเสี ย งแต ล ะเสี ย งมาผสมกั น แล วอ านออกมาเป นคํ า ส วนการสอนโฟนิ กส แ บบ
เทียบเคียง (Analogic Phonics) เปนการสอนที่ใหนักเรียนเห็นคํากอน แลวใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบยอยของคํานั้น เชน
การสอนอักษรคูที่ออกเสียงเดียวกัน (Rime) เชน ในคําวา /mat/ และ /bat/ มีเสียง /-at/ เปนองคประกอบที่เหมือนกัน ถา
นักเรียนสามารถสะกดคําวา “mat” ได ก็จะสามารถอานและสะกดคําวา bat, hat, fat, cat ไดเชนกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา
การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานลําพยา
นอกจากจะชวยใหนักเรียนอานคําภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองแลว นาจะชวยใหนักเรียนอานคําไดอยางคลองแคลวอีกดวย
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2. วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานลําพยา จ.นครปฐม จํานวน 9 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ตัวแปรตน คือการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง และตัวแปร
ตาม คือความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ
4.3 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาหนวยเสียงของตัวอักษร 8 กลุมตัวอักษรจากหลักสูตรการเรียนการสอนของ Jolly Phonics เพื่อกําหนด
เนื้อหาในแตละแผนการจัดการเรียนรู และศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง เพื่อ
ออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นการสอนและจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู โ ฟนิ กส แ บบสร า งคํ าและแบบเที ย บเคี ย งสํ าหรั บ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 แผน
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานคํา รวมถึงการวัดและประเมินผล สรางผังคําศัพท โดยกําหนดคําศัพทที่จะ
ใช ใ นการทดสอบจากหน วยเสี ย งของตั วอั กษรที่ กําหนดไว ใ นแผนการจั ด การเรี ย นรู ทั้ ง 6 แผนเพื่ อสร างแบบทดสอบ
ความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3) นําแผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แผนการจัดการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู
กับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 1.00 แบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี
คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับตัวชี้วัดและคุณลักษณะของความสามารถดานการอานคําภาษาอังกฤษ (IOC) 0.97
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1) ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
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โรงเรียนบานลําพยา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 ชั่วโมง โดยผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา เปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน
3) ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
4) ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือการทดสอบวิลคอกซัน
5. ผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 กอนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง
จํานวน (คน)
Sum of Rank
Z
P*
คะแนนการอานคํา
-2.67
.004
(กอนเรียน-หลังเรียน)
ตําแหนงที่เปนลบ
9
45
ตําแหนงที่เปนบวก
0
*P< .05
จากตารางที่ 1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง มีความสามารถใน
การอานคําภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นนํามาอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและ
แบบเทียบเคียง มีความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงมีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ านคํา ซึ่งสอดคลองกั บผลการวิจัยของจารุ วรรณ สายสิง ห (2546) จีรนั นท เมฆวงษ (2547) น้ํ าทิพย ขจรบุ ญ
(2553) ชลลดา กัวหา (2556) บุญสม ทับสาย และคณะ (2560) Adams (2002) Rayner (2002) Nishanimut (2013) และ
InyangEshiet (2014) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใชการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา สงเสริมใหผูเรียนไดฝกการ
รับรูหนวยเสียง ทําความเขาใจความสัม พันธของตัวอักษรกับหนวยเสียง ผสมหนวยเสียง ฝกแยกหนวยเสี ยงในคํา และฝ ก
สะกดคํา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ National Reading Panel (2000) ที่พบวาการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดรับรูหนวยเสียงจะชวยพัฒ นาความสามารถในการอานของผูเ รียนไดดีกวาการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีกิจกรรม
สงเสริมการรับรูหนวยเสียง
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2. การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะชวยใหนักเรียนสามารถผสมหนวยเสียง และอาน
คําได อยางถูกต องแล ว ยั งพบว า นั กเรีย นสามารถอานคําที่มี กฏเกณฑเ ดียวกั บคําที่เรีย นได อยางคลองแคล วดวย ทั้ง นี้อาจ
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในการวิจัยครั้งนี้ เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชการสอนโฟนิกสสองแบบ คือการ
จัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําซึ่งเปนการสอนอานที่เปนแบบลางไปบน (Bottom-up) และการจัดการเรียนการ
สอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงซึ่งเปนการสอนอานที่เปนแบบบนไปลาง (Top-down) โดยเมื่อนักเรียนสามารถอานคําโดยใชการ
ผสมหนวยเสียงตามหลักการของโฟนิกสแบบสรางคําไดแลว ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงโดยให
นักเรียนอานคําที่เปนคูเทียบเสียง หรือกลุมคําที่มีหนวยเสียงตนคําหรือทายคําเดียวกัน (Word Family) ดวยการเปลี่ยนหนวย
เสียงที่อยูตนคําหรือทายคํา จากการสังเกต พบวา กิจกรรมนี้ชวยใหนักเรียนอานคําไดคลองมากขึ้น เชนในคําวา /mat/ และ
/bat/ มีหนวยเสียง /at/ เหมือนกัน เมื่อนักเรียนสามารถสะกดและอานคําวา “mat” ไดแลว ผูสอนใหนักเรียนฝกอานและ
สะกดคําเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนหนวยเสียงที่อยูตนคํา จากคําวา /mat/ เปนคําวา bat, fat, hat กิจกรรมนี้ชวยใหนักเรียน
เทียบเคียงเสียงเมื่อเห็นคํา โดยไมตองสะกดทีละหนวยเสียง ทําใหผูเรียนสามารถอานไดคลองขึ้น (National Institute for
Literacy, 2015 อางถึงใน ชลลดา กัวหา,255 6 :47( นอกจากนี้ ผูวิจัยมีขอสังเกตวา การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบ
เทียบเคียงควรดําเนินการหลังจากที่นักเรียนสามารถอานคําตามหลักการของโฟนิกสแบบสรางคําแลว และการสอนโฟนิกส
แบบเทียบเคียงชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและกลาที่จะลองอานคําใหมดวยตนเองมากขึ้น ยิ่งผูสอนออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เทาใด นักเรียนก็จะยิ่งไดฝกฝนการ
สรางคําใหมและสามารถอานคําใหม ๆ ไดคลองมากขึ้นเทานั้น เชน การจัดเวลาใหนักเรียนไดเลนเกมอานออกเสียงคําเปนกลุม
การใหนักเรียนเปนผูเลือกตัวอักษรเพื่อจัดเปนคําสําหรับใหเพื่อนทั้งชั้นอานออกเสียง
7. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส ในรูปแบบอื่ น ๆ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 เชน การ
สอนโฟนิกสแบบวิเคราะหเสียง (Analytic Phonics) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงกับโฟนิกส
แบบวิเคราะหเสียง
2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงในการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นอื่นที่สูงขึ้น
8. เอกสารอางอิง
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ วัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา
Development of Local Curriculum on Watphairongwua using Integration in
8 Learning Areas Enhancing STEM Education
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วรัทยา แซมเพชร ศิตาพร พิมพพันธุ และเสาวณีย ปฐมนรา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยการบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) หาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวั วโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่ สง เสริม แนวคิดสะเต็ม ศึกษา กลุม ที่ใช ในการวิจัยครั้ง นี้ คื อ กลุ มตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนวั ดไผโ รงวั ว
จํานวน 10 คน และกลุมผูท รงคุณวุฒิในดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ฉบับ ไดแก
1) หลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แบบประเมินหลักสูตร
ทองถิ่นวัดไผโรงวัว โดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา
ผลการวิจัยพบวา
1. หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นเปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 เปนการบูรณาการระหวาง
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูโดยใชตัวชี้วัดจํานวน 18 ตัวชี้วัด มีหนวยการเรียนรูทั้งหมด 6 หนวยการเรียนรู
รวมจํานวน 45 ชั่วโมง สงเสริมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยใชสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนแกนในการบูรณาการ
2. คุณภาพโดยรวมของหลักสูตรอยูในระดับมาก ( X =4.20, S.D. = 0.73)
คําสําคัญ: สะเต็ม หลักสูตรทองถิ่น พัฒนาหลักสูตร บูรณาการ

1478 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Abstract
This research aimed to: 1) develop local curriculum on Watphairongwua using integration in 8
learning areas Enhancing STEM education and; 2) find quality of local curriculum on Watphairongwua
using integration in 8 learning areas Enhancing STEM education. The population for this research consisted
of 10 representatives of the school board and 3 professional in curriculum and instruction faculty. The
instruments were used include 1) the document of local curriculum on Watphairongwua using integration in
8 learning areas Enhancing STEM education and 2) the evaluation form for local curriculum on Watphairongwua
using integration in 8 learning areas Enhancing STEM education.
The findings of this research were as follows:
1. The local curriculum was developed for the fourth grade students, integrated in 8 learning
areas using 18 indicators, created 6 learning units with 45 total hours, enhanced STEM education by using
the learning area of health and physical education for core-integration.
2. The total quality of the local curriculum was high level ( X =4.20, S.D. = 0.73).
Keywords: STEM, local curriculum, curriculum development, integration
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1. บทนํา
ในชวงทศวรรษที่ผานมาสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัฒนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรมเปนอยางมาก เห็นไดชัดจากคานิยมทางวัฒนธรรม และคานิยมที่ดีงามเริ่มเสื่อมถอย ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมถูก
บิดเบือน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลใหเยาวชนไทยนั้นละเลยความเปนทองถิ่นของตนเพราะหันไปสนใจบริโภคคานิยมตางชาติแทน
ดังนั้ นการศึกษาจึง มีห นาที่สํ าคั ญในการพัฒ นาศักยภาพของเยาวชนของประเทศใหมี ความรูค วบคูคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
เพราะถือเปนกระบวนการการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม และปลูกฝงใหเยาวชนไทยรัก และผู กพันกับ
ทองถิ่นของตน การจัดทําเนื้อหาสาระการเรียนรูของหลักสูตรจึงควรใหความสําคัญกับสภาพปญหาของชุมชน สังคม และเนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค นอกจากนี้หลักสูตรยังสามารถชวยใหครูพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่
เกี่ ยวของกั บท องถิ่น และเกิด การถ ายทอดสู รุ นต อรุ น (ละเมีย ด ไทยแท และกาญจนา บุ ญ สม, 2560: 205)ประกอบกั บ
สังคมไทยมี รากฐานที่ สัมพันธกับ พระพุ ทธศาสนาจึงควรจัด การศึ กษาใหอยู บนพื้นฐานของพุ ทธรรม ตามพระราชดํารั สของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความวา
“ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้น ใหกลับมาเปน
อยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือ โรงเรียน ก็จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่ มี
ความสามารถในทางวิชาการ และมีจิตใจดีเปนพลเมืองที่ดีตอไปจะชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอ ” (อุดมพร อมร
ธรรม, 2559: 25)
จากพระราชดํารัสที่กลาวมาขางตน สถานศึกษาจึงควรนําเรื่องของพระพุทธศาสนาและขอมูลทางสังคมมาสอดแทรก
ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก โรงเรียนถือเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่ง
เพราะสมาชิกในสัง คมเปนผูส ราง และพัฒ นาโรงเรี ยนเพื่ อตอบสนองความตองการของสัง คมนั้นตามแนวคิ ดในการพั ฒนา
หลักสู ตรของ บุ ญชม ศรีส ะอาด (2546: 24) ที่แ สดงถึ งรากฐานของสั งคมที่มีตอการสรางหรือพั ฒนาหลักสู ตรซึ่ งสรุป ไดวา
หลักสูตรควรถายทอดวัฒนธรรมไปสูรุนตอรุน ควรมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับปญหาทางสังคม สาเหตุ และแนวทางใน
การแกไขปญหา เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจสังคม เขาใจตนเอง สามารถดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคมอยางมีความสุข
นอกจากขอมูลพื้นฐานดานพระพุทธศาสนา และสังคมแลว หลักสูตรสถานศึกษาควรสนองตอบนโยบายของชาติ และ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในฐานะพลเมือง และพลโลกดวย ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนตามรายละเอียด
ของยุ ทธศาสตร ชาติร ะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ในยุ ทธศาสตร ที่ 3 ด านการพัฒ นา และเสริ มสร างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ไดกลาวถึงการมุงพัฒนาคนไทยในอนาคตที่เปนผูสามารถสรางนวัตกรรมบนฐานของการรูคุณคาความเปนไทย
รูจักดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมที่นาอยู มีทักษะความรูความสามารถที่สอดรับกับทั กษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะดานการวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น ยื ดหยุนทางความคิ ดรวมถึงทั กษะด านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี (สํานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 84-90) ซึ่งการเรียนรูของนักเรียนในปจจุบัน และอนาคตจะตอง
เผชิญกับปญหา และความทาทายในอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น ฉะนั้นการกําหนดลักษณะของผูเรียนจะตองเพิ่มลักษณะ
อยางนอย 3 ประการ คือ ความสามรถในการคิดเพื่อสรางองคความรู ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการ
สรางชิ้นงานบริการสังคม พรอมเจตคติในการชวยแกไขปญหาสังคม (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2558: 51) และ
เพื่อใหสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสําคัญ ที่ชวยเตรียมความพรอมใหนักเรียนรูจักคิด เรียนรู แกปญหา
สรางสรรคนวัตกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพไปตลอดชีวิต (เคน เคย, 2556: 40)
แนวทางในการออกแบบการเรีย นรูเพื่อการตอบโจทยการจัดการเรียนรูสู ศตวรรษที่ 21 ควรบูร ณาการกับแนวคิ ด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (แพรภัทร ยอดแกว, 2559: 259) ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทที่สําคัญ
ที่ตองจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน โดยใหผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ไดเขามามีบทบาทในการจัดการ
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เรียนรูในครั้งนี้ดวย เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียนรวมถึงการพัฒนาหลั กสูตรใน
ทองถิ่นใหมีความสอดคลองกับสังคม โดยใหเด็กไทยเรียนรูเรื่ องราวในชุมชนผานรูปแบบของสะเต็มศึกษา (ทิศ นา แขมมณี ,
2560: 39) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมรูปแบบสะเต็มศึกษา จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู การเชื่อมโยงความรู
ในเรื่องที่ เรี ยนมาสูการประยุ กต ใช ในชีวิตประจําวัน ทํ าใหนักเรี ยนสามารถที่จะเขาใจบทเรี ยนได ดีขึ้ น สง ผลให ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถแกไขปญหาและสงเสริมวิธีการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูอยางมีจุดมุงหมายสามารถนําความรูเหลานั้นมาใชประโยชนได (อรวลัญช ผองบุรุษ และคณะ, 2560: 19) การนํา
แนวคิดสะเต็มศึกษาไปใชในหลักสูตรครูตองนําศาสตรทั้ง 4 ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
มาบูรณาการเขากับวิชาอื่นได เพื่อใหนักเรียนไดมีพื้นฐานความรูและสามารถสรางสรรคสิ่งใหม แกปญหาเปน สนุกในการเรียน
และตอยอดสูการเรียนรูในอนาคตของนักเรียน (วศิณีส อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559: 13-18)
จากความสําคัญของขอมูลพื้นฐานดานศาสนา สังคม ยุทธศาสตรของชาติในการพัฒนาเยาวชนทักษะแหงศตวรรษที่
21 และแนวคิดสะเต็มศึกษาที่กลาวขางตน ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวเนื่องจากเปนพุทธสถานรวม
ใจของคนในชุมชน และเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งอยูใกลสถานศึกษา ผูวิจัยไดออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการโดย
อาศัยเนื้อหา ความรู ที่หลากหลายในการใชความรูรวมกันทั้งการบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู (นันทนภัส นิยมทรัพย, 2558: 53) ผูวิจัยจึงไดออกแบบพัฒนาหลักสูตรแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัว
ขึ้นเพื่อเปนการเนนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวคิดสะเต็ม ศึกษาตาม
นโยบายการศึกษาของประเทศ และเพื่อสงเสริมการคิดและการแกปญหาของผูเรียน และสอดคลองกับสภาพปญหาของสังคม
ในปจจุบันเพื่อใหนักเรียนสามารถถายโอนความรูไปใชในอนาคต
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิด สะเต็มศึกษา
2. เพื่อหาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะ
เต็มศึกษา
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 กลุมที่ใชในการวิจัย
กลุมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผโรงวัว
จํานวน 10 คน และกลุมผูทรงคุณวุฒิในดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ฉบับ ดังนี้
3.2.1 หลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิด
สะเต็มศึกษา
3.2.2 แบบประเมินหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัว โดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะ
เต็มศึกษา
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4. การสรางเครื่องมือวิจัย
4.1 ผูวิจัยสรางหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา มีขั้นตอนการสรางดังนี้
4.1.1 ศึกษาขอมูลและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรสะเต็มศึกษา
และงานวิ จัยที่ เ กี่ย วกับ การพั ฒนาหลั กสูต รท องถิ่ นตามแนวคิด สะเต็ มศึ กษา พร อมกํ าหนดสถานที่ และโรงเรี ย นที่ มี ความ
ตองการหลั กสู ตรพั ฒนาทองถิ่ น แลวนํ าขอมู ลพื้ นฐานของสถานที่ที่ กําหนดคือวั ด ไผ โ รงวั วมาใชเ ป นแกนในการออกแบบ
องคประกอบหลักสูตรในแตละกลุมสาระที่กําหนด
4.1.2 ยกร างเอกสารหลั กสู ต รฯ อั นประกอบด ว ย ข อมู ล พื้ นฐาน คํ าแนะนํ าในการใช ห ลั กสู ต ร
วิสั ยทั ศน หลักการของหลั กสู ตร จุ ดประสงคข องหลั กสู ตร คํ าอธิบ ายรายวิ ชา เนื้อหาสาระของหลักสูต ร แนวทางการจั ด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอน สื่ อการเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ นผล และประชุ ม คณะทํ างานเพื่ อตรวจสอบความ
สอดคลองขององคประกอบหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู
4.1.3 ประชุมวิพากษหลักสูตรจากคณะกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
นําไปเพิ่มเติมแกไขใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษา รวมถึงความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของ
โรงเรียนวัดไผโรงวัว แลวนําความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการวิพากษมาปรับปรุงเอกสารหลักสูตร
4.1.4 นําเอกสารหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงไปใหผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3
คน ทําการประเมินคุณภาพของเอกสารหลักสูตร
4.2 ผูวิจัยสรางแบบประเมินหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัว โดยบูรณาการ 8 กลุมสาระ
การเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชการประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 40 ขอ
ทั้งหมด 6 ดาน แบงออกเปนดังนี้ 1) ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร 5 ขอ 2) วิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตร
4 ขอ 3) จุดประสงคของหลักสูตร 6 ขอ 4) เนื้อหาของหลักสูตร 11 ขอ 5) กิจกรรมการเรียนรู 9 ขอ และ 6) การวัดและ
ประเมินผล 5 ขอ หลังจากนั้น นําไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบความเปนปรนัยของแบบประเมิน เหลือขอที่มีคุณภาพ 39 ขอ จึง
ไดนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
5.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน กําหนดหัวขอและออกสํารวจแหลงเรียนรูเพื่อจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
5.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรูเพื่อนํากลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร
5.3 ออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูเพื่อ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น
5.4 นัดหมายคณะกรรมการเพื่อวิพากษหลักสูตรทองถิ่นแลวนําหลั กสูตรเสนอตอคณะกรรมการวิพากษ เพื่อนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุง
5.5 นําเอกสารหลักสูตรฯ ที่ไดรับการปรับปรุงเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจหาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรฯ แลว
นําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตรฯ ใหเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําสงใหกับโรงเรียนวัดไผโรงวัว
นําไปใชตอไป
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา
พบวาหลักสูตรฯ เปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู 8
กลุมสาระการเรียนรู ใชตัวชี้วัดจํานวน 18 ตัวชี้วัด มีหนวยการเรียนรูทั้งหมด6 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย 1) ดินแดน
ธรรมะ พระใหญ โ ลกรู 2) แผนที่ นําทางสู การวางตน 3) ปฐพีดิ นดี 4) ร านค าพาเพลิ น 5) อยู เ ย็ นเป นสุ ข และ 6) วิ จิต ร
สรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว รวมจํานวน 45 ชั่วโมง ตามภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนผังการบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
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ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริม
แนวคิดสะเต็มศึกษา
เนื้อหา
จํานวนชั่วโมง
หนวยที่ ดินแดนธรรมะ พระใหญโลกรู 1
กลุมสาระภาษาไทย สาระที่ การฟง การดู และการพูด 3 การเขียน สาระที่ 2 การอาน สาระที่ 1
6
สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
กลุมสาระภาษาตางประเทศ สาระที่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1
6
หนวยที่ 2แผนที่นําทางสูการวางตน
5
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1
หนวยที่ ปฐพีดินดี 3
กลุมสาระวิทยาศาสตร สาระที่ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 2
4
หนวยที่ รานคาพาเพลิน 4
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3เศรษฐศาสตร
4
กลุมสาระคณิตศาสตร สาระที่ การวิเคราะหขอมูลความนาจะเปน 5
5
หนวยที่ 5 อยูเย็นเปนสุข
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 4
6
หนวยที่ 6 วิจิตรสรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว
กลุมสาระศิลปะ สาระที่ ทัศนศิลป 1
3
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ การออกแบบและเทคโนโลยี 2
6
รวมทั้งสิ้น
45
ผลการวิจัยยังพบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่แ สดงใหเ ห็นองคป ระกอบของหลั กสู ตรและการบู รณาการวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร และคณิ ตศาสตร
ดังตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 องคประกอบของหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหา
กิจกรรม
1. อธิบายความหมายของสิ่งแวดลอม(K)
1. ความสัมพันธ
1. ศึกษาความหมาย
2. อธิบายผลกระทบของสิ่งแวดลอมที่มีตอสุขภาพ ระหวางสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมตางๆที่มีผล
ยกตัวอยางการจัดสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ (K)
กับสุขภาพภายในวัด ตอสุขภาพ
3. จดบันทึกป¬ญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ ไผโรงวัว
2. รวมกันอภิปราย
สุขภาพ (P)
2. การจัดสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่
4. เขียนเรียงความเรื่องสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ
ที่ถูกสุขลักษณะ
เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตอสุขภาพ (P)
บริเวณวัดไผโรงวัว
3. สํารวจสิ่งแวดลอม
5. เห็นความสําคั¬ญของปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผล และเอื้อตอสุขภาพ
บริเวณวัดไผโรงวัว
ตอสุขภาพ (A)
4. คิดเครื่องมือแกปญหา
6. มีความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม (A)
สิ่งแวดลอม
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การประเมินผล
1. เรียงความเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ
2. ผลการอภิปรายหนา
ชั้นเรียน
3. เครื่องมือแกปญ
 หา
สิ่งแวดลอม
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จากองคประกอบของหลักสูต รสุขศึกษาและพลศึกษาในตารางข างตน ผูวิจัยนํ ามาใช เปนแกนในการสงเสริมการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาดังภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2 การบูรณาการสะเต็มศึกษาโดยใชเรื่องสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนแกน
6.2 ผลการหาคุณภาพของเอกสารหลั กสูตรทองถิ่นวัดไผโ รงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริ ม
แนวคิดสะเต็มศึกษา จากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดคุณภาพดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับคุณภาพของเอกสารหลักสูตรฯ
คุณภาพของหลักสูตรฯ รายดาน
ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร
วิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตร
จุดประสงคของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู
การวัดและประเมินผล
โดยรวม

4.25
3.75
4.22
4.18
4.22
4.47
4.20

ระดับคุณภาพ
S.D.
แปลผล
0.87
มาก
0.97
มาก
0.55
มาก
0.73
มาก
0.75
มาก
0.52
มาก
0.73
มาก

จากตาราง 3 พบวา คุณภาพของหลักสูตรโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.20 (S.D. = 0.73) แปลผลไดวาหลักสูตรมี
คุณภาพระดั บมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การวั ดและประเมินผลมี คุณภาพมากที่สุด ( X = 4.47, S.D. = 0.52)
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รองลงมาคือ จุดประสงคของหลักสูตร ( X = 4.22, S.D. = 0.55) และกิจกรรมการเรียนรู ( X = 4.22, S.D. = 0.75) เนื้อหา
ของหลักสูตร ( X = 4.18, S.D. = 0.73) และวิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตร ( X = 3.75, S.D. = 0.97) ตามลําดับ
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา
พบวาหลักสูตรฯ เปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู 8
กลุมสาระการเรียนรู ใชตัวชี้วัดจํานวน 18 ตัวชี้วัด มีหนวยการเรียนรูทั้งหมด 6 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย 1) ดินแดน
ธรรมะ พระใหญ โ ลกรู 2) แผนที่ นําทางสู การวางตน 3) ปฐพีดิ นดี 4) ร านค าพาเพลิ น 5) อยู เ ย็ นเป นสุ ข และ 6) วิ จิต ร
สรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว รวมจํานวน 45 ชั่วโมง จากองคประกอบของหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาใน
ตารางขางตน ผูวิจัยนํามาใชเปนแกนในการสงเสริมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
7.2 คุณภาพของหลักสูตรโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 (S.D. = 0.73) หมายถึงหลักสูตรมีคุณภาพระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา การวัดและประเมินผลมีคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือจุดประสงคของหลักสูตร และกิจกรรมการ
เรียนรู เนื้อหาของหลักสูตร วิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตรตามลําดับ
8. อภิปรายการวิจัย
ผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น วั ด ไผ โ รงวั ว โดยบู ร ณาการ 8 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม แนวคิ ด
สะเต็มศึกษา พบวาหลักสูตรฯ เปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใชตัวชี้วัดจํานวน 18 ตัวชีว้ ัด มีหนวยการเรียนรูทั้งหมด 6 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย
1) ดินแดนธรรมะ พระใหญโลกรู 2) แผนที่นําทางสูการวางตน 3) ปฐพีดินดี 4) รานคาพาเพลิน 5) อยูเย็นเปนสุข และ 6)
วิจิตรสรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว รวมจํานวน 45 ชั่วโมง จากองคประกอบของหลักสูตรสุขศึกษาและพล
ศึกษาในตารางขางตน ผูวิจัยนํามาใชเปนแกนในการสงเสริมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการ
พัฒนาหลักสูต รทองถิ่นสามารถบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได สอดคลองกับงานวิจัยของ นั สรินทร บือซา (2558:
117) ที่ใชเนื้อหาทองถิ่นเรื่องปาลมซึ่งเปนพืชในทองถิ่น และนงนุช เอกตระกูล (2558: 42) ใชเนื้อหาทองถิ่นเรื่องปญหาจาก
สถานการณน้ําทวมเชนเดียวกับกําธร คงอรุณ (2559: 91) นอกจากนี้ในการบูรณาสะเต็มศึกษาในการจัดหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนี้การบูรณาการหลักสูตรที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษายังสะทอนใหเห็นถึงการกําหนดแนวทางในการ
สรางชิ้นงานใหแกนักเรียน เชนในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้พบวา ชิ้นงานที่เปนแนวทางในการแกปญหาของชุมชนในวัดไผโรงวัว
คือ เครื่องดักแมลงวั น มีการบูรณาการสะเต็มศึกษาในเนื้อหาวิ ทยาศาสตรคือ สํารวจปญหาสุขลักษณะบริเ วณวัดไผโรงวั ว
เทคโนโลยีคือสืบคนอุปกรณที่ใชในการแกปญหาสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรคือ การออกแบบ-ประดิษฐเครื่องดักแมลงวัน
และคณิตศาสตรคือ วัดขนาด คํานวณอุปกรณ สารเคมี อายุการใชงาน เชนเดียวกับงานวิจัยอื่น (นัสรินทร บื อซา, 2558:
117; นงนุช เอกตระกูล, 2558: 42; กําธร คงอรุณ, 2559: 91) ที่มีการกําหนดชิ้นงานไวเชนเดียวกัน ไดแก ชิ้นงานเครื่องเปด
กระปอง เป นการบูรณาการทางวิทยาศาสตรคือ ความรูทางด านพฤกษศาสตร ทางเทคโนโลยีคือ เครื่องเปดกระปอง ทาง
วิศวกรรมศาสตรคือ การออกแบบเครื่องเปดกระปอง การเลือกใชวัสดุ ทางคณิต ศาสตรคือ การคํานวณขนาดของมอเตอร
รูปทรงของใบมีด ชิ้นงานไมอัดจากใยปาลม การบูรณาการทางวิทยาศาสตรคือ ความรูทางดานพฤกษศาสตรของปาลม ทาง
เทคโนโลยี คือ ผลิตภัณฑไมอัดจากใยปาลมทางวิศวกรรมศาสตรคือ กระบวนการสรางและการออกแบบไมอัดการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ ทางคณิตศาสตรคือ การคํานวณปริมาณของใยปาลม การหาความหนาของไมอัดที่แข็งแรง ชิ้นงานการสรางสะพาน
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จากกระดาษใชแลว การบูรณาการทางวิทยาศาสตรคือ การทดสอบความแข็งแรงของสะพานทางดานเทคโนโลยีคือ การใช
เทคโนโลยีในการเผยแพรผลงาน ทางดานวิศวกรรมศาสตรคือการออกแบบการสรางสะพานจากกระดาษใชแลว ที่รับน้ําหนัก
ไดมากที่ สุดตามเวลาที่ กําหนด 5 นาที ทางคณิตศาสตรคือ การวัดขนาดของกระดาษ น้ําหนัก ชิ้นงานสะพานหลอดกาแฟ
การบูรการทางวิทยาศาสตรเคลื่อนที่ของนิวตันเพื่ออธิบายแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการวาง
สิ่งของลงบนสะพาน ทางเทคโนโลยีคือ การเลือกใชสิ่งของอยางสรางสรรค ทางวิศวกรรมศาสตรคือ แกปญหาเหตุ การณน้ํา
ทวมในหมูบานโดยออกแบบการสรางสะพาน ทางคณิตศาสตรคือ อัตราสวนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อตองการ
หาระยะทางของสะพานที่ตองการสราง
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องบูรณาการความรูในวัดไผโรงวัวสูรั้วโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กับสะเต็ม ผูสอนทุก
กลุมสาระจะตองลดจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาใหนอยลง มีการกําหนดขั้นและวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของสะเต็ม
ศึกษาใหเหมาะสมกับเวลาและในแตละขั้นตอน ผู สอนควรมีความยืดหยุนกิจกรรมพรอมทั้งเตรียมอุปกรณในการประดิษฐ
ชิ้นงานและวางแผนทุกอยางใหเกิดความรอบคอบ
9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรมีการสํารวจความตองการของนักเรียนหรือคนในชุมชนกอนการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
9.2.2 ควรมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนสะเต็มศึกษาไดทุกกลุมสาระ โดยเนนใหผูสอนจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน
10. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะครูและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผโรงวัวที่ไดใหความอนุ เคราะห สถานที่
ความคิดเห็นและความรวมมือในการวิพากษหลักสูตร รวมถึงผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจประเมินเอกสารหลักสูตร
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา
Development of Word Spelling Skill Exercises in Thai Language for Pupils
in the Primary Education
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วัตถุประสงคในการวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูก สะกดคําภาษาไทย จํานวน 3 ชุด ไดแก แบบฝก
ทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา การอานควบกล้ํา และการอานคําอักษรนํา ใหมีมาตรฐานตามเกณฑ 90/90
และเปรียบเที ยบผลสั มฤทธ การอานคํ าของนั กเรียนกอนและหลัง การใช แบบฝ ก ทักษะการอานแจกลูกสะกดคํ าภาษาไทย
กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนอยูในโรงเรียนวัดไผลอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1 จํานวน 60 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม ผลการวิจัยไดแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทย
ในมาตราแม ก กา การอานคําควบกล้ํา และการอานคําอักษรนําที่มีประสิทธิภาพ 97.40/96.60 96.87/98.13 และ 91.20/97.35
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอานคําหลังการใชแบบฝกทักษสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การพัฒนา แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to develop word spelling skill exercises in Thai language for pupils
in the primary education following the standard criteria of 90/90 and to compare the pupils’ achievement
of word spelling skill before and after using the exercises. The 60 primary students at Pailom School, under
the supervision of Nakhon Pathom Education Service area Office 1 were selected as the samples for this
investigation by using the cluster random sampling method. The results of this research showed that the
three sets of word spelling skill exercises in Thai language have efficiency at 97.40/96.60 96.87/98.13 and
91.20/97.35 In addition, the pupils’ achievement of word spelling skill after using the exercises was higher
than that before using them, with the statistical significant difference at the .05 level.
Keywords: development, word spelling skill exercises, Thai language, primary education
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1. บทนํา
การอานออก เขียนได เปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับสังคมไทยมาตั้งแตครั้งอดีตจนถึงปจจุบัน และเปนเหตุผลสําคัญ
ในการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกลาเจาอยูหั วไดทรงตราพระราชบัญ ญัติการประถมศึ กษาแหง ชาติ พุ ทธศักราช 2464
บังคับใหเด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต 7 ปบริบู รณ เรียนหนังสืออยูในโรงเรียนจนอายุ 14 ปบริบูรณ โดยไมตองเสียคาเลาเรีย น
เพื่อใหเด็กทุกคนรูหนังสือ ดังที่พระองคไดทรงมีพระราชดําริวา (สสค, 2561)
“การที่จะนําบานเมืองไปสูความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศไดนั้น การใหการศึกษาแกพสกนิกรนับเปน
สิ่งจําเปนเรงดวนซึ่งจะตองเรงทําเปนประการแรก”
เมื่อโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ทักษะของคนในศตวรรณที่ 21 ที่ทั่วโลกตางเห็นพรองตองกันวามีความสําคัญและ
เปนทักษะที่ทุกคนตองเรียนรูไปจนตลอดชีวิต คือ 3R×7C 3R ในที่นี้ก็คือ Reading (อานออก) (W)Riting (เขียนได) และ
A(Rithmetics) (คิดเลขเปน) (วิจารณ พานิช, 2555: 19) จะเห็นวาไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด การรูหนังสือ หรือการ
อานออก เขีย นได ยัง คงเป นทั กษะที่ สํ าคั ญ เพราะเป นเครื่ องมือสําคัญ ของการเขาถึง ความรู นั่ นเอง สํ าหรั บการสอนอ าน
ภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนที่ใชโดยทั่วไปนั้นคือการสอนแจกลูกสะกดคํา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 44) ไดกําหนดไว
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหนําไปใชในชวงชั้นที่นักเรียนยังอานหนังสือไมแตกฉาน หรือในชวงชั้น
ที่ 1 เพื่อใหนักเรียนอานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้น ๆ ได เมื่อนักเรียนอานออกแลว การแจกลูกสะกดคําก็
ไมจําเปนอีกต อไป ซึ่ง ตรงกับที่ บันลื อ พฤกษะวัน (2542) ได กลาวไว วาแนวทางการสอนอานภาษาไทยเริ่มจากการเรียนรู
องคประกอบยอยของภาษา ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกด เพื่อใหนักเรียนสามารถอานสะกดคําไดกอน หรือ
ที่เรียกวาอานออก (ถอดสัญลักษณออกเปนเสียงที่ถูกตอง) จากนั้นจึงสอนใหอานได คือการอานเพื่อเขาใจความหมาย และ
อานเปน คื อการใชป ระโยชน จากการอ าน อยางไรก็ดี ปญ หาการอ านไมออกนับ เป นป ญ หาสําคัญ ของการจั ดการศึกษาใน
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อางในดํารงค ชลสุข, 2558) ไดทํา
การวิจัยการอานออกของนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 181 เขต ในป พ.ศ 2556 ผลปรากฎวา มีนักเรียนที่อาน
ไมออกในระดับรุนแรง ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7,920 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 25,373 คน คิดเปนรอยละ 5.7 และอานไมออกในระดับตองปรับปรุงในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 25,373
คน คิดเปนรอยละ 6.3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 43,028 คิดเปนรอยละ 9.7 สรุปมีนักเรียนอานไมออกในระดับ
รุ นแรงและต อ งปรั บ ปรุ ง ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6 จํ านวน 35,863 คน คิ ด เป นร อ ยละ 8.1 และในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 68,401 คน คิดเปนรอยละ 15.4 ซึ่งผลที่ไดไมเปนที่นาพอใจ สําหรับสาเหตุท่ีนักเรียนอานหนังสือ
ไมออกนั้น นักการศึกษาที่สนใจดานการอาน อาทิ ดํารงค ชลสุข (2558), นิตยา จรูญผลฐิติ (2559) และวิ ภา ตัณฑุลพงษ
(2560) ตางมีความเห็นที่สอดคลองกันวาหากครูไมไดสอนการอานแจกลูกสะกดคําในระยะเริ่มเรียนการอาน นักเรียนจะขาด
หลักเกณฑการประสมคํา ทําใหอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือผิด การอานแจกลูกสะกดคําจะชวยใหนักเรียนสามารถอาน
หนังสือไดดวยตนเอง จากการศึกษาสาเหตุของการสอนอานพบวา โรงเรียนขาดสื่อการสอนอานที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอน
ขาดความชํานาญและประสบการณในการสอนวิธีการอานแจกลูกสะกดคํา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุงพัฒนาแบบฝกทักษะการ
อานแจกลูกสะกดคําสําหรับเด็กเริ่มเรียน ซึ่งใหแนวทางสําหรับครูนําไปใชสอนอานแจกลูกสะกดคําใหกับนักเรียน และนักเรียน
ใชเปนแบบฝกทักษะการอานไดดวยตนเอง
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒ นาแบบฝ กทั กษะการอ านแจกลู กสะกดคํ าภาษาไทยสํ าหรั บ นั กเรี ย นในระดั บ ประถมศึ กษาให มี
ประสิทธิภาพ
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2.2 เปรีย บเทีย บผลสั มฤทธ การอ านคําของนั กเรีย นก อนและหลั งการใช แบบฝ กทั กษะการอานแจกลูกสะกดคํ า
ภาษาไทย
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ
90/90
3.2 นักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์การอานคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 แนวทางการสอนอ า นแจกลู ก สะกดคํ า ที่ นํา มาใช ใ นการพั ฒ นาแบบฝ กทั ก ษะ จากการศึ ก ษาแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2534) และนิตยา จรูญผลฐิติ (2559) เสนอไว มีดังนี้
4.1.1 การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง โดยการนํารูปคําซึ่งเปรียบเสมือนแมมากระจายหรือแจกลูก โดย
การเปลี่ยสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะตน หรือเปลี่ยนพยัญชนะทาย (ตัวสะกด) หลักการแจกลูกในแบบฝกทักษะในงานวิจัยนี้
ประกอบดวย
1) การแจกลูกในมาตราแม ก กา ยึดสระเปนหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยพยัญชนะตน ซึ่งจัดไวเปนชุดตาม
กลุมเสียง ไดแก พยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง พยัญชนะตนที่เปนอักษรต่ํา และพยัญชนะตนที่เปนอักษรสู ง ซึ่งจะชวยให
การผันวรรณยุกต เปนไปอยางเปนระบบ เชน
กอ-อา-กา นอ-อา-นา ฝอ-อา-ฝา
กา กา กา กา กา นา นา นา ฝา ฝา ฝา
2) สระที่นํามาแจกลูก ประกอบดวย สระเดี่ยว สระผสม และสระเกิน
3) วิธีการเทียบเสียงจะเริ่มจากสระที่มีเสียงยาวกอนสระเสียงสั้น
4.1.2 การสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนคําอาน
เมื่อสะกดคําจนจําคําอานไดแลว ตอไปไมตองใชวิธีสะกดคําอีก ใหอานเปนคําไดเลย หลักการสะกดคํามีดังตอไปนี้
1) คําที่มีสระอยูหนาพยัญชนะ สะกดพยัญชนะกอนสระเสมอ เชน
บอ-ใอ-ใบ นอ-ใอ-ใน สอ-ใอ-ใส
2) คําที่เปนสระลดรูป สะกดดวยเสียงของสระในคํานั้นโดยไมตองอานรูปของสระที่เปลี่ยนไป เชน
กอ-อะ-กะ-นอ-กัน ลอ-โอะ-โละ-ดอ-ลด หอ-โอะ-โหะ-ดอ-หด
3) คําอักษรควบ สะกดตัวควบพรอมกัน เพื่อใหออกเสียงคําควบกล้ํานั้นไดชัดเจนกอนสะกดคํา เชน
กรอ-อา-กรา-บอ-กราบ ปลอ-อิ-ปลิ-วอ-ปลิว ขวอ-อิ-ขวิ-ดอ-ขวิด
4) คําอักษรนํา อานออกเสียงพยัญชนะนําแลวจึงสะกดคํา เพื่อใหเห็นวาอักษรตัวแรกมีอิทธพล
ตออักษรตัวที่สอง กอนสะกดคํา เชน
หงอ-เอา-เหงา ถะหลอ-อา-ถลา หยอ-อา-หยา-กอ-อยาก ขยอ-อี-ขยี-ไมโท-ขยี้
สําหรับคําที่มีวรรณยุกตจะใหผันเสียงวรรณยุกต ตามพื้นเสียงของคํา ห นํา ซึ่งเปนพื้นเสียงสูง ผันได 3
เสียง คือ จัตวา เอก และโท เชน หมอ-ออ-หมอ (หมอ-หมอ-หมอ) โดยใหนักเรียนไดฝกผันวรรณยุกตจนคุนเคยกับเสียง
5) เลือกคําที่มีความหมายมาแจกลูกสะกดคํา
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4.2 หลักการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา
จากการศึกษาการสรางแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยชาญชัย อาจินสมาจาร (2540) วงเดือน
แสงผึ้ง (2548: 56) และ วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548: 59) สรุปไดวาการสรางแบบฝกทักษะมีหลักการที่ตองคํานึงถึงดังนี้
1) แบบฝกทักษะที่ดีจะตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว มีจุดมุงหมายในการฝกที่กําหนดชัดเจน
2) โครงสรางของเนื้อหาในแบบฝกทักษะ เรียงลําดับจากงายไปยาก เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
3) คําศัพทที่ใชในการฝกฝน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4) คํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู
5) มีคําสั่ง/คําอธิบาย/คําแนะนําในการใชแบบฝกที่กระชับ อานแลวเขาใจ พรอมทั้งมีตัวอยาง
ประกอบการฝกทักษะอยางชัดเจน
6) แบบฝกทักษะควรมีรูปแบบที่นาสนใจ และมีกิจกรรมหลาย ๆ แบบ
7) มีวิธีการฝกที่เหมาะสม ใชเวลาในการฝกฝนไมนานเกินไป
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทย
1) รวบรวมคําตามโครงสรางของแบบฝกที่กําหนดไว ไดแก คําในมาตราแม ก กา คําควบกล้ํา และคําอักษรนํา
ในวงคําศัพของแตละระดับชั้นที่พัฒนา
2) วิเคราะหวาคําเหลานั้นจัดอยูในคําที่มีความยากงายในระดับใด ยาก ปานกลาง และงาย จัดทําเกณฑการจัด
กลุมคํา เชน คํายาก หมายถึง คําที่ไมพบบอย คําที่ไมคุนเคย คําที่ออกเสียงยาก ตองใชการแจกลูกสะกดคําหลายขั้นตอน
3) เลือกคํามาใชในแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา เรียงลําดับจากงายไปยาก
4) ศึกษากิจกรรมที่ใชในการสอนอานแจกลูกสะกดคํา เพื่อนํามาใชในการพัฒนาแบบฝก
5) วางโครงสรางของแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา จํานวน 3 ชุด โดยเรียงลําดับการฝกจากงายไปยาก
องคประกอบของแบบฝกทักษะแตละชุด ประกอบดวย
(1) คําชี้แจงการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา
(2) ตัวอยางการอานแจกลูกสะกดคํา
(3) แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา
(4) แบบฝกการอานคําที่อยูในรูปวลี ประโยค ขอความ และบทรอยกรอง
(5) แบบทดสอบหลังเรียน
6) นําแบบฝกทักษะใหผูเชี่ยวชาญที่เปนครูผูสอนภาษาไทยในโรงเรียนวัดไผ ลอม ตรวจสอบความถูกตองในดาน
ตาง ๆ ไดแก เนื้อหาและการจัดเรียงลําดับเนื้อหาของแบบฝกทักษะ วิธีการอานแจกลูกสะกดคํา รูปแบบของแบบฝก และการ
เขียนคําชี้แจง
7) ปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะตามข อเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบฝกทักษะกับจุดประสงคของแบบฝกในดานคําชี้แจงการใชชุดแบบฝก เนื้อหา การใชภาษา และรูปแบบของแบบฝก โดย
พิจารณาจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนพบวาไดคา IOC ที่มีคาเทากับ 1 ในทุกรายการประเมิน ทั้ง 3 ชุด
5.2 การทดลองใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทย
5.2.1 แบบแผนการทดลอง เปนแบบกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ (one group
pretest posttest design)
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5.2.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
2) กลุ มตั วอย าง กลุม ตั วอย างในการวิ จัยครั้ งนี้ เ ปนนั กเรี ยนระดั บ ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 1-3 โรงเรี ย น
วัดไผลอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม จํานวน 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 29 คน อยูในกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการ
อานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา
กลุมที่ 2 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 16 คน อยูในกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการ
อานแจกลูกสะกดคําควบกล้ํา
กลุมที่ 3 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน อยูในกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการ
อานแจกลูกสะกดคําอักษรนํา
3) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
ตัวแปรตน การใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา จํานวน 3 ชุด
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคํา
4) ขอบขายเนื้อหา เนื้อหาของแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย
แบบฝกชุดที่ 1 แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา ประกอบดวย
ชุดที่ 1.1 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระเดี่ยวเสียงยาว
ชุดที่ 1.2 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระเดี่ยวเสียงสั้น
ชุดที่ 1.3 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระผสม
ชุดที่ 1.4 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระเกิน
แบบฝกชุดที่ 2 แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําควบกล้ํา ประกอบดวย
ชุดที่ 2.1 การอานสะกดคํา ร ควบกล้ํา
ชุดที่ 2.2 การอานสะกดคํา ล ควบกล้ํา
ชุดที่ 2.3 การอานสะกดคํา ว ควบกล้ํา
ชุดที่ 2.4 การอานสะกดคําควบกล้ําไมแท
แบบฝกชุดที่ 3 แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําอักษรนํา ประกอบดวย
ชุดที่ 3.1 การอานคําที่มี ห นําอักษรต่ํา
ชุดที่ 3.2 การอานคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ํา
ชุดที่ 3.3 การอานคําที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ํา
ชุดที่ 3.4 การอานคําที่มี อ นํา ย
5) ระยะเวลาในการทดลอง แบบฝกทั กษะการอานแตละชุดย อย ใชเวลาสํ าหรั บครูส อนอ านแจกลู ก
สะกดคําในหองเรียนและฝกดวยตนเอง การฝกในหองครูสาธิตวิธีการอานแบบแจกลูกสะกดคํา และฝกอานพรอมกันทั้งชั้น ใช
เวลาครั้งละไมเกิน 30 นาที จากนั้นนักเรียนฝกอานเปนกลุมเล็ก และรายบุคคลทุกวัน วันละ 10-15 นาทีตลอดสัปดาห หรือ
จนกวาจะอานคลอง
5.2.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา จํานวน 3 ชุด
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2) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคํา จํานวน 3
ฉบับ แต ละฉบับ ประกอบด วยจํ านวนคํ า 20 คํา ซึ่ง เป นคําที่อยูในวงคําศั พท ในแบบเรีย น และครอบคลุม การอานแจกลู ก
สะกดคําในแบบฝก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา อานถูกตอง ได 1 คะแนน
อานไมถูกตอง 0 คะแนน
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคําควบกล้ํา อานถูกตองได 1 คะแนน ไมถูกตอง
0 คะแนน อานออกเสียงควบกล้ําชัดเจน ได 1 คะแนน อานออกเสียงควบกล้ําไมชัดเจนได 0 คะแนน
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคําอักษรนํา อานถูกตอง ได 1 คะแนน อานไม
ถูกตองได 0 คะแนน
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 3 ฉบับ ไปประเมินความสอดคลองของขอทดสอบกับจุดประสงคการประเมินของ
ขอทดสอบนั้น (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญที่เปนครูสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา จํานวน 3 คน ซึ่งมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
คาเทากับ 1 เมื่อผูประเมินมีความเห็นวาสอดคลองกับจุดประสงคการประเมิน
คาเทากับ 0 เมื่อผูประเมินไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงคการประเมิน
คาเทากับ -1 เมื่อผูประเมินมีความเห็นวาไมสอดคลองกับจุดประสงคการประเมิน
นํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากนั้นทดลองใชแบบทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบและหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยผูประเมิน 2 คนพบวามีคุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 1 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูก สะกดคํา
แบบทดสอบ

คา IOC

คาความยากงาย

คาอํานาจจําแนก

ฉบับที่ 1 มาตราแม ก กา
ฉบับที่ 2 คําควบกล้ํา
ฉบับที่ 3 อักษรนํา

0.67-1.00
0.67-1.00
0.67-1.00

0.45-1.00
0.37-0.96
0.93-1.00

0.00-0.76
0.23-0.80
0.14-0.29

คาระดับความเชื่อมั่นของผู
ประเมิน 2 คน
0.97
0.99
0.85

5.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
1) ก อนทดลองใช แบบฝ กทักษะการอ านแจกลูกสะกดคํ า นักเรี ย นจะไดรั บการทดสอบผลสั มฤทธิ์ การอ าน
แจกลูกสะกดคํากอนเรียน (pre-test)
2) นักเรียนไดรับการฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําตามวิธีการที่กําหนดในแบบฝกทักษะ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ครูใหความรูเกี่ยวกับเสียงของพยัญชนะและสระ โดยใชสื่อบัตรคําประกอบการออกเสียงใหนักเรียน
ฟงและใหนักเรียนออกเสียงตาม
ขั้นที่ 2 ครูสาธิ ตการอานแจกลูกสะกดคําและใหนักเรี ยนฝกการอานแจกลู กสะกดคําพรอมกันทั้งชั้นตามที่
กําหนดในแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยใชสื่อบัตรคํา บัตรภาพ และแผนผังการแจกลูกสะกดคํา
ขั้นที่ 3 นักเรียนฝกอานแจกลูกสะกดคําที่อยูในแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยฝกรวมกันเป น
กลุมเล็กและรายบุคคล ครูจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในชวงนี้ เพื่อใหมีการอานซ้ํา ย้ําทวนโดยไมใหเกิดความเบื่อหนาย เชน กิจกรรม
การอานคําคลองจอง กิจกรรมแขงขันการสรางคํา เปนตน
ขั้นที่ 4 นั กเรี ย นฝ กการอ านแจกลู กสะกดคํ าในแบบฝ กทั กษะการอ านแจกลู กสะกดคํ าเป นกลุ ม เล็ ก และ
รายบุคคลทุกวัน วันละ 10-15 นาที ตลอดสัปดาห หรือจนกวาจะอานคลอง หลังการใชแบบฝกทักษะแตละชุดยอย นักเรียน
จะไดรับการประเมินการอานแจกลูกสะกดคําของชุดยอยนั้น
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3) ภายหลังการฝกทักษะครบทุกชุด นักเรียนจะไดรับการประเมินดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูก
สะกดคําหลังเรียน (post-test) ซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชกอนเรียน
5.2.5 การวิเคราะหขอมูล
1) หาประสิทธิ ภาพของแบบฝ กทักษะการอานแจกลูกสะกดคํ าแตล ะชุด โดยนําคะแนนจากการทําแบบฝ ก
ทักษะการอ านแจกลู กสะกดคํ าระหว างฝ กของนั กเรี ย นทุ กคนมารวมกั นแล วหาค าเฉลี่ ย ร อยละ ได ค าประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการ (E1) นํ าคะแนนจากการทําแบบทดสอบการอานแจกลูกสะกดคํ าหลั งเรี ยนของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉลี่ ย
รอยละ ไดคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) นําคาทั้งสองมาเทียบกันตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 90/90 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,
2533)
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูก สะกดคําจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการใช
แบบทดสอบการอานแจกลูกประสมคํา โดยใชสูตร t-test dependent sample
6. ผลการวิจัย
6.1 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา แบบฝก
ทักษะการแจกลูกสะกดคําที่สรางขึ้นมีจํานวน 3 ชุด แตละชุดมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ชุดแบบฝก
ชุดที่ 1 แม ก กา
ชุดที่ 2 คําควบกล้ํา
ชุดที่ 3 อักษรนํา

จํานวน
นักเรียน
29
16
15

ระหวางเรียน
คะแนนรวม
รอยละ
1129
97.40
1240
96.87
684
91.20

หลังเรียน
คะแนนรวม
รอยละ
982
96.60
628
98.13
292
97.35

ประสิทธิภาพ (E1/E2)
97.40/96.60
96.87/98.13
91.20/97.35

จากตารางแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําชุดที่ 1 มาตราแม ก กา ชุดที่ 2 คําควบกล้ํา และชุดที่ 3 อักษรนํา
มีประสิทธิภาพ 97.40/96.60, 96.87/98.13 และ 91.20/97.35 ตามลําดับ
6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจก
ลูกสะกดคํา ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลู ก
สะกดคํา
ชุดแบบฝก
ชุดที่ 1 แม ก กา
ชุดที่ 2 คําควบกล้ํา
ชุดที่ 3 อักษรนํา

กอนเรียน
X

14.52
23.44
17.20

หลังเรียน
S.D.
3.86
6.87
2.859

X

19.34
39.25
19.47

S.D.
0.94
1.65
1.36

t

sig

6.55*
10.93*
3.956*

.00
.00
.00

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

จะเห็นวานักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําทุกชุดมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากการดําเนินการวิจัยเพือ่ พัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
พบวามีประสิทธิภาพดังนี้ แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา มีประสิทธิ ภาพเทากับ 97.40/96.60
แบบฝ กทั กษะการอานแจกลูกสะกดคําควบกล้ํามีป ระสิท ธิภ าพเท ากั บ 96.87/98.13 และแบบฝกทักษะการอ านแจกลู ก
สะกดคําอักษรนํามีประสิทธิภาพเทากับ 91.20/97.35 ซึ่งประสิทธิภาพดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไว ในสมมติฐาน
การวิจัย E1/E2 เทากับ 90/90 โดยปกติเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวตามแนวคิดของบลูม (Bloom อางในสมจิต จันทรฉาย,
2557: 65) คือ 80/80 ดวยเหตุผลวาการเรียนใหเกิดความรอบรูนั้นผลสัมฤทธิ์ควรอยูในระดับรอยละ 80 ซึ่งเปนเกณฑที่ใน
ปจจุบั นนํ าไปใชใ นการกํ าหนดประสิท ธิภ าพการออกแบบการเรีย นการสอนที่เ ปนการพัฒ นาทักษะการปฏิ บัติ สํ าหรับ ใน
งานวิจัยนี้ ไดกําหนดเกณฑไ วที่ 90/90 ซึ่ง เป นไปตามที่ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 127-133) ได เสนอแนะไว วาสําหรั บ
บทเรียนที่ตองการใหเกิดความแมนยําในดานที่เปนความรู ความเขาใจควรใชเกณฑ 90/90 ซึ่งผูวิจัยเห็น วามีความเหมาะสม
กับการพัฒนาทักษะการอานแจกลูกสะกดคําซึ่งเปนพื้นฐานการอานที่จะชวยใหนักเรียนสามารถอานออกและนําหลักการอาน
แจกลูกสะกดคําไปอานคําใหมไดดวยตนเอง ดังนั้นหากนักเรียนมีความคลองแคลวแมนยํายอมเปนพื้นฐานที่เขมแข็งในการ
พัฒนาทักษะการอานออกและอานไดในขั้นตอไป นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ไดทดลองในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งนักเรีย นไดฝกทักษะ
การอานแจกลูกสะกดคํามาบางแลว การทีน่ ักเรียนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการอานไดตามเกณฑที่กําหนดไวอีกเหตุผล
หนึ่ง ก็คื อ ขั้นตอนในการใช แบบฝกทักษะที่ใ หนักเรี ยนพัฒนาทั กษะการอ านของตนเองอยางสม่ํ าเสมอทุกวัน โดยจั ดเวลา
สําหรับการฝกฝนอยางพอเพียงและเหมาะสมตามวัย ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของการฝกทักษะและพัฒนานิสัยรัก
การอานของนักเรียนในวัยเริ่มเรียน
7.2 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้นาจะเปนเพราะแบบฝกทักษะการอานแจก
ลูกสะกดคําไดพัฒนาขึ้นตามหลักการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําอยางเหมาะสม การพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา ใชแนวการสอนอานที่เนนเสียงสระเปนตัวยืนผสมกับเสียงของพยัญชนะที่แบงตาม
อักษรกลาง ต่ํา และสูง โดยแยกเปนชุดสระเดี่ยวเสียงสั้น สระเดี่ยวเสียงยาว สระผสม และสระเกิน การจัดโครงสรางเนื้อหาใน
การอานแจกลูกอยางเปนระบบ ชวยใหนักเรียนสามารถเทียบเสียงไดงาย และเมื่อตองสะกดคําก็จะสามารถทําไดอยางสะดวก
รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํายังได นําเสนอขั้นตอนในการนําแบบฝกทักษะไปใชโดยคํานึงถึง
บทบาทของครูผูสอนที่เปนตัวแบบในการอานแจกลูกสะกดคําที่ถูกตอง และเสนอแนะกิจกรรมที่ครูสามารถจัดเพิ่ม เติมเพื่อ
สงเสริมการฝกทักษะไดอยางสนุกสนานเพื่อใหการฝกซ้ํา ย้ําทวนมีความเราใจ ไมนาเบื่อหนาย
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
การนําแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําไปใชใหมีประสิทธิภาพ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. กอนใชแบบฝกทักษะการสอนอานแจกลูกสะกดคํา ควรใหนักเรียนรูจักคําศัพทที่อานจากนิทาน หรือสื่อการอาน
อื่น ๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจการอาน
2. ควรจัดเวลาสําหรับการฝกอยางสม่ําเสมอทุกวัน และแตละครั้งในการฝกไมควรใชเวลามากเกินไป เพราะจะทํา
ใหนักเรียนมีความเหนื่อยลา ทําใหเบื่อหนาย จากการทดลองใชแบบฝกทักษะการอาน มีขอเสนอแนะวาครูควรสอนวิธีการ
อานแจกลูกสะกดคําในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ครั้งละไมเกิน 20 นาที และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไมเกิน 30 นาที
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3. ในการฝกควรให นักเรีย นกํ าหนดเปาหมายในการฝกใหกับตั วเอง เมื่ อนั กเรียนสามารถทํ าไดต ามเปาหมายที่
กําหนดไว ควรใหแรงเสริมกําลังใจที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามวัย จะทําใหนักเรียนมีความพอใจและกําลังใจใน
การฝกครั้งตอไป
8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย
งานวิจัยที่ควรทําตอเนื่องจากงานวิจัยนี้ ไดแก
1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในสื่อรูปแบบอื่น ๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
หนังสืออานแจกลูกสะกดคําเลมใหญ (Big book)
2. การพัฒนาสื่อสงเสริมการอาน ซึ่งใชคูกับแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยใชวงคําศัพทที่สรางขึ้นจาก
การอานแจกลูกสะกดคํา เพื่อพัฒนาการอานออกของนักเรียนสูการอานได หรือการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราว เชน คําคลอง
จอง นิทาน (fiction) หนังสือสงเสริมการอานเรื่องราวประเภทตาง ๆ (nonfiction) ที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียนใน
ระดับชั้นตาง ๆ เปนตน
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สถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง
อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา
The Situation and Problems of Waste Management in Huaikrating SubDistrict Administrative Organization (Sao), Krong Pinang District, Yala Province
ณชพงศ จันจุฬา1 ชนิษฎา ชูสุข2 รัฐติกาล มะประสิทธิ3*์ และซูไฮนี เหมสลาหมาด4
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ผูชวยนักวิจัย
4
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
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cookini_76@hotmail.com
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง
อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสังเกตและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากตัวแทนประชาชนแตละ
หมูบาน และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง รวมจํานวน 18 คน วิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลมาจั ด
หมวดหมูตามประเด็น ถอดรหัส ตีความ และวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษา พบวา ในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงสวนใหญเปนขยะประเภท ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และ
ขยะอันตราย โดยองคการปกครองสวนทองถิ่นไมมีการใหบริการจัดเก็บขยะ แตมุงเนนใหประชาชนในพื้นที่มีความรู ความเขาใจ
ปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ดวยตนเอง จึงทําใหเกิดปญหาจากการจัดการขยะดวยตนเอง เชน
ควันจากการเผา กลิ่นจากการกองรวมของขยะกอนที่จะไดรับการกําจัด และปญหาขยะอุดตันในชวงฤดูฝน ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรมีระบบการจัดการขยะที่ไมกอใหเกิดมลพิษ และไมสงผลใหเกิดปญหาโดยอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชน
คําสําคัญ: สถานการณ ปญหา การจัดการขยะ
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Abstract
This research aims to study the situation and problems of waste management in Huaikrating
sub-district administrative organization. Krong Pinang District, Yala Province. This is a qualitative research
with observation and in-depth interviews. The data used in this research was obtained from relevant
people and Huaikrating Sub-district Administrative Organization. A total of 18 persons provided data.
Analyze data by categorizing data by decoding, interpreting, and analyzing content.
This study found that In Huaikrating area, most of biodegradable waste, recyclable waste and
hazardous waste. There is no waste collection service from local government. But focus on people in
area with knowledge, understanding, awareness of waste management, sorting waste by yourself. This
causes problems of self-management such as smoke from burning, The smell of the pile of waste before
it gets rid of and problem of waste clogged during the rainy season. The relevant authorities should have
a non-polluting waste management system and It does not affect the problem by the participation of
people in the community.
Keywords: situation, problems, waste management
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1. บทนํา
ปจจุบันสถานการณขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา โดยในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 23.93 ลานตัน ซึ่งมีอัตราการเกิดขยะ 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน และในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเปน
26.85 ลานตัน และมีอัตราการเกิดขยะ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซึ่งขยะเปนสาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งที่กอใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ที่สงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย และจิตใจ ซึ่งแนวโนมที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย ใน
ปจจุบันขยะสวนใหญเปนขยะที่เกิดจากการบริโภค เชน พลาสติก กระดาษ กระปอง โฟม เศษอาหาร รวมถึงสารเคมี ตางๆ
นับเปนปญหาสําคัญของชุมชนซึ่งตองจัดการและแกไข หากใชวิธีการกําจัดที่ไมถูกตองเหมาะสมยอมสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชนได
ตามพระราชบั ญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มี
เจตนารมณ ให องคกรปกครองส วนทองถิ่ นมี ความรับ ผิด ชอบด านการบริการ ด านการจั ดการ การบํารุง รักษา และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งกําหนดไว 11 ดาน และหนึ่งในนั้นคือ ดานการจัดการขยะ สิ่งปฎิกูล (สุรทัศน
ปอมสุวรรณ, 2556) องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ครอบคลุมพื้นที่จํานวน 4 หมูบาน มี
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 33,775 ไร ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 4,525 คน (องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง, 2560)
ขณะที่นโยบายของผูบริหารที่ตองการใหประชาชนในพื้นที่สามารถจัดการขยะดวยตนเอง ยังขาดการระบบการจัดการและ
ภาคประชาชนเองยังขาดการมีสวนรวมทีช่ ัดเจน
จากสภาพดังกลาวตองเริ่มจัดการที่ตนเหตุ ตั้งแตการเกิดขยะจนกระทั้งการกําจัด โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
ดังนั้นผู วิจัยจึง มีความสนใจที่จะศึ กษาสถานการณและปญหาการจัด การขยะในพื้ นที่องค การบริหารส วนตําบลห วยกระทิ ง
อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เพื่อใหสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหและหาแนวทางในการจัดการ อีกทั้งใหคนในชุมชน
เองไดตระหนักถึงการจัดการขยะนั้นเปนภาระหนาที่และกิจกรรมที่ประชาชนจะตองมีจิตสํานึกรวมกันในการลดการกอใหเกิด
ขยะและการกําจัดขยะใหลดนอยลง
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาสถานการณแ ละป ญหาการจัด การขยะในพื้นที่องคการบริหารส วนตํ าบลหวยกระทิ ง อําเภอกรงปนัง
จังหวัดยะลา
3. ประโยชนของการวิจัย
ทราบถึ งสถานการณ แ ละสภาพป ญหาการจัด การขยะในพื้นที่ และสามารถนําผลที่ ได จากการศึ กษาพัฒ นาเป น
แนวทางในการจัดการขยะใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู วิ จั ย เลื อ กใช ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Method) โดยเน น ใช ก ารอธิ บ ายปรากฏการณ นิ ย ม
(Phenomenology) ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ
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(Key-informant) รวมกั บการสังเกตแบบมี สวนร วม (Participant Observation) อาศัยเทคนิค สามเสา (Triangulation
Technique) เพื่อการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากบุคคล เวลา และสถานที่ที่แตกตางกัน ควบคูกับบริบทของสังคม (Context)
สําหรับผูใ หขอมูลสําคัญ ใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไดกลุมผูใหขอมูลที่สามารถตอบปญหาในการวิจัยได
อยางลุมลึก และเปนประโยชนตอการวิจัย อีกทั้งเปนผูรูจริงในเรื่องนั้น ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนตัวแทนประชาชน
แตละหมูบาน ไดแก กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และประชาชน
ทั่ วไป กลุ ม ที่ ส องเป นเจ าหน าที่ ข ององค การบริ ห ารส วนตํ าบลห วยกระทิ ง ได แ ก นายกองค การบริ ห ารส วนตํ า บล หรื อ
นายกเทศมนตรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะ รวมทั้ง 2 กลุม จํานวน 18 คน
สนามวิจัย เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา

ภาพที่ 1 ที่ตั้งหมูบานตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา
เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ไดแก 1) การสัมภาษณ จะสัมภาษณผูใหขอมูลตามแนวคําถามในการสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้น รวมถึงขอคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการสังเกต โดยเลือกสัมภาษณผูรูหรือผูใหขอมูลเปนสําคัญ ดวยวิธี
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แนวคําถามในการสัมภาษณจะใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล แตทั้งนี้ก็
อาจมีการปรับแนวทางการสัมภาษณตามบริบทของเหตุการณในภาคสนามดวย 2) การสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
มีแนวทางในการสังเกตคือ กําหนดวัตถุป ระสงคในการสังเกตไวลวงหน า เมื่อเข าสูพื้นที่ในการศึกษา ผูวิจัยจึงสั งเกตบริบ ท
สภาพทั่วไปของพื้นที่ และเฝาสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดวย
สําหรั บการวิเคราะหข อมูล ผูวิจัย ไดนําขอมู ลจากการสั งเกตและการสัม ภาษณมาตรวจสอบ ความสมบูรณ ความ
ถู กต องของข อมู ล โดยวิ เ คราะห ข อมู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละกรอบแนวคิ ด ในการศึ กษา ด วยวิ ธี วิเ คราะห เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis Method) ซึ่งเปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสังเคราะหและแยกเปนประเด็นตามเนื้อหา
(ชาย โพธิสิตา, 2549)
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1 สถานการณขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา
จากการสั มภาษณ พบวา สถานการณ การจั ดการขยะในปจจุบั นในพื้ นที่ ตําบลหวยกระทิ ง ยัง ไม มีการให บริ การ
จัดเก็บขยะจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นเล็งเห็นวาเปนการเพิ่ม
ภาระคาใชจายตาง ๆ มากมาย อาทิ การซื้อรถขนขยะ ถังขยะ คาจางพนักงานประจํารถ คาน้ํามันรถ คาหลุมในการทิ้งขยะ
ดังเชนความคิดเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล มานิตร ชุมหอง (สัมภาษณวันที่ 16 สิงหาคม 2560) กลาววา
“…นโยบายผูบริหารจะไมมีการซื้อรถขยะเพราะมันเปนการเพิ่มภาระใหกับ อบต. เยอะในเรื่องการจางคน
การนําขยะไปทิ้งนอกพืน้ ที่…”
ทั้งนี้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณการจัดการขยะในพื้นที่ตําบลหวยกระทิง ไปในทิศทางเดียวกับนายกองค การ
บริหารสวนตําบล อําราน เห็นสุเด็น (สัมภาษณวันที่ 16 สิงหาคม 2560) กลาวไววา
“…ผูบริหารไมมีนโยบายจะซื้อรถขนขยะเพราะมันเปนการเพิ่มภาระใหกับ อบต.... ”
นโยบายการจั ดการขยะดั งกลาว จึง ทํ าใหที่ ผานมาทางองคการบริ หารส วนตํ าบลห วยกระทิ งพยายามมุ งเนนให
ประชาชนในพื้นที่มีความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการจัดการขยะ มีกิจกรรมประชาสัมพันธ ทั้งนี้ยังรวมถึง
การสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดเขารวมอบรมในการคัดแยกขยะยังหนวยงานตาง ๆ ที่ไดเปดอบรม
“…มีการประชาสัมพันธ รณรงคใหความรูกับชาวบานและเด็ก ๆ ที่โรงเรียน เรื่องคัดแยกขยะ ชาวบานจะ
แยกขยะพวกขยะรีไซเคิลที่เปนขยะขายได แลวก็จะขายใหกับพอคาที่มารับซื้อในหมูบาน เด็ก ๆ ก็จะแยก
ขยะกันที่โรงเรียนกอนที่เขาจะทิ้งขยะกัน…” (อําราน เห็นสุเด็น, 16 สิงหาคม 2560)
ขยะในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงสวนใหญเปนประเภท ขยะอินทรีย(ยอยสลายได) ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตรายตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) เบื้องตนประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถขายทําเงินกอนนํา
ขยะประเภทอื่น ๆ ที่เหลือไปทําลาย โดยการฝง การเผา หรือใชเปนอาหารแกสัตว นอกจากนี้ยังพบวามีการใช ประโยชนจาก
ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม
ตารางที่ 1 ขยะในครัวเรือนแยกตามประเภท
ประเภท
ไดแก
ขยะอินทรีย เศษอาหาร เศษผัก ผลไม ใบไม
เศษแกว ขวดแกว
กระดาษ กลองกระดาษ กลองเครื่องดื่ม UHT
ขยะรีไซเคิล เศษพลาสติก
กระปองเครื่องดื่ม อะลูมิเนียม โลหะ
ยางรถยนต
ขยะทั่วไป ซองขนม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ซองผงซักฟอก ฯลฯ

จํานวน
18
18
18
18
10
5
18

รอยละ
100
100
100
100
55.5
27.7
100

ลําดับ
1
1
1
1
2
3
1
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ประเภท

ขยะอันตราย

ไดแก
ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร
แพมเพิส
โฟมเปอนเศษอาหาร
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต
ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช
โทรศัพทเคลื่อนที่แบตโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)
แบตเตอรี่
กระปองสเปรยบรรจุสี หรือสารเคมี
ถานไฟฉาย

จํานวน
17
8
5
8
8
7
6
6
5

รอยละ
94
44.4
27
44.4
44.4
38.8
33.3
33.3
27.7

ลําดับ
2
3
4
1
1
2
3
3
4

จากตารางพบวา ขยะที่แตละครัวเรือนผลิตออกมา รอยละ 100 เปนขยะอินทรียที่สามารถยอยสลายได เชน เศษ
อาหาร เศษผัก ผลไม ใบไม เปลือกผลไมตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปบางชนิด เชน เศษแกว ขวดแกว
กระดาษ กล องกระดาษ เศษพลาสติ ก และซองขนม ซองบะหมี่ กึ่ง สํ าเร็ จรูป ฯลฯ เมื่อพิ จารณาตามประเภทขยะพบว า
ขยะรีไซเคิลที่แตละครัวเรือนผลิตรองลงมา รอยละ 55.5 เปนกระปองเครื่องดื่ม อะลูมิเนียม โลหะ สวนลําดับสุดทายรอยละ
27.7 ไดแก ยางรถยนต ขยะทั่วไปที่แตละครัวเรือนทิ้งรองลงมา คิดเปนรอยละ 94 ไดแก ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร และ
ประเภทขยะอันตราย ที่พ บมากที่สุ ดคิด เป นรอยละ 44.4 ไดแ ก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ภาชนะบรรจุ สารกําจั ดศัต รูพื ช
รองลงมาร อยละ 38.8 ได แ ก โทรศั พ ท เ คลื่ อนที่ ( มื อถื อ) แบตโทรศั พ ท เ คลื่ อนที่ และลํ าดั บ สุ ด ท ายร อยละ 27.7 ได แ ก
ถานไฟฉาย
เบื้องตนประชาชนในพื้นที่จะคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถขายทําเงินได กอนนําขยะประเภทอื่น ๆ ที่เหลือ
ไปทําลาย โดยการฝง การเผา หรือใชเปนอาหารแกสัตว และยังพบวามีการใชประโยชนจากขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม
ประชาชนสวนใหญเคยไดรับการอบรมในเรื่องการจัดการขยะจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลไดจัดไวให ซึ่งพยาบาลวิชาชีพ ซากีเราะ มามะ และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน ไอดะ ดานุง ได
ใหความเห็นวา
“…ขยะในบานไมเยอะมากเพราะวามีการแยกขยะขายบางสวน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม
เศษเนื้ อสัตว จะเอาไปฝงดิ น กระดาษ เศษกระดาษ พลาสติก แกว ขวดแก ว ขายมีรถที่เ ขามาซื้ อ เศษ
พลาสติกเล็ก ๆ พลาสติกลูกอม สวนใหญจะเผาบาง...ถุงพลาสติกใบใหญก็จะเอากลั บมาใสของ...เคยไป
อบรม ที่โรงพยาบาลกรงปนัง…” (ซากีเราะ มามะ, 16 สิงหาคม 2560)
“…ปริมาณขยะในบานไมเยอะมาก เพราะจะแยกขยะกอน กระดาษ เศษกระดาษ เศษพลาสติก แก ว
ขวดแกว ขายใหรถที่เขามารับซื้อ ขยะอันตราย ถานไฟฉาย หลอดไฟ เอาไปใสกลองที่หนวยงานกระทรวง
พลังงานที่อบต. เศษอาหารก็ใหไกเปนอาหารไก...ขวดพลาสติกน้ําโคกก็เอามาใสน้ํา ขวดแกวใสน้ําจิ้ม ใสบู
ดู แลวถุงพลาสติกที่ใหญๆ ก็เอาไวใสของได...เคยไปอบรมที่กรุงเทพเกี่ยวกับการแยกขยะ อะไรที่ทําปุยได
ก็ทํา หมูบานนั้นเขาตั้งสหกรณ 0 บาท ก็คือเอาขยะไปชั่งคิดราคาไดกี่บาทเอาไปแลกกับสิ่งที่เราอยากซื้อ
ถาขยะเราไมพอเราก็เพิ่มเงิน ทางหนวยงาน อบต. เปนผูจัด” (ไอดะ ดานุง , 16 สิงหาคม 2560)
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5.2 ปญหาการจัดการขยะในองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา
จากการสัมภาษณยั งพบวา ในพื้นที่ตําบลหวยกระทิ งยังประสบปญหาในดานการจัดการขยะอยู บาง ไมวาจะเป น
ปญหาเรื่องควันที่เกิดจากการจัดการขยะดวยตนเองโดยการเผา ปญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากการกองรวมของขยะกอนที่จะไดรับ
การกํ าจัด (ดั ง ภาพที่ 2) และป ญหาขยะอุ ด ตันในช วงฤดู ฝน โดย รอซีด ะห มะดิ ง ประชาชนหมู ที่ 4 (สั ม ภาษณวันที่ 16
สิงหาคม 2560) ไดใหความเห็นวา
“…เวลาจัดการขยะดวยการเผาทําใหมีควันมีกลิ่น ทําใหมีปญหากับเพื่อนบาน...”
ซึ่ง มามุ มะแซ ประชาชนหมูที่ 4 (สัมภาษณวันที่ 16 สิงหาคม 2560) ไดใหความเห็นเรื่องปญหาการจัดการขยะ ไววา
“…ถาเราทิ้งในพื้นที่ พอฝนตกน้ําไหลไมทัน น้ําขัง เปนปญหา...”

ภาพที่ 2 การจัดการขยะดวยตนเองโดยการเผา
6. การอภิปรายผล
จากการศึ กษาเรื่องสถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริ หารสวนตํ าบล หวยกระทิง อํ าเภอ
กรงปนัง จังหวัดยะลา จะเห็นไดวา สถานการณและปญหาการจัดการขยะในปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง
ยั ง ไม มี การบริ ห ารจั ด การขยะ แต มี นโยบายที่ มุ ง เน นให ป ระชาชนสามารถจั ด การขยะได ด ว ยตนเอง โดยการรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรู สรางความรู ความเขาใจ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจั ดการขยะ ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ สุปวีณ รอตเกษม (2553) ที่ศึกษาพบวา การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
โดยการจัดประชุมและใหความรูแกผูนําชุมชนและประชาชนเพื่อรับทราบเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการขยะ โดยเฉพาะ
เรื่องการคัดแยกขยะประชาชนมีความรู ความเขาใจ และยังสอดคลองกับ สุร ทัศน ป อมสุวรรณ (2556) ได ศึกษาเรื่องแนว
ทางการจัดการขยะเทศบาลบานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ พบวา ควรมีการประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูเรื่อง
การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การจัดการขยะใหถูกตอง ปลอดภัย ควรสรางความตระหนักใหประชาชนในชุมชนได
เล็งเห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่งขยะสวนใหญเปนขยะอินทรีย(ยอยสลายได) ขยะรีไซเคิล ประชาชนในพื้นที่มีการ
คัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะที่ส ามารถขายทําเงินกอนนําขยะประเภทอื่น ๆ สอดคลองกับ นิเ วศน ตะต องใจ (2550) จาก
การศึกษาเรื่อง บทบาทของหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นในการรวมจัดการขยะกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเหมืองงา จังหวัดลําพูน พบวา ควรมีการกระตุน ใหความรูแกประชาชน ใหเห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1505
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ขณะที่การศึกษาของ ยุวัลดา ชูรักษ และคณะ (2560) ไดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตําบลเขาหัว
ชาง อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบวาเมื่อผูนําชุมชนไมไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ชุมชนยังไมใหความรวมมือ
ประชาชนในชุมชนขาดความตระหนัก จึงไมสามารถจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหประชาชนเห็นวาปญหาของขยะกอใหเกิดผลกระทบตอตนเองและสังคมอยางไร ในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงยัง
ประสบปญหาในดานการจัดการขยะอยูบาง เชนปญหาควันที่เกิดจากการเผาขยะ ปญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากการกองรวมของ
ขยะกอนที่จะไดรับการกําจัด และปญหาขยะอุดตันในชวงฤดูฝน ทีส่ อดคลองกับผลการศึกษาของ กรุงไท นพรัตน (2552) จาก
การศึกษาเรื่อง ฝาวิกฤต สรางโอกาส บทบาททองถิ่นไทย พบวา จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานสุขาภิบาล ประชาชนสวนใหญ
ยังไดรับผลกระทบจากการเผาขยะกลางแจงแบบผารวมของแตละครัวเรือน ทั้งขยะที่เปนพลาสติก โฟม และขยะพิษ ทําให
เกิดมลพิษทางอากาศ สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
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8. บุคลานุกรม
มานิตร ชุมหอง ผูใหสัมภาษณ. ฟยซอน มะสะนิง ผูสัมภาษณ. องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนงั จังหวัด
ยะลา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
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มามุ มะแซ ผูใหสัมภาษณ. นาซีบะห ดากามะ ผูสัมภาษณ. 179/1 หมู 4 ตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
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การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานวังตาว
ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
Possibilities of Community-Based Tourism Management in Ban Wang Tao
Village, Sa Nian Sub-District, Meuang Nan District, Nan Province, Thailand
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ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและทรัพยากรของชุ มชนที่นําไปสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน บานวังตาว ต.สะเนียน อ.เมืองนาน จ.นาน งานวิจัยฉบับนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผานเครื่องมื อศึกษาชุมชน และ
การสนทนากลุม และวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง 129 หลังคาเรือน จากจํานวนประชากร 190 หลังคาเรือน
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย พบวา บานวังตาวเปนชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยูใกลเมือง การคมนาคมสะดวกและเขาถึง
ชุมชนไดงาย มีทรัพยากรที่หลากหลาย สมาชิกในชุมชนใหความเห็นวามีความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยว มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรูความเขาใจ และความพรอมของชุมชน
มีคาเฉลี่ยรอยละ 76.53 ดานสถานที่ ทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยรอยละ 88.26 และดานองคกรชุมชน มีคาเฉลี่ย
รอยละ 95.1 ความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในระดับมาก คาเฉลี่ยรอยละ 81 ดังนั้นบานวังตาว จึงมีความ
เปนไปไดและมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพัฒนาใหเปนชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอีกชุมชนหนึ่ง
คําสําคัญ: ศักยภาพของชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชน ความเปนไปได
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Abstract
This study aims to examine potential and resources of the community leading to communitybased tourism management, to study the community’s opinions toward community based- tourism, and
to evaluate possibilities of community-based tourism in Ban Wang Tao village, Meuang Nan district, Nan
province. This research has been carried out by qualitative research approaches using the local community
study tools and a focus group discussion, and it also has been done by quantitative research methods
from 129 households as the samples. The research found that Ban Wang Tao is an agricultural community
that locates near urban areas, being easily-accessible. Moreover, the community’s members had highly
positive opinions toward the possibilities of tourism in their community. Averagely 81.0% of the residents
wished to participate in tourism which was essential for driving the community-based tourism. Obviously,
Ban Wang Tao has enough potential to become one of the communities supporting community-based
tourism.
Keywords: examine potential, community-based tourism, possibilities
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บทนํา
บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมือง จัง หวัดนาน มี ประชากรทั้ งหมด 801 คน 190 หลัง คาเรือน (อางอิงจาก
ขอมูล ประชากร ที่วาการอําเภอเมืองน าน , 2560) ลั กษณะของชุ มชนเปนชุม ชนแบบสั งคมชนบท ประชาชนส วนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสวนใหญปลูกขาวเปนหลักและมีพืชผักสวนครัวเปนอาชีพเสริม สภาพความเปนอยูของคนใน
ชุมชนคลายคลึงกัน ครอบครัวสวนใหญแยกมาจากครอบครัวใหญอยูกันแบบเครือญาติ นอกจากอาชีพหลักของเกษตรกรบาน
วังตาว ที่เปน ขาว หรือขาวโพดนั้น เกษตรกรบานวังตาวสวนใหญยังเขารวมโครงการกับโครงการหลวง ปลูกพื ชผักสวนครัว
ปลูกองุน เพื่อเปนอาชีพเสริม กิจกรรมการเกษตรของบานวังตาวจึงมีการทําเกษตรตลอดทั้งป เริ่มตนดวยฤดู การทํานาตั้งแต
ชวงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ควบคูไปดวยการปลูกผักสวนครัวที่เขารวมโครงการกับโครงการหลวงและองุน ซึ่งถือวา
เปนอีกหนึ่งสิ่งที่นาสนใจสําหรับบานวังตาว นอกจากนั้น ยังมีการปลูกพืชเมืองหนาวหลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาวผานไปแลว หรือ
การปลูกขาวหลังนา อาทิ สตรอเบอรี่ บล็อกโคลี่ จึงเห็นไดวากิจกรรมการเพาะปลูกของบานวังตาว เปนการทํ าการเกษตรที่
หลากหลายและนาสนใจ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตองการนําเสนอความหลากหลายของกิจกรรม
การเกษตรผานการจัดการทองเที่ยว ตองการใหนักทองเที่ยวไดมาชื่นชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
ภายในชุมชน ตองการใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงคุณคาของทรัพยากรภายในชุมชนที่คนในชุมชนใหความสําคัญ รวมกันอนุรักษ
ดูแลรักษา และหวงแหนเปนอยางยิ่ง ซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546)
ตองการใหคนภายนอกไดรับรูรวมถึงไดมาเรียนรูเทคนิควิธีการทางการเกษตรจากตัวเกษตรกรเองดวย อีกทั้งยั งตองการให
ชุมชนเกิดการพัฒนาไมเพียงเฉพาะครัวเรือนที่ทําการเกษตร แตตองการใหทุกครัวเรือนในชุมชนเกิดการพัฒนาไปพรอม ๆกัน
เพราะการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได (ภิสันติ์ ตินะคัต , 2557) อีกทั้งทาง
จังหวัดนานยังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเรื่องการจัดการทรัพยากรและการทองเที่ยวที่สามารถสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว
ของบานวังตาวไดอีกดวย เพียงแตผูนําชุมชนและคนในชุมชนยังขาดองคความรูในการจัดการทองเที่ยว ยังขาดประสบการณ
และยังไมเคยไดมีโอกาสเห็นแหลงทองเที่ยวในชุมชนที่ประสบความสําเร็จแลว ยังขาดหนวยงานที่สนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว
ยังไมมีวิธีการและแผนงานที่เปนระบบ การเริ่มตนศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวจึงเปนลําดับแรกที่ชุมชนควรทํา
เพื่อใหชุมชนไดมีการเรียนรู และประเมินศักยภาพของชุมชน ประเมินทรัพยากรชุมชน เพื่อใหไดผลออกมาเพื่อหารือวา ชุมชน
จะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในรูป แบบใดเพื่อใหเปนชุ มชนที่ สามารถจัดการทองเที่ยวไดตอไป ทางผูวิจัย จึ งสนใจที่จะ
ศึกษาโดยมี คําถามวิจัยคือ ความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน ควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและทรัพยากรของชุมชน ที่นําไปสูการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
3. เพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยวิจัยแบบผสม(Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
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ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนบานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน จํานวน
190 หลังคาเรือน (ขอมูลประชากรของชุมชนบานวังตาว , 2559)
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนบานวังตาว จํานวน 129 หลังคาเรือน ขนาดของกลุมตัวอยางใช
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แนนอน และ
ในสวนของการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลากจากเลขที่บานทั้งหมด
ขั้นตอนในการศึกษา
1. การวิจัยจากเอกสาร ตรวจสอบทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ เพื่อศึกษาเปน
แนวในการดําเนินงานวิจัย
2. จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการวิจัย
3. ศึกษาและประมวลผลวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน
4. สรางเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสัมภาษณ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ประสานงาน
กับชุมชนบานวังตาวเพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
5. การเก็บขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยางบานวังตาวโดยการสัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุมกับผูที่
เกี่ยวของกับชุมชน
6. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลที่ไดรวมกับชุมชน
7. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผานเครื่องมือ แผนที่เดินดิน
ปฏิทินชุมชนและการจัดกิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group Discussion) โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูนําชุมชน และผู
ที่มีสวนเกี่ยวของเรื่องการทองเที่ยว ไดแก สมาชิกในชุมชน องคกรพี่เลี้ยง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยวิเคราะหสถิติรอยละและคาเฉลี่ยผานโปรแกรม SPSS for windows
ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2560
ผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานและบริบทของชุมชน
การศึ กษาขอมูล พื้นฐานของชุม ชน จากการใช เครื่ องมื อศึกษาชุมชน ไดแก ปฏิทิ นชุมชน แผนที่เ ดินดิ น และการ
จัดการสนทนากลุม ผลการศึกษาพบวา บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมือง จังหวัดนาน มีประชากรทั้งหมด 801 คน 190
หลังคาเรือน เปนครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด 154 หลั งคาเรือน บ านวัง ตาวเปนชุมชนเกษตรกรรม ชาวบานโดยส วนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีพืชหลักไดแก ขาว และยางพารา กิจกรรมการเพาะปลูกของบานวังตาวประกอบไปดวย
ขาวนา ขาวไร ขาวโพด ยางพารา ผักสวนครัว ไมผล องุน และเลี้ยงสัตว บานวังตาว เปนชุมชนที่ลอมรอบไปดวยภูเขา และมี
อางเก็บน้ําสองแหงสําหรับใชในการอุปโภค บริโภค และใชในกิจกรรมการเกษตร ภายในชุมชน มีโรงเรียน 1 แหง วัด 2 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง หอประชุม 1 แหง สนามกีฬา 1 แหง รานคาบริการ 3 แหง ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียง 1 แหง
และมีพื้นที่ในการทําการเกษตรอยูรอบ ๆ ชุมชน
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ความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ปมีจํานวนมากที่สุด
และอายุ 21 – 30 ป มีจํานวนนอยที่สุด ดานอาชีพ พบวา มีอาชีพเกษตรกรรมโดยสวนใหญ นอยที่สุดคืออาชีพข าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานะสมรส นอยที่สุดคือสถานะโสด ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา และนอยที่สุดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานรายได พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง 5,001 –
10,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด และนอยที่สุดมีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาท ดานการเขารวมกลุมของชุมชน พบวา
สวนใหญสมาชิกในชุมชนไมเขารวมการเปนสมาชิกของกลุมใด ๆ
ความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอองคประกอบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เมื่อพิจารณารายดาน จะไดผลการศึกษา
ดังนี้ ดานความพรอม ความรู ความเข าใจของชุ มชนเรื่องการจัดการทองเที่ย วโดยชุม ชน พบวา ในภาพรวมคนในชุ มชนมี
ความเห็นวาชุมชนมีความพรอมและมีความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน รอยละ 83.16 มีความคิดเห็นวาชุมชน
มีความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน รอยละ 91.8 พรอมที่จะเขารวมประชุมวางแผน และดําเนินการจัดการ
ทองเที่ยวรวมกับคนในชุมชน รอยละ 95.9 พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยวและแขกที่มาเยือนดวยความยินดี รอยละ 53.4 มี
ความคิดเห็นวาการทองเที่ยวของบานวังตาวควรเปนการจัดการทองเที่ยวตลอดทั้งป รอยละ 52.1 มีความคิดเห็นวาเสนทาง
โดยรอบของชุ มชนยังไม พรอมตอการจัดการทองเที่ ยว รอยละ 93.2 พร อมที่จะบํารุงรั กษาสภาพแวดลอม และปรั บปรุ ง
สภาพแวดลอมของชุมชนเพื่อเตรียมพรอมการจัดการทองเที่ ยว รอยละ 69.9 มีความคิดเห็ นวาชุมชนมีความพรอมในการ
อํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยว ดานสถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม พบวา รอยละ 94.5 เห็นดวยที่จะให
ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียงเปนศูนยประสานงานและจุดบริการนักทองเที่ยว รอยละ 75.3 เห็นดวยที่จะใหตลาดชุมชนบาน
วังตาวเปนศูนยประสานงานและจุดบริการนักทองเที่ยว รอยละ 68.5 เห็นดวยที่จะใหอางเก็บน้ําหวยแกวเปนแหลงทองเที่ยว
ของชุมชน รอยละ 83.2 เห็นดวยที่จะใหอางหวยภูพานเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน รอยละ 94.5 เห็นดวยที่จะใหวัดปาศรี
ถาวรเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน รอยละ 69.9 เห็นดวยที่จะใหดอยภูใตเปนแหลงทองเที่ยวของบานวังตาว
และเปนเสนทางศึกษาธรรมชาติ รอยละ 93.2 เห็นดวยที่จะใหสวนหลงวังดินเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน รอยละ 97.3 เห็น
ดวยกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นการจักสารไมไผมาสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ความคิดเห็นรอยละ 100 เห็นดวยกับการให
นักทองเที่ยวเขามีมีสวนรวมกับประเพณีสงกรานตและการทําบายศรีสูขวัญ และรอยละ 94.5 เห็นดวยกับการใหนักทองเที่ยว
มีส วนร วมในประเพณี เ ลี้ย งผีพ อคําปน ดานองค กรชุม ชน พบว า ร อยละ 83.6 เห็นดวยกับ การใหกลุม กองทุ นสนั บสนุ น
งบประมาณในการจั ด การทองเที่ ย ว ร อยละ 98.6 เห็ นดวยกับ การใหกลุ มแม บานรับ ผิ ดชอบเรื่ องอาหารในการตอนรั บ
นักทองเที่ยว รอยละ 98.6 เห็นดวยกับการใหกลุมผูสูงอายุแสดงการแสดงพื้นบานในการจัดการทองเที่ยว รอยละ 86.3 เห็น
ดวยกับการใหกลุมเยาวชนรับหนาที่ถายทอดเรื่องราวของชุมชนการนําเที่ยวผานการเปนมัคคุเทศก รอยละ 100 เห็นดวยกับ
การที่อบต.สะเนียน และโครงการหลวงสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธการทองเที่ยว การสงเสริมความรู งบประมาณในการ
ปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยว รอยละ 98.6 เห็นดวยกับการที่โครงการหลวงสนับสนุนเรื่องการทําบรรจุภัณฑใหกับสินค า
เกษตรภายในชุมชน
ระดับความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ผลการสํารวจระดับความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน พบวา ระดับความตองการมีสวนรวม
ของชุมชนในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.05 คิดเปนรอยละ 81.0 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ
ตองการมี ส วนรวมในการพัฒ นาหมู บาน อยูใ นระดับ มากที่ สุด และความต องการมี สวนร วมพิ จารณาถึ งผลตอบแทนหรื อ
ผลประโยชนที่ไดรับทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดจากการจัดการทองเที่ยว อยูในระดับมากที่สุด และความตองการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความตองการมีสวนรวมในการแปรผลผลิตทางการ
เกษตรเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก ความตองการเขารวมประชุมเพื่อคิดหากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
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อยูในระดับมาก ความตองการมีสวนรวมในการลงทุนเพื่อขายอาหาร บริการนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก ความตองการมี
สวนรวมในการบริการที่พักแกนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก และความตองการมีสวนรวมในการเปนมัคคุเทศกทองถิ่น อยูใน
ระดับปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

ทานตองการรวมประชุมเพื่อคิดหากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
ทานตองการลงทุนเพื่อขายอาหาร บริการนักทองเที่ยว
ทานตองการใหบริการที่พักตามบานแกนักทองเที่ยว
ทานตองการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขายใหแกนักทองเทีย่ ว
ทานตองการทําของที่ระลึกเพื่อจําหนายใหแกนักทองเที่ยว
ทานตองการทําสินคาหัตถกรรม เชน เครื่องจักรสาน ผาทอ และอื่น ๆเพื่อ
จําหนายแกนักทองเที่ยว
7. ทานตองการเปนมัคคุเทศกทองถิ่นในการนํานักทองเที่ยวเขาชมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในชุมชน
8. ทานตองการรวมพัฒนาหมูบานใหสะอาด
9. ทานตองการรวมพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ เชน การจัดทําปายบอกทาง
บอกชนิดพืชพรรณ
10. ทานตองการมีสวนรวมพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่ไดรับทั้ง
ผลดี และผลเสียที่จะเกิดจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
รวม

(n=129)

X

S.D.

4.08
3.71
3.44
4.15
4.08
4.07

0.91
1.16
1.30
0.94
0.95
0.99

ระดับความตองการ
มีสวนรวม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.34

1.38

ปานกลาง

10

4.63
4.49

0.54
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด

1
3

4.51

0.69

มากที่สุด

2

4.05

0.955

มาก

ลําดับที่
5
8
9
4
6
7

ประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การศึกษาและประเมินความเปนไปไดในการจัด การทองเที่ ยวโดยชุมชนของบานวังตาวนั้น เปนการนําขอมูลจาก
การศึกษาชุมชน การสํารวจทรัพยากรชุมชน และการสัมภาษณเชิงลึกนํามาวิเคราะห จัดระเบียบขอมูลและวิเคราะหเนื้อหา
และนํามาอภิปรายรวมกับชุมชนผานเวทีการสนทนากลุม (ภาพที่ 1) เพื่อรวมกันประเมินความเปนไปไดของบานวังตาวในการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จากการรวมกันวิเคราะหขอมูลจากขอมูลทั้งหมดที่ผูวิจัยรวบรวมได และรวมกันวิเคราะหศักยภาพ
ของชุ ม ชน พบวา ชุม ชนบ านวั งตาวมี ความเปนไปไดใ นการจัด การทองเที่ ยวโดยชุม ชน เพราะชุ มชนมี ศั กยภาพทั้ง ในเชิ ง
บุคลากร ศักยภาพเชิงพื้นที่ และปจจัยพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนได ถึงแมจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา
ในดานที่เปนจุดออนหรือขอจํากัดของชุมชน แตโดยรวมไมวาจะเปน ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม องคกรชุมชน
หนวยงานที่ส นับสนุ นจากภายนอก สถานที่ ทองเที่ยวภายในชุมชนที่ มี ความนาสนใจและชุม ชนก็เ ห็นดวยที่จะใหเป นแหล ง
ทองเที่ยว เชน สวนหลงวังดิน (ภาพที่ 2) ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียง (ภาพที่ 3) เปนตน รวมไปถึงระดับการมีสวนรวมของ
ชุมชนอยูในระดับมาก จึงมีความเปนไปไดที่ชุมชนจะสามารถทําใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนได อีกทั้ งชุมชนยังสนใจและ
พรอมที่จะเดินหนาวางแผนการทํางานเรื่องการทองเที่ยวอยางเต็มกําลัง
“ คิดว าเปนไปได โดยหลักการชุมชนของเรายังขาดความรูเรื่ องการทองเที่ยว แตถาพู ดถึงความเป นไปได คิดว า
เปนไปไดและชุมชนเราก็กําลังเริ่มตน แลวก็ยังตองศึกษาอีกเยอะ ” (สนัน่ โนนิล , 2560)
กลุมผูนําเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องการทองเที่ยว เพราะเปนกลุมแรกที่มีความคิดริเริ่มที่จะทํา และผาน
การศึกษาดูงานเรื่องการทองเที่ยวมาหลายครั้ง แตคนในชุมชนเองยังขาดความเขาใจในเรื่องนี้อยูมาก จึงจําเปนตองสรางความ
เขาใจและใหความรูเรื่องการทองเที่ยวในระดับหนึ่งกอนจึงจะเกิดการทองเที่ยวในชุมชนขึ้นมาได
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1513
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“จริง ๆ ทรัพยากรบานเรามีความพรอมอยูแ ลว แตยั งขาดการดูแลอย างตอเนื่อง อีกอย างเราจะไปรีบ ๆ ก็ไมไ ด
เพราะคนในชุมชนยังไมเขาใจ ยังขาดความรู เราตองพาเขาไปเปดโลกทัศน ไปดูพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ แลวนํามาปรับใช
กับบานเรา แตเราจะเดินหนาอยูแลว เดินหนาเต็มที่เต็มกําลังแนนอน” (อนันต โนนิล , 2560)

ภาพที่ 1 จัดเวทีการสนทนากลุม (Focus group discussion) เพื่อประเมินความเปนไปไดรวมกับชุมชน

ภาพที่ 2 สวนหลงวังดิน

ภาพที่ 3 ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียง

หลังจากการวิเคราะหความเปนไปไดรวมกับชุมชนและสรุปไดวา ชุมชนพรอมที่จะดําเนินการเรื่องทองเที่ยวตอ จึงมี
การวางแผนงานในขั้นตอไปในเวทีการสนทนากลุม เพื่อที่จะขับเคลื่อนใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนใหไดตามแผนงานที่รางไว
โดยแผนงานดังกลาว มีขั้นตอนดังนี้
1. สร างกลุมในการขับเคลื่อ นเรื่อ งการทอ งเที่ ยว เพื่อเปนกลุมในการกระจายเสียงและสรางความเข าใจใหกับ
ชุมชนเรื่ องการจั ดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่จะเกิ ดขึ้น โดยจะเริ่ มรวมกลุ มผูที่สนใจในเรื่องการท องเที่ยวภายในชุ มชนกอน
อาจจะเปนการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครสมาชิกกลุมการทองเที่ยว โดยแผนงานในขั้นแรกจะตองอยูในชวง เดือนธันวาคม
2560
2. กลุ มศึ กษาดู งานเรื่ องการท อ งเที่ยว การศึ กษาดูง านเรื่ องการทองเที่ย วโดยชุ มชน เป นการดู งานในบริบ ทที่
ใกลเคียงกัน มีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน เพื่อทําใหกลุมทําความเขาใจไดงายมากขึ้น และสามารถนําไปปรั บใชกับชุมชนของ
ตนเองได
3. ประชุ ม วางแผนบทบาทในการทํ างาน เป นการกระจายหน าที่ การทํ างานไปยั ง สมาชิ กของกลุม เช น การ
ดําเนินงานปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชน การพัฒนากลุมภายในชุมชนใหเขมแข็ง การติดตอประสานงานหนวยงานที่จะ
สามารถชวยเหลือเรื่องการทองเที่ยวในขั้นตอไป การดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานเรื่องการทองเที่ยวอยางเปน
ทางการ เปน ตน ซึ่ง การกระจายบทบาทการทํ างานดั งกลาว จํ าเปนต องระดมความคิด ในที่ ประชุม ของหมู บาน พรอมกั บ
หนวยงานหรือองคกรพี่เลี้ยงของชุมชน เพื่อใหการกระจายงานดังกลาว เหมาะสมกับบุคคลที่ไดรับหนาที่นั้น ๆ
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4. จัดตั้งคณะกรรมการ ขั้นตอนสุดทายคือการจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเรื่องการทองเที่ยว ซึ่งเปนการ
จัดตั้งโดยรับสมัครดวยความสมัครใจ โดยคณะกรรมการชุดนี้ ก็จะตองมีแผนงานในการขับเคลื่อนเรื่องการทองเที่ยวตอไป
เพราะมีบทบาทการทํางานที่ ชัดเจน มี การกระจายงานภายในกลุ มคณะกรรมการแลว แตคณะกรรมการก็อาจจะกระจาย
หนาที่ ใหคนในชุ มชนคนอื่น ๆได ไม ใชเพี ยงสมาชิกกลุม หรือคณะกรรมการเทานั้ น เพราะการจั ดการทองเที่ย วโดยชุมชน
สมาชิกในชุมชนทั้งหมดเปนเจาของชุมชน มีหนาที่ในการบริหารงานและดูแลรักษาเชนเดียวกัน เพียงแตคณะกรรมการที่จัดตั้ง
ขึ้นมา มีจุดประสงคเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก และมีหนาที่การทํางานที่
ชัดเจน
อภิปรายผลการศึกษา
ชุมชนบานวัง ตาวเป นชุม ชนแบบสังคมชนบท เป นชุม ขนเกษตรกรรมที่มี ศักยภาพทั้ง ในเชิงบุ คลากร เชิ งพื้นที่ มี
ทรัพยากรที่หลากหลายเอื้อตอการจัดการทองเที่ยว มีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเปนเอกลักษณของชุมชน ซึ่งเปน
เสนหและเปนสิ่งที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได เพราะในปจจุบันมีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่สนใจการทองเที่ยวแบบสัมผัส
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน (จิราภรณ แกวมณี , 2557) บานวังตาวมีจุดแข็งตรงที่เปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลกับตัวเมือง มีการ
คมนาคมที่สะดวก เขาถึงชุมชนไดงาย รวมไปถึงความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และความ
ตองการที่จะมีสวนรวมในเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการมีสวนรวมถือเปนหัวใจหลักในการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน (นิรมล พงศสถาพร , 2551) และเปนการระเบิดจากภายใน ซึ่งการระเบิดจากภายใน เปนการสรางความ
เขมแข็งผานการพัฒนาตนเอง ชุมชนมีความคิดริเริ่ม มีการประเมินศักยภาพของตนเอง มีความตองการที่จะพัฒนาชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพมากพอที่จะกาวไปสูชุมชนการทองเที่ยวได แตคนในชุมชนโดยสวนใหญรูจักการทองเที่ยวโดย
ชุมชน จากนโยบายของรัฐ จากการบอกเลาของกลุมแกนนําในชุมชน แตยังขาดความรู ขาดประสบการณและการเรียนรูจาก
สถานที่ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนยังขาดความมั่นใจและไมรูจะเริ่มตนอยางไรในการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การศึกษาดูงานเรื่องการทองเที่ยวที่ผาน ๆมามีแคสวนนอยจากทั้งหมดในชุมชนที ่มีโอกาสไดไป
ศึกษาดูงาน ชุมชนควรจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน ไมวาจะเปน การบริหารจัดการ การเปนมัคคุเทศก
ทองถิ่น และอื่น ๆที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกพื้นที่ หากชุมชนไดมีโอกาสในการ
สรางความมั่นใจและไดเรียนรูเพิ่มขึ้น บานวังตาวก็จะมีศักยภาพที่มากพอในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา ความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ชุมชนบานวังตาว เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ปมีจํานวนมากที่สุด สวนกลุมตัวอยาง
อายุ 21 – 30 ป มี จํานวนน อยที่สุ ด มี อาชี พ เกษตรกรรมโดยสวนใหญ รองมาคื ออาชีพ รั บจ าง และน อยที่ สุด คื ออาชี พ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ บานวังตาว ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะเนียน มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
นอย แตก็มีสาธารณูปโภคไวบริการ เชน รานอาหาร หองน้ําสาธารณะ มีแหลงน้ํากิน น้ําใชจากประปาทองถิ่น ประปาหมูบาน
บอบาดาล และน้ําจากธรรมชาติ อี กทั้งยัง บริการสาธารณะในชุ มชน ไดแก วั ด ศูนย ปฏิบัติการเกษตรพอเพียง หอประขุ ม
สนามกีฬา
ความคิดเห็นของชุมชนตอองคประกอบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ดานความพรอมของชุมชน พบวา ชุม ชนมี
ความพรอมในเรื่องทรั พยากรธรรมชาติที่ ง ดงามและหลากหลาย ชุ ม ชนคิ ด ว าบ านวั ง ตาวมี ค วามเป นไปได ใ นการจั ด การ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1515
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ทองเที่ยว แตยังไมพรอมในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานคาบริการ หองน้ําสาธารณะ ลานจอดรถ ชุม ชนพรอมที่จะ
ตอนรับนักทองเที่ยวดวยความยินดีร วมถึงยินดีที่จะรวมพัฒนาชุมชนเพื่อนํ าไปสูการทองเที่ยวไดต ลอดทั้งป แตก็ขาดความ
พรอม ความสะดวกสบายในการใชถนนโดยรอบของชุมชน ดานสถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม พบวา ชุมชนมี
แหลงทองเที่ยวที่เปนทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวดานการเกษตรของคนในชุมชน มีประเพณีที่สืบทอดกันมา
เชน การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ประเพณีสงเคราะหหลวง เปนตน ดานองคกรชุมชน พบวา ชุมชนบานวังตาวยังมีกลุมที่เขมแข็งอยู
ประกอบไปดวย กลุมแมบาน กลุมเยาวชน เปนตน กลุมดังกลาวยังพรอมที่จะปฏิบัติงานและรวมกิจกรรมตามที่ตนถนัด อีกทั้ง
ยังมีหนวยงานภายนอกคอยสนับสนุนบานวังตาวอยางตอเนื่อง นอกจากองคประกอบการทองเที่ยวโดยชุมชน ยังมีการศึกษา
ระดับความตองการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวย พบวา ความตองการที่จะพัฒนาหมูบานใหสะอาด อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมา ความตองการที่จะมีสวนรวมพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่จะไดรับของชุมชน และนอยที่สุดคือชุมชนมี
ความตองการเปนมัคคุเทศกทองถิ่นในการนํานักทองเที่ยวเขาชมกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
จากการประเมินความเปนไปได รวมกับ ชุม ชน ประกอบกับ การศึกษาขอมูล วิถี ชีวิต องค ประกอบในการจั ด การ
ทองเที่ ยวโดยชุม ชน ซึ่ งประกอบไปดวย ด านทรั พยากรทางธรรมชาติแ ละวัฒ นธรรม ที่ ชุม ชนจะต องมีฐ านทรัพ ยากรทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ มีวิถีการพึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณ ดานองคกร
ชุมชน ชุมชนตองมีระบบสังคมที่เขาใจกัน ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา มีกองทุนของ
ชุมชนที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เมื่อพิจารณาจากองคประกอบขางตนพบวา บานวังตาว มี
ความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยวิเคราะหจากองคประกอบในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ความสนใจ
ความกระตือรือรน การมีสวนรวมของชุมชนตอเรื่องการทองเที่ยว ความเหมาะสมของแหลงทองเที่ยวทั้งดานวั ฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ความเสี่ยงตอผลกระทบที่ยากตอการควบคุมและจัดการ ความตั้งใจจริงและความสามารถในการทํางานขององคกร
ที่มาเปนพี่เลี้ยง ชุมชนมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาใหเกิดการทองเที่ยวได แตชุมชนตองสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื ่อ
พรอมรับตอการทองเที่ยว ไมวาจะเปน สิ่งอํานวยความสะดวกภายในชุมชน บทบาทหนาที่ในการดูแลรักษาสถานที่หรือแหลง
ทองเที่ยว ความรูความเขาใจในเรื่องการทองเทีย่ วโดยชุมชนของสมาขิกในชุมชน หากชุมชนเริ่มขับเคลื่อนเรื่องการทองเที่ยว
และไดรับการสนั บสนุนจากหนวยงานภายนอกหรื อองค กรพี่เ ลี้ยงอยางต อเนื่ อง ชุ มชนบ านวัง ตาวจะเป นอีกหนึ่ง หมู บานที่
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งกลุม การ
ทองเที่ ย วโดยชุ ม ชนขึ้ นบนพื้นฐานของความรวมมือจากคนในชุ มชน ให ความรู ค วามเข าใจในการบริ หารจัด การกลุม การ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางโปรงใส
2. จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ควรใหคนในชุมชนเปนคนริเริ่มความคิด
ริเริ่มการแกไขปญหาดวยตนเอง ริเริ่มการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหคนในชุมชนไดมีความภาคภูมิใจและรูสึกเปนเจาของ
เอกสารอางอิง
จิราภรณ แกวมณี. (2557). “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานหัวเขาจีน
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพือ่ ประเมินความพรอมในการพัฒนา
โฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
Promoting Awareness of Home Stay Standards to Evaluate the Readiness of
Ban Nam Ree Phattana Home Stay, Khunnan District, Chaloem Phra Kiat
District, Nan Province, Thailland
จุฑา จิตวงศภักดี*1และพีรชัย กุลชัย2
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา 2) ประเมิน
ความพรอมของกลุมโฮมสเตย และ 3) จัดทําขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย โดยใชวิจัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ไดแก การจัดการสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตย การจัดการสนทนากลุม การวิเคราะห SWOT การจัดทํา
ขอเสนอแนะในการพัฒนาโฮมสเตย และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทําแบบทดสอบความรูและประเมินความพรอมของกลุ ม
โฮมสเตย จากการศึกษาพบวากลุมโฮมสเตยมีความรูเรื่องมาตรฐานในระดับที่คอนขางดี ความพรอมของกลุมโฮมสเตย ในดาน
การบริการที่พัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รองลงมาคือดานอาหารและโภชนาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ซึ่งกลุมโฮมสเตยบานน้ํารี
พัฒนามีความพรอมอยูแลว ยังขาดในดานการบริหารจัดการกลุมอยางมีระบบ ความรวมมือของสมาชิกในกลุมโฮมสเตยยังไมมี
ความเขมแข็ง นําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนากลุมโฮมสเตย ดังนั้นการพัฒนาความรวมมือของกลุมโฮมสเตยใหมี
ความเขมแข็งจะทําใหจุดออนของกลุมโฮมสเตยลดนอยลงและจะสามารถพัฒนาดานอื่น ๆ ตอไปได
คําสําคัญ: โฮมสเตย มาตรฐานโฮมสเตย ขอเสนอแนะ
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Abstract
The objectives of this study were to raise awareness of homestay standards to Ban Nam Ree
Phattana Homestay, to assess the readiness of the homestay, and to suggest the way to develop it .This
study was carried out by the qualitative research methods by organizing various activities to promote
homestay standards among the homestay’s staffs such as a homestay standards training as well as making a
suggestion to uplift the quality of the homestay .In addition, this research also has been carried out by
quantitative research methods by a test to evaluate the readiness of the homestay .The study has shown
that Homestay had a good understanding of homestay standards .Moreover, the homestay had already
been ready in aspects of accommodation services, food and nutrition, and security but lacked the
systematic management among the homestay .The cooperation among the staffs was not effective
enough. Therefore, tightening the weak cooperation would strengthen the weakness of Ban Nam Ree
Phattana Homestay and finally lead to further development.
Keywords: homestay, homestay standards, suggestion
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บทนํา
บานน้ํารีพัฒนาตั้งอยูที่หมู 12 ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน เปนหมูบานที่มีประชากรประมาณ 200 ครัวเรือน
(อางอิงจากขอมูลประชากร ที่วาการอําเภอเมืองนาน , 2560) เปนชนเผาลั๊วะหรือถิ่น ชาวบานมีอาชีพหลักคือทําการเกษตร
ปลูกขาวไร ปลูกหมอน ปลูกกาแฟ และทํางานที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ มีผูใหญบานเปนแกนนําหลัก ของชาวบาน
โฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาเกิดขึ้นเมื่อ ปพ.ศ. 2557 ซึ่งโฮมสเตยบานน้ํารีเกิดขึ้นมาเพราะ ในอดีตเคยมีพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา “สํานัก 708” อาศัยตั้งคายอยูที่หมูบานน้ํารีพัฒนา ทําใหปจจุบันเหลาสหายที่เคยอยูรวม
รบในคาย “สํานัก 708” ขึ้นมาทํากิจกรรมรําลึกถึงวีรชนประชาชนในปลายเดือนธันวาของทุกๆปเนื่องดวยพื้นที่ ตั้งอยูที่สูงทํา
ใหใชเวลาการเดินทางนานและมีความลําบาก ชาวบานที่เคยรวมอุดมการณจึงเกิดการรวมกลุมกันเปนโฮมสเตยใชบานตนเอง
เปนที่พักใหกับผูที่ขึ้นมาทํากิจกรรมโดยตองเสียคาที่พักตามที่กลุมกําหนด บานน้ํารีพัฒนาเปนแหล งที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ
ตองการใหนักทองเที่ยวไดมาชื่นชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายภายในชุมชนที่จะสามารถเปนแหลง
ทองเที่ยวได ผูนําชุมชนและกลุมโฮมสเตยจึงเห็นวาการทําโฮมสเตยสามารถเปนจุดเริ่มของการทองเที่ยวได โฮมสเตยสเตย
ไมใชแคที่ พักแตสามารถเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนวั ฒนธรรม ใหนักทองเที่ยวได มาเรียนรูเทคนิควิ ธีการทาง
การเกษตรจากตัวเกษตรกรเองดวย ซึ่งถือวาเปนการหลักสําคัญในการทําโฮมสเตย (สุนิสา มามาก, 2554) ทําใหคนภายนอก
ไดรับรู ประวัติ ศาสตร สําคัญ ในปจจุบันมีบ านที่เป นโฮมสเตยตั้ง กระจายอยูในหมูบ านมีคาบริ การที่กลุมตั้งขึ้ นเองและไม มี
บริการอื่นๆ จากที่พัก ผูนําชุมชนมีแนวคิดสงเสริมกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืน แตกลุมโฮมสเตยบานน้ํารี
พัฒนายังขาดความรูเรื่องการจัดการโฮมสเตยที่ดี และยังไมมีโอกาสไดเรียนรูจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการทํา
โฮมสเตยที่ไดรับมาตรฐาน มีกระบวนการดําเนินงานยังไง บริหารจัดการยังไง ดังนั้นการเริ่มตนของการพัฒนาโฮมสเตยบาน
น้ํารีใหไดรับมาตรฐาน คือการใหความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย การประเมินศักยภาพโฮมสเตย ใหไดผลออกมาเพื่อหารือและ
จัดทําขอเสนอแนะในพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาตอไป
โดยผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโดยมีคําถามวิจัยคือ การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพื่อประเมินความพรอม
ในการพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
2. เพื่อประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยวิจัยแบบผสม(Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ประชากร คือ ประชาชนที่เ ปนสมาชิกอยูใ นกลุ มโฮมสเตยบานน้ํารี พัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิม พระเกียรติ จ.นาน
(ขอมูลประชากรของชุมชนบานน้ํารีพัฒนา, 2560)
กลุมเปาหมาย คือ สมาชิกโฮมสเตยและบานพักโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาจํานวน 5 หลัง
ขั้นตอนในการศึกษา
1. การวิจัยจากเอกสาร ตรวจสอบทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ เพื่อศึกษาเปน
แนวในการดําเนินงานวิจัย จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการ
วิจัย
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2. จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย กอนอบรมมีการทําแบบทดสอบกอนเรียน (PRE TEST)
3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่โฮมสเตยบานบอสวกและหลังจากการศึกษาดูงานไดทําการวิเคราะห
SWOT และแบบทดสอบหลังเรียน (POST TEST) การวิเคราะห SWOT และการ (Focus Group Discussion)
4. ประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน โดยใช
เครื่องเปนแบบประเมิน
5. การจัดทําขอเสนอแนะไดขอเสนอแนะ ไดจากผลการประเมินของบานแตละหลังขอเสนอแนะตางๆจากผูที่เขา
รวมประเมินและในขอแนะนํามาตรฐานโฮมสเตย ( กรมการทองเที่ยว, 2557 )
6. สรุปผลการศึกษาโครงการ จัดทํารายงานผลการศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหจากขอมูลที่จากการประเมินความพรอมกลุมโฮมสเตยบาน
น้ํารีและการวิเคราะห SWOT
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชสถิติรอยละและคาเฉลี่ยผานเครื่องมือแบบทดสอบและแบบประเมินโดย
ผานเครื่องมือ SPSS for Windows
ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2560
ผลการวิจัย
การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
กิจกรรมการอบรมสงเสริมใหความรูมาตรฐานโฮมสเตย วันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีผูเขารวมฟงการการอบรมให
ความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย และคุณสมบัติของการทําโฮมสเตย การจัดตั้งคณะทํางาน และการทําแบบทดสอบกอนอบรม
(PRE TEST) ผลจากการทดสอบกอนอบรมเรื่องมาตรฐานโฮมสเตยทั้งหมด 20 ขอ ซึ่งมีมาตรฐานโฮมสเตยอยูทั้งหมด 10 ดาน
สลับกันไป โดยไมมีการอบรมหรือการใหความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตยกอน ผลการทดสอบทั้ง 5 คนมีความรูเรื่ องมาตรฐาน
โฮมสเตยคอนขางดีแตยังไมมีขอที่ผิดในดานที่เห็นไดชัด คือ ดานที่พัก ดานอาหาร ดานวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ
กลุม จากคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 คน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 15.6 คะแนน คิดเปนรอยละ 78 และการคณะการทํางานขึ้นใหมโดยการ
โหวตคะแนนเสียงสวนใหญจึงไดคณะทํางานของโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาใหมขึ้นมา
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานที่โฮมสเตยบานบอสวก ต. บอสวก อ.เมือง จ. นาน เปนเวลา 2 วัน
1 คืน ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ทางโฮมสเตยบานบอสวกจัดกิจกรรมฟงบรรยายขอมูลแหลงทองเที่ยวชุมชน ความ
เชื่อ วัฒนธรรม การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ “เฮือนบานสวกแสนชื่น” ชมแหลงเตาเผาโบราณอายุ 700 – 800 ป การทํากิจกรรม
เครื่องปนดินเผาโดยเจาหนาที่บานบอสวกจะใหกลุมโฮมสเตยลองทําเครื่องปนดินเผา ตอดวยการพาไปชมกลุมทอผา ชมสาธิต
การทอผา ปนฝาย มวนฝาย และชมสินคาผลิตภัณฑจากกลุมทอผา พากลับเขาบานพักโฮมสเตยที่บานบอสวกเพื่อสัมผัสโฮมส
เตยตามมาตรฐานเปนอยางไร ในชวงเย็นมีรั บประทานอาหาร (ขันโตก) และชมการแสดงของเยาวชนตําบลบอสวกดนตรี
พื้นบานฟอนแงน หลังจากการรับประทานอาหารเย็น ในชวงกอนเขาที่พัก ทางผูวิจัยไดใหกลุมโฮมสเตยบ านน้ํารีพัฒนาได
สรุปบทเรียนหลังการศึกษาดูงานโดยกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาโดยสรุป 2 ประเด็นคือ สิ่งที่ไดเรียนรูในวันนี้และสิ่งที่อยาก
เริ่มพัฒนากอน ดังรายละเอียดตารางที่ 1 และมีการทําแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมเพื่อทดสอบอีกครั้ง
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ตารางที่ 1 สรุปบทเรียนจากกการศึกษาดูงาน
1) สิ่งที่ไดเรียนรูในวันนี้
- การบริหารจัดการอยางมีระบบ
- การอนุรักษวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
- การตอนรับบริการที่ดี
- ความเปนระเบียบเรียบรอย ความรวมมือ ความ
สามัคคี

2) สิ่งที่อยากเริ่มพัฒนากอน
- สรางความเขมแข็งในกลุม
- การตอนรับและบริหาร
- การจัดเตรียมความพรอมของที่พัก

ผลทดสอบหลังอบรม (POST TEST) ใหความรูแสดงใหเห็นวาทั้ง 5 คนมีความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตยอยูในระดับดี
จากคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 คน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 15.8 คะแนน คิดเปนรอยละ 79 ซึ่งการทํา (PRE TEST) และ (POST TEST) มี
คะแนนแตกตางกัน 2 คะแนน
การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
ผลการประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ผลการประเมินพิจารณาตามหลักมาตรฐานโฮมสเตย
ของกรมการทองเที่ยว 2557 เปนตัวกําหนด โดยแบงออกเปน10 ดาน โดยแบบประเมินมีระดับคะแนนในการประเมิน เปน
การประเมินความพรอมทั้งหมดของกลุมเพื่อนําไปทําขอเสนอแนะในการพัฒนาโฮมสเตยตอไป
จากการประเมิ นความพร อมด านที่พั กลั กษณะบ านเป นบานชั้ นเดี ย วและสองชั้ น มี เครื่ องนอนพรอมสํ าหรั บ แขก
หองน้ําสะอาด ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 หัวขอการประเมินประกอบดวยลักษณะบาน หองน้ํา ที่นอน
และมุมพักผอน
ความพรอมดานอาหารโชนาการ อาหารเปนอาหารพื้นบานสวนนอยมีการซื้ออาหารสําเร็จรูปเขามา น้ําดื่มเปนน้ําขวด
สะอาด มีหองครัวอยูในตัวบาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 หัวขอการประเมินประกอบดวย น้ําดื่ม
ภาชนะ และหองครัว
ความพรอมดานความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยยังไมมีการตรวจตลอดเวลา แตเมื่อมีแขกเขาพักจะมีการ
แจง ผูใ หญบ านทุกครั้ง ไม มีกลองปฐมพยาบาลเบื้องตน ภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.40 หัวขอการ
ประเมินประกอบดวย ความปลอดภัย และการปฐมพยาบาล
ความพร อมดานอั ธยาศั ยไมตรี ยัง ไม มีการตอนรั บจากเจ าบ าน เพราะเจ าบ านยัง อายที่ จะพูด คุย กับ แขกที่ เข า พั ก
ภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 หัวขอการประเมินประกอบดวย การแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต และการตอนรับ
ความพรอมดานรายการนําเทีย่ ว รายการนําเที่ยวยังไมมีในกลุมโฮมสเตยบานนํารีพัฒนา ภาพรวมรวมอยูในระดับนอย
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.60 หัวขอการประเมินประกอบดวย รายการนําเที่ยว
ความพรอมดานทรั พยากรธรรมชาติ ในชุ มชนมีแ หลง ทองเที่ยวแต ยังไมมี การอนุ รักษและการจัดกิ จกรรมรวมกั น
รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 หัวขอการประเมินประกอบดวย แหลงทองเที่ยวชุมชน กิจกรรมอนุรักษณ
ธรรมชาติมี การลดภาวะโลกรอน และการรักษาแหลงทองเที่ยว
ความพรอมดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น มีการแสดงตีพิ วิถีชีวิตเปนดานการเกษตรสวนมาก ภาพรวมอยู ในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 หัวขอการประเมินประกอบดวย การรักษาวิถีชีวิต และประเพณีทองถิ่น
ความพรอมดานคุณคาผลิตภัณฑ ไมมีการทําผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณในการจําหนายได ภาพรวมอยูในระดับนอย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.90 หัวขอการประเมินประกอบดวย ผลิตภัณฑที่ และของที่ระลึก
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ความพรอมดานการบริหารกลุม ไมมีกฎกิตาที่แนชัด ยังขาดความเขมแข็งในกลุมภาพรวมอยูในระดับนอย มีค าเฉลี่ย
เทากับ 2.47 หัวขอการประเมินประกอบดวย ระบบการจองลวงหนา การเก็บคาธรรมเนียม และกฎการทํางานของกลุม
ความพรอมดานการประชาสัมพั นธไ มมีการประชาสัมพั นธ ภาพรวมอยูใ นระดั บนอยที่สุ ด มี คาเฉลี่ย เทากับ 1.40
หัวขอการประเมินประกอบดวย การประชาสัมพันธ และแผนประชาสัมพันธ ดังรายละเอียดตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพรอมของมาตรฐานโฮมสเตยในแตละดาน
เกณฑมาตรฐานโฮมสเตยในแตละดาน
1.) ดานที่พัก
2.) ดานอาหารโภชนาการ
3.) ดานความปลอดภัย
4.) ดานอัธยาศัยไมตรี
5.) ดานรายการนําเที่ยว
6.) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
7.) ดานวัฒนธรรม
8.) ดานการคุณคาผลิตภัณฑ
9.) ดานการบริหารกลุม
10.) ดานการประชาสัมพันธ

X

3.90
3.40
3.40
2.50
1.60
2.90
2.90
1.90
2.47
1.40

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอยที่สุด

จากผลการประเมิ นความพร อมของกลุมโฮมสเตย บานน้ํ ารีพั ฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิ มพระเกี ยรติ จ.น าน ไปจั ดทํ า
ขอเสนอแนะในการพัฒนาโฮมสเตยตอไป โดยใหนักวิชาการ ชาวบาน คนในชุมชน มีสวนรวมในการประเมินความพรอม โดย
ภาพรวมพบวากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา มีความพรอมในดานบริการที่พักอยูในระดับมาก (ภาพที่ 1) รองลงมาเปนดาน
อาหารโภชนาการ ดานความปลอดภัย ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดานวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง สวนดานอัธยาศัย
ไมตรี ดานการคุณคาผลิตภัณฑ ดานการบริหารกลุม ดานการประชาสัมพันธ ดานรายการนําเที่ยว อยูในระดับนอย
การจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
การวิเคราะห SWOT การจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนานั้น ไดจากการจัดเสวนากลุมโดย
ใหกลุมโฮมสเตยบานน้ํารี เปนผูวิเคราะหปญหาของกลุมตนเอง การนําจุดแข็งและจุดออนของโฮมสเตยบานน้ํารีของเรามา “
เข็มแข็งและมั่นคงตอไปไดปรับใชและแกไขใหดีขึ้นอาจทําใหกลุมของเรามีความ, นายจิระพัฒน แสนสี ”(2560 กันยายน 26)
การวิเคราะห SWOT พบวาโอกาสของการพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนานั้นมี เนื่องจากวาเกิดจากความตองการของ
กลุ ม โฮมสเตยบ านน้ํ ารีพั ฒ นาและผู นําในชุม ชนด วยการริ เ ริ่ มคิ ด และรวมกันหาแนวทางในการบริห ารจั ด การรวมกัน แต
อุปสรรคที่สําคัญก็คือการเอาจริงเอาจังของกลุมโฮมสเตยและการบริหารจัดการโฮมสเตยอยางยั่งยืน ดังรายละเอียดตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของกลุมโฮมสเตยบานน้ําพัฒนา
S จุดแข็ง
W จุดออน
- กลุมโฮมสเตยบานน้ํารีมีวิถีชีวิตที่เนนการทําเกษตรที่โดดเดน เชน - สมาชิกในกลุมยังไมใหความรวมมือในการบริหาร
หมอนผลสด
จัดการกลุมอยางจริงจัง
- แหลงทองเที่ยวที่เปนประวัติศาสตร อนุสรณสถาน
- เสนทางการเดินทางลําบาก การเดินทางในหนาฝน
- อาหารพื้นบานที่มีวัตถุดิบทองถิ่น เชน ตมกระดูกหมูใบหมอน
อาจมีดินถลมลงมาทับ
- มีความสมบูรณทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศที่ดี
- ด านภาษา นั ก ท องเที่ ย วส วนใหญ ที่ ม าเป นชาว
ตางประเทศ
O โอกาส
T อุปสรรค
- เขาสูนโยบายของรัฐบาลในการตอนรับปแหงการทองเที่ยว เปน - การรับเอาวัฒนธรรมตางถิ่นหรือความเจริญทางวัตถุ
การกระตุนเศรษฐกิจไทย
ตางถิ่นมากเกิ นไป อาจทําให สูญเสีย วัฒ นธรรมและวิ ถี
- แนวโนมผลิตภัณฑทองถิ่น เชน หมอนผลสด กาแฟ สามารถ ชี วิต แบบดั้ ง เดิ ม ทํ าให ข าดเอกลั ก ษณ ที่ เ ป นตั ว ดึ ง ดู ด
สรางตลาดและมูลคาไดและอาจเปนการลดการบุกรุกปา
นักทองเที่ยว
ขอเสนอแนะในการแกไขจุดออนและอุปสรรคในการพัฒนา
- จุดออน ตองมีกฎระเบียบของกลุมที่แนชัดในการบังคับใหการทํางานเปนไปอยางสะดวก และผูใดผิดกฎระเบียบที่
กลุมตั้ง ไว อาจตองมีบทลงโทษด วยการปรับเงินหรื อการสู ญเสีย ผลประโยชน ที่ไดรับ บางส วน การแกไ ขปญหาทางผู เขามา
พัฒนาจะตองชวยเหลือในเรื่องการเรียนรูเรื่องภาษาใหกับกลุมโฮมสเตยอยางตอเนื่อง
- อุปสรรค ตองไมสงเสริมใหกลุมโฮมสเตยทิ้งบานที่เปนดั้งเดิม แลวปลูกบานหลังใหมขึ้นมาเปนแบบทันสมัย และ
ตองปลูกฝงและบอกความสําคัญของเรื่องวัฒนธรรมของบานตนเองที่เปนเอกลักษณ ใหภาครัฐและเอกชนที่อยากพัฒนาเขามา
สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมเอาไว
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา
จากการประเมินความพรอมของโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา จากการอบรมสงเริมใหความรูการทดสอบกอนการอบรม
และหลังการอบรม นําขอที่ผิดและผลของการประเมิน ตลอดจนการวิเคราะห SWOT นํามาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน ประกอบไปดวย 10 ดานตามมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย กรมการทองเที่ยว 2557 ซึ่งประกอบดวย
ดานที่พัก 1) ควรแบง/จั ดหองพักใหเปนสัดส วนมากกว านี้ เนื่องจากพื้นที่สํ าหรับนอนกวางเกินไป 2) ควรเพิ่ ม
หองน้ํา เพราะหากรับลูกคาหลายคนควรเพิ่มหองน้ําอีกหนึ่งหอง และจัดมุมนั่งเลนขางนอกดวย 3) ควรจัดการขยะบริเวณบาน
อยางถูกวิธี ใหบริเวณบานสะอาดเรียบรอย
ดานอาหาร 1) ควรนําเอาวัตถุดิบทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนมาประกอบอาหารเพื่อเปนเอกลักษณแกทองถิ่นนั้น ๆ เชน
ผักตามฤดูกาล ใบหมอน ผักกูด
ด านความปลอดภั ย 1) ควรมี การจั ด เวรยามเพื่ อดู แ ลความปลอดภั ย อย างสม่ํ าเสมอเพื่ อสร างความมั่ นใจแก
นักทองเที่ยว 2) ควรจัดตูยาประจําบานในบานพักทุกหลัง และยาตองไมหมดอายุ
ดานอัธยาศัยไมตรี 1) ชาวบานตองสรางนิสัยการเปนเจาบานที่ดี เพื่อชวยสรางจิตสํานักการบริการ
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ดานรายการนําเที่ยว 1) ควรจัดเสนทางการทองเที่ยวภายในชุมชนเพื่อใหเกิดการกระจายรายไดไดอยางทั่วถึงแก
ชุมชนและไดเรียนรูเอกลักษณของบานน้ํารีพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1) ควรมีการรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดภายในชุมชนโดยเริ่มจากการปฏิบัติจาก
สมาชิกในกลุม เชน การกวาดหนาบานของตนเองใหสะอาด
ดานวัฒนธรรม 1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับปราชญชาวบานในชุมชน เพื่อถายทอดแกเยาวชนใน
ชุมชนตอไป และพัฒนาการแสดงพื้นบานตอไป
ดานการสรางคุณค าและมู ลค าของผลิ ตภั ณฑ ชุ มชน 1) ควรมี การอบรมให ค วามรูเ รื่องการสร างมู ลค าเพิ่ มของ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวแกกลุมโฮมสเตย 2) ควรมีการจัดทําของที่ระลึกของหมูบานที่สะทอนความเปนตัวตนของชุ มชน เชน
หมวก เสื้อ ที่มีความแตกตางจากชุมชนอื่นๆ 3) ควรพัฒนาสินคาในชุมชน เชน น้ําหมอน แยมหมอน เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น
ดานการบริ หารกลุม 1) ควรมี การจัด วางขอตกลงรวมกั น กฎระเบี ยบ วาระการทํ างาน การทํางานรวมกันของ
คณะกรรมการทั้ง แนวทางการทํ างาน อย างชัดเจน 2) ควรทําแนวปฎิ บัติ ในการจองบานพั กและการชําระเงิน ซึ่ง มรการ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ระบบจองลวงหนาและชําระเงินตองเปนที่ยอมรับของกลุม
ดานการประชาสัมพันธ 1) หนวยงานที่เขามาพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาควรใหความชวยเหลือในเรื่องของการ
จัดการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม และมีการประชาสัมพันธโดยใชชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเขาใจ
งาย เชน แผนพับ อินเตอรเน็ต

ภาพที่ 1 ลักษณะบานโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา
จากที่ ก ล าวมาเป นข อเสนอแนะเพื่ อเป น แนวทางการพั ฒ นาโฮมสเตย บ านน้ํ ารี พั ฒ นา ซึ่ ง ข อเสนอแนะทั้ ง 10
องค ป ระกอบนั้ น สามารถเป นแนวทางการพั ฒ นาของคนในชุ ม ชนได ทั้ ง นี้ กลุ ม โฮมสเตย บ า นน้ํ า รี พั ฒ นาและชุ ม ชนก็ ม ี
ความสามารถรับนักทองเที่ยวไดในระดับหนึ่งแลว เพียงแตยังขาดการประสบการณและการสงเสริมของหนวยงานตาง ๆที่โดย
กลุมโอมสเตยบานน้ํารีพัฒนาสามารถยื่นขอเพื่อขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโอมสเตยได
สรุปผลการวิจัย
จากกิจกรรมการสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นาน มีผูเขารวมทั้งหมด 5 คน มีการอบรมใหความรูเรื่องการจัดตั้งกลุมโฮมสเตย การบริหารกลุม มาตรฐานของโฮมสเตย
ในกระบวนการอบรม มีการทดสอบความรูกอนการอบรมและหลัง อบรม หลั งอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น 2 คะแนน ซึ่ ง
สามารถวัดไดจากการทําแบบทดสอบทั้งสองครั้งในเวลาหางกัน ซึ่งสามารถบอกไดวากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนามีการเรียนรู
ที่ดี สามารถเรียนรูไดในระยะเวลาสั้นๆ สามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานใหมไดและเปนที่ยอมรับของกลุมโฮมสเตย จาก
การศึกษาดูงานโฮมสเตยที่ ไดรับมาตรฐานทําใหกลุมโฮมสเตยเกิดความคิดและจุ ดประกายการอยากพัฒนาตนเองจึงทําให
สามารถวิเคราะหสิ่งที่ไดเรียนรูของตนเองได เชน การไดเรียนรูตามฐานตางๆ เชน การทําสมุนไพร การทอผาฝาย การตอน
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รับแขกจากโฮมสเตยที่ไดรับมาตรฐาน ทําใหสมาชิกโฮมสเตยสามารถคิดแผนการพัฒนาของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารี เพื่อนําไป
ปรับปรุง
การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน พบวา
การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒ นานั้นผูวิจัยไดทําการประเมิน โดยพิจารณาจากหลักบริห ารจัดการ
โฮมสเตยม าตรฐานของกรมการท องเที่ย ว กระทรวงท องเที่ ยวและกีฬาเป นตั วกําหนด โดยแบ งออกเปน 10 ด าน โดยให
นักวิชาการ ชาวบาน คนในชุมชน มีสวนรวมในการประเมินความพรอม โดยทําการประเมินจากเกณฑมาตรฐานทั้ง 10 ดาน
โดยภาพรวมพบวากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนามีความพรอมในดานการบริการที่พัก และอาหารมีความเหมาะสม เช น ตม
กระดูกมหูใบหมอนเป นอาหารขึ้นชื่ อ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมสวยงามเหมาะกับการท องเที่ยว แต การ
ประชาสัมพันธและการบริหารกลุมยังไมมีความพรอม เนื่องจากที่ผานมากลุมโฮมสเตยยังขาดความรูในการบริหารจัดการ และ
ความรวมมือของกลุมโฮมสเตยในการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ โดยรูปแบบการประเมินความพรอมเปนรูปแบบ
ของการประเมินเพื่อนําไปสูการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย และสามารถขอรับมาตรฐานโอมสเตยจากกรมการทองเที่ยวตอไปได
การจัดทําขอเสนอเนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
ไดจากการที่ไดขอเสนอแนะจากผูที่เขารวมการประเมินและขอเสนอแนะของมาตรฐานโอมสเตยที่ระบุไวในมาตรฐานโฮมสเตย
กรมการทองเที่ยวและกีฬา การใหความรูอบรมเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย จากการศึกษาดูงาน การวิเคราะหตนเองของสมาชิก
โฮมสเตย การใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน เชน สํานัก งกลุมโฮมสเตยได และการใหเปนแหลงทองเที่ยวขอ 708
)Focus Group Discussionสามารถสรางการเรียนรูของสมาชิกนําความรูจากขอเสนอแนะนําไป (ใชปรับปรุงกลุมของตนเอง
เพื่อจะประเมินโฮมสเตยเพื่อขอรับรับมาตรฐานโฮมสเตยไดในครั้งตอไป นําไปสูการสรางการทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาได และ
สามารถเพิ่มศักยภาพใหกลับชุมชนใหมีรายได ชวยการกระจายรายไดใหแกคนชุม ชน อีกทั้งยังชวยในการสรางอาชีพเสริ ม
ใหกับเกษตรกรนอกเหนือจากการทําการเกษตรในฤดูกาลธรรมชาติในปจจุบันและอนาคต
อภิปรายผลการวิจัย
การสงเสริมความรูเปนกระบวนการสงเสริมความรู ความสามารถ ประสบการณ และเปนการสรางความมั่นใจใหกับผ็
เขาร วมกระบวนการนี้ ซึ้งผูเ ขาร วมตองมีการเปดใจยอมรับ พรอมที่จะเรียนรู และใหความสนใจในเรื่องโฮมสเตย ซึ่ งโดย
พื้นฐานของชนเผาลั่วะ เปนคนรักสันโดษไมไวใจคนแปลกหนา จึงทําใหตองมีการวางแผนกระบวนการสงเสริมความรูเพื่อให
เหมาะสมกับผูเขารวมกระบวนการ ผลที่ไดก็คือ กลุมโฮมสเตยมีการเรียนรูที่ดี และมีความกระตือรื้อรน ที่จะเรียนรู ฝกฝน
ตนเองอยูอยางสม่ําเสมอ ในการศึกษาดูงานโฮมสเตยบานบอสวกที่ผานมา สามารถนําความรูกลับมาประยุคในกลุ มได เชน
การทําสมุนไพรลูกประคบทีใ่ ชวัตถุดิบหาไดจากทองถิ่น การทอผาซึ่งสามารถตอยอดเปนชุดพื้นเมืองได ชวยการกระจายรายได
แกชุมชน (กนกวรรณ สังขกร, 2555) สามารถใชทรัพยากรในหมูบานปรับปรุงแกไขบานพัก เชน การใชไมไผปาทํารั้วหนา
บาน การทําความสะอาดบริเวณบานโดยการปลูกผักสวนครัว ในดานความพรอมตางๆที่กลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนามีอยู
แลวแตยังตองมีการปรับปรุงในดานที่ยังไมพรอมเปนการเรงดวน การสรางกฎระเบียบใหมเปนสิ่งแรกที่กลุมโฮมสเตยตองทํา
และสมาชิกทุกคนตองยอมรับทุกคน การมีสวนรวมของสมาชิกและชาวบานในชุมชน โดยตองยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก
ตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ในการจัดการทําขอเสนอแนะที่จัดทําขึ้นนั้น เปนเพียง
แนวทางที่จะใหสมาชิกกลุมโฮมสเตย ชาวบานหรือชุมชน นําไปเปนแนวทางคิดในการปรับปรุงกลุมโฮมสเตยบานน้ํารี และ
ขอเสนอแนะดังกลาวสามารถใชในการพัฒนาหมูบานไดเพียงแตวาตองปรับใหเหมาะกับบริบทของเวลาและพื้นที่จะพัฒนา ซึ่ง
ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา (นิรันดร จงวุฒิเวศยม, 2527) การพัฒนาที่แทจริงคือการพัฒนาคน การทําโฮมสเตยไมใช
แคที่พัก อีกทั้งยังชวยในการสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรนอกเหนือจากการทําการเกษตรในฤดูกาลธรรมชาติไดอยางยั่งยืน
การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยครั้งนี้จะเปนการประเมินเพื่อใหกลุมโฮมสเตยไดทราบความพรอมของกลุม และได
ขอเสนอแนะกลับไปแกไข โดยจะเปนจะเปนรูปแบบเดียวกับการประเมินขอรับมาตรฐานโฮมสเตยจากกรมการท องเที่ยว โดย
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ใชหลักเกณฑเดียวกัน เมื่อปรับปรุงแกไขแลวโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาจะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและสามารถขอรับ การประเมิน
มาตรฐานโฮมสเตยจากกรมการทองเที่ยวไดตอไป
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.) จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ควรมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของเขา
มาสนับสนุนและใหความรูกลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
2.) จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสถาบันการศึกษาควรสงสริมใหโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนาไดรับ
มาตรฐานโฮมสเตยจากกรมการทองเที่ยว และใหชาวบานในชุมชนเปนผูบ ริหารกลุมโฮมสเตยเอง
เอกสารอางอิง
กนกวรรณ สังขกร. 2555. การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย (Home stay). สาขาวิชาการทองเที่ยว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
นิรันดร จงวุฒิเวศย. 2527. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุนิสา มามาก. 2554. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสรางศักยภาพโฮมสเตย:กรณีศึกษา บานอาลึโฮมสเตย อําเภอสําโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร. สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแกน.
จิระพัฒน แสนสี. สัมภาษณ, 26 กันยายน 2560.
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การศึกษารูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพือ่ ทองถิน่
The Research Project of Food Security in Community Level
from Community Based Research
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
*
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บทคัดยอ
งานวิจัยเชิ งเอกสารนี้ มี วัต ถุป ระสงค เพื่อศึกษารู ปแบบการสร างความมั่นคงทางอาหารจากงานวิ จัย เพื่อทองถิ ่ น
ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาขอมูลวิจัยโดยศึกษางานวิจัยและสรุปความงานวิจัยดานความมั่นคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ทั้งหมด 6 เรื่อง ใน 4 ภูมิภาค ในการศึกษาวิจัยพบวาสถานการณดานความมั่นคงทางอาหารสวนใหญประสบปญหาดานการ
เขาถึงอาหาร (Accessibility) โดยมีหลายสาเหตุ อาทิ ความยากจน ฐานอาหารจากธรรมชาติเริ่มหมดไป ปจจัยภายนอกก็เปน
ขอจํากัดในการเขาถึงอาหารและในปจจุบันคานิยมในการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไป สามารถเขาถึงแหลงอาหารจากภายนอก
ไดงายขึ้นทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการบริโภคอาหาร นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน
ก็สง ผลตอความเปลี่ยนแปลงดานอาหาร ความตองการอาหารมีม ากกว าทรัพ ยากรซึ่ งมี อยู อย างจํากัด เกิ ดการขาดแคลน
ทรัพยากรอาหาร ทําใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงปญหาและหารูปแบบหรือวิธีการเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารใหแกชุมชน
ของตนเอง รูปแบบในการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนแบงออกเปน การจัด การดานพื้ นที่ โดยอาศัยภูมิปญญา
ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษในการบริหารจัดระเบียบหรือจัดการพื้นที่ของตนเอง และการฟนฟูฐานทรัพยากร เพื่อ
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง โดยมีรูปแบบการฟนฟู 4 ดาน ไดแก ครัวเรือน ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
เพื่อแกไขปญหาดานอาหารและเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรใหคงอยู
คําสําคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร การเขาถึงอาหาร งานวิจัยเพื่อทองถิ่น
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Abstract
This documentary research aimed to investigate forms of food security development through
community-based research. This research has been carried out by collecting and analyzing information
from six pieces of community-based research studying about food security from four regions. In accordance
with this research, the most parts of the regions were encountering food accessibility issue due to numbers
of reasons such as poverty, depleting natural food sources, and other external factors. Changes in eating
behavior nowadays that allow people access food sources more easily also resulted in less food safety.
The population growth, moreover, caused food shortage in which the limited resources are insufficient to
meet the everyday growing food demand. From these reasons, communities have started to be aware of
this issue and find the way to enhance food security for their well-being. There were two approaches to
build up food security in community level such as using local wisdom to manage and organize land
areas effectively and recovering reducing resources in four dimensions which were households, nature,
culture, and economics to cure food deficiency and preserve food resources
Keywords: food security, accessibility, community based research
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บทนํา
ความมั่ นคงทางอาหาร (Food Security) ขององค การอาหารและการเกษตรแห ง สหประชาชาติ (FAO) มี
องคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การเขาถึงอาหาร (Food Access) การใช
ประโยชนจากอาหาร (Food Utilization) และการมีเสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) สถานการณดานความมั่นคง
อาหารในป2559 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารสูงที่สุดในโลกจากทั้งหมด 113 ประเทศ รองลงมา
คือ ไอรแลนด สิงคโปร ออสเตรเลียและเนเธอรแลนด สําหรับประเทศไทยอยูในลําดับที่ 51 ขณะที่ในกลุมประเทศอาเซียน 9
ประเทศ (ไมร วมบูร ไน) พบว า สิ งคโปร เป นประเทศที่มี ดัช นี ความมั่นคงทางอาหารสูง ที่สุ ด ในอาเซี ย น คือ 83.9 คะแนน
รองลงมาคือ มาเลเซีย และไทย ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศลาวเปนประเทศที่มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารต่ําที่ส ุดโดยมี
คะแนนรวมที่ 32.7คะแนน แมวาวิกฤตอาหารของโลก ยังไมสงผลกระทบตอประเทศไทยในดานอุปทาน เพราะประเทศไทย
ผลิตอาหารเพียงพอการบริโภคภายในประเทศ มีผลผลิตมากพอที่จะสงออกไปจําหนายยังโดยเปนทั้งผูผลิตและสงออกอาหาร
รายใหญข องโลก สินค าเกษตรหลายชนิ ด ที่ไ ทยสามารถส งออกไดเ กิ นกวาครึ่ง หนึ่ง ของผลผลิต ทั้ง หมดและบางชนิ ด เช น
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สับปะรดกระปองสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก สงออกขาวและน้ําตาลเปนอันดับ 2 ของโลก สงออก
กุงและไกเนื้อเปนอันดับ 3 และ 4 ของโลกตามลําดับ เปนตน
ความสําคัญของประเด็นความมั่นคงทางอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในเวทีระหวางประเทศเปน ปจจัยสําคัญตอการปฏิรู ป
นโยบายการพัฒนาประเทศกับการจัดระบบเกษตรของไทยอยางเปน รูปธรรม โดยไทยมุงสงเสริมการพั ฒนาทั้งระดับมหภาค
ดวยการบรรจุประเด็ น “ความมั่ นคงทางอาหาร” ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติฉบับที่ 11 ซึ่งเปนการเพิ่ ม
ความสําคัญดานความมั่นคงทางอาหารและภาคการเกษตรตอจากการนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เขาเปนนโยบาย
ของการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 กอนหนานั้น และสงเสริมการพัฒนาในองคกร
ที่เ กี่ ย วข องทั้ ง ระบบราชการและป จเจกชน แนวทางดั ง กลาวเป น ยุท ธศาสตรสํ าคั ญ ที่ จะทํ า ให ไทยสามารถรั บ มื อกั บ
ผลกระทบจากภาวะความไมมั่นคงทางอาหารที่อาจเกิดขึ้นไดอนาคต
จากสถานการณดังกลาวทําใหเกิดงานวิจัยเพื่อทองถิ่นดานความมั่นคงทางอาหารซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถ
ยกระดับใหชุมชนไดเกิดการพัฒนาตนเองตั้งแตฐานลาง การจัดการพื้นที่ การจัดการทรัพยากรทองถิ่น ตลอดจนสถานการณ
หรือปจจัยตางๆที่ทําใหเกิดความพรอมเพื่อเปนแนวทางในการสรางความมั่นคงทางอาหารภายใตขอบังคับถึงสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปของโลก และเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดภายใตขอจํากัดที่เกิดขึ้น โดยมีคําถามวิจัยคือ รูปแบบการสราง
ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสถานการณของความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาสาเหตุการสรางความมั่งคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
3. เพื่อศึกษารูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
วิธีการศึกษา
การวิจัย เรื่องการศึกษารู ปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุ มชนจากงานวิจัยเพื่ อทองถิ่นเปนวิจัย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative research) เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)

1530 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ขั้นตอนในการศึกษา
ใชวิธีการศึกษาเอกสารเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่ น จํานวน 6โครงการ จากทั้งหมด 25
โครงการ โดยเลือกในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนาน จังหวัดยะลา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย และ
จังหวัดมหาสารคาม ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
1. ตั้งอยูในภูมิภาคที่แตกตางกัน
2. เปนโครงการวิจัยดานรูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหาร
3. มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแกไขปญหาดานความมั่นคงทางอาหาร
เพื่อศึกษาสถานการณของโครงการ และนํามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินสถานการในปจจุบันวาเปนอยางไร เพื่อให
ทราบถึงสถานการณ ปญหา และรูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชมไดอยางหลากหลาย
การวิ เคราะหข อมูล การวิเคราะห เชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห เนื้อหา (Content
Analysis) ใชตารางเพื่อเปรียบเทียบขอมูลโดยการจัดกลุมขอมูล (Groping Analysis) บริบทพื้นที่ สถานการณความมั่นคงทาง
อาหารในทองถิ่น สาเหตุของการสรางความมั่นคงทางอาหาร และรูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหาร เพื่อรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับสภาพการณ ที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อนําขอมูลในปจจุบันไปตีความหมาย อธิบาย ประเมินผล และอภิปรายผล
การศึกษา
ระยะเวลาในการวิจัย การดําเนินการวิจัยระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2560
ผลการศึกษา
สถานการณดานความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
จากการศึ ก ษาข อมู ล ด า นความมั่ นคงทางอาหารจากงานวิ จัย เพื่ อท อ งถิ่ น ภาค ได แ ก ภู มิ 4 โครงการ จาก 6
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต พบวาภายในภาพรวมชุมชนประสบปญหาดานการเขาถึงอาหาร
(Accessibility) มี ห ลายสาเหตุ เชน ปญ หาด านความยากจน และยัง ตองเผชิ ญกั บความเสี่ ย งทั้ งป จจัย ภายในและปจจั ย
ภายนอกในการจัดการดานอาหาร ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่ชุมชนไมสามารถแกไขปญหาได เชน การสรางเขื่อนในแมน้ําโขง
ที่ประเทศจีน ภายใตความร วมมื อทางเศรษฐกิ จอนุ ภาคลุ มน้ําโขง สงผลให ระดั บน้ําในแม น้ําโขงขึ้ นลงผิดธรรมชาติเ กิดผล
กระทบทั้งดานวิถีชีวิตและการเกษตรของชุมชนบานปากลาจังหวัดอุบลราชธานี หรือการทีม่ ีพื้นทับซอนกับปาอุทยานทําใหเกิด
ขอพิพาทระหวางเจาหนาที่กรมปาไมและชาวบาน ก็เปนปญหาที่ชุมชนไมสามารถแกไขไดเชนกัน ดังนั้นชุ มชนจึงตองหันมา
เตรียมพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยมุงเนนแกไขปญหาจากชุมชน เพื่อใหเขาถึงแหลงอาหารและตองมีความ
ปลอดภัย โดยการผลิตหรือแกไขปญหาตามศักยภาพในพื้นที่ของตนเองที่ชุมชนสามารถจัดการได อาศัยความรวมมือของคนใน
ชุมชนที่ปจจุบันเริ่มตระหนักถึงปญหาดานความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวิธีการหรือรูปแบบที่แตกตางกันตามแต ละพื้นที่ อาทิ
การจัดการพื้นที่ริมน้ําโขง โดยใชวิถีวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ เชน ระบบลวง การทําแปลงผักพื้นบานเพื่อสงเสริม
การกิน และอนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ปจจุบันถูกเลือนหายไป
สาเหตุการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
การศึกษาสาเหตุการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น พบวาสาเหตุสวนใหญที่ทําให
เกิดการสรางความมั่นคงทางอาหาร คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานความมั่นคงทางอาหารความตองการอาหารมีมากเกินกวาจํานวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รายละเอียดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สาเหตุที่ทําใหเกิดการสรางความมั่นคงทางอาหาร
รูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
จากการศึกษาขอมูลดานการจัดรูปแบบความมั่นคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 6 โครงการ จากพื้นที่ทั้ง 4
ภูมิภาค พบวารูปแบบการจัดการดานความมั่นคงทางอาหารของทั้ง 6 โครงการ แบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้
1) รูปแบบการจัดการพื้นที่
การใชรูปแบบการจัดการพื้นที่ในการจัดการดานความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน พบวามี 2โครงการวิจัยที่ใช
การจัดการพื้นที่ในการสรางความมั่นคงทางอาหาร คือ โครงการกระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร บานปากลา ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และการพัฒนาพื้นที่ “กลุซุ”ที่
เหมาะสมตอวิถีชีวิตโดยการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและยาของกลุมชาติพันธุไทยกระเหรี่ยงลักษณะ ไดแก 4 บานสะเนพอง ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรูปแบบการจัดการทั้งหมด (โผลว)
1.1) รูปแบบการจัดการทรัพยากรในแมน้ําโขง การหาปลาในพื้นที่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวาระบบ
ลวง
1.2) การจัดการพื้นที่ริมแมน้ําโขง การทําเกษตรระยะสั้นบริเวณริมแมน้ําโขงในชวงฤดูน้ําลด เพื่อเปนอาหารและ
รายไดใหกับชาวบาน
1.3) การจัดการพื้นที่ปา (เทิงโขง) การปลูกไมไผเพื่อเปนแหลงรายไดใหกับชาวบาน เพราะลักษณะพื้นที่ไมสามารถ
ทํานาได
1.4) การสรางปาขนาดยอมเพื่อเปนแหลงอาหารและยารักษาโรคของกลุมชาติพันธุไทย-กระเหรี่ยง (โผลว) เปนการ
จําลองผืนปามาไวในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดการบุรุกพื้นที่ปา และเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากร
การจัดการพื้นที่ทั้ง 4 รูปแบบนี้ มีบริบทของพื้นที่และมีรูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารที่แตกตางกัน แตทั้ง
สองพื้นที่ไดรับจารีต วิถีชีวิต และภูมิปญญา วิถีวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษและทั้งสองพื้นที่นี้ไดนําเอาหลักการคําสอนตาง ๆ
ใชในการแกไขปญหาดานความมั่นคงทางอาหาร
2) รูปแบบการฟนฟูฐานทรัพยากร
การใชรูปแบบการฟนฟูฐานทรัพยากรในการจัดการดานความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน พบวามี 4 โครงการวิจัย
ที่ใชการจัดการฟนฟูฐานทรัพยากรในการสรางความมั่นคงทางอาหาร คือ โครงการรูปแบบการฟนฟูฐานอาหารเพื่อสรางความ
มั่นคงทางอาหาร บานปาตอง ตําบลกู อําเภอยางสีสุราช จัง หวัดมหาสารคาม โครงการแนวทางการฟนฟูฐานอาหารเพื่ อ
สรางความมั่นคงทางอาหารของ ชุ มชนลัวะ บานหวยหมี ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัด นาน โครงการการพั ฒนา
แหลงเรียนรูอาหารทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร บานศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จั งหวัดเลย และ
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โครงการผักพื้นบานเสริ มความเขมแข็ง ของชุม ชน อําเภอรามัน จังหวั ดยะลา โดยมีรูปแบบการจัดการทั้งหมด 4 ลักษณะ
ไดแก
2.1) การฟนฟูฐานอาหารจากครัวเรือน มุงเนนการจัดการที่ฐานครัวเรือนเปนหลัก ไมวาจะเปนการทําบัญชีครัวเรือน
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการฟนฟูฐานอาหารในครัวเรือน เชน การทําแปลงผัก หรือปลูกผัก
พื้นบานไวรับประทาน
2.2) การฟนฟูฐานอาหารจากธรรมชาติ มีความสําคัญเพราะธรรมชาติเปนแหลงอาหารขนาดใหญ การฟนฟูฐาน
อาหารจึงเนนการอนุรักษทรัพยากรพื้นที่แหลงอาหาร ไมวาจะเปน ปาไม แมน้ํา หรือทุงนา
2.3) การฟนฟูฐานวัฒนธรรม เปนการมุงเนนใหคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน ปลูกฝงใหรูจักแบงปนไมวาจะ
เปนอาหารหรือแรงงาน มีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน
2.4) การฟนฟูฐานเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถผลิตอาหารขึ้นมาเองได เชน ผักสวนครัว ทําใหเกิดความมั่นใจในความ
ปลอดภัยและสามารถกระจายสินคาออกไปสูชุมชนอื่นในรูปแบบของตลาดชุมชน
สรุปผลการศึกษา
การศึกษารูปแบบการจัด การดานความมั่ นคงทางอาหารระดับชุ มชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น มี วัตถุประสงคเพื่ อ
ศึกษาสถานการณข องความมั่นคงทางอาหารระดั บ ชุมชน ศึกษาสาเหตุการสรางความมั่งคงทางอาหารระดับ ชุมชน ศึกษา
รูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ในการศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช
วิธีการวิ จัย ดวยการอานเพื่อวิเ คราะหแ ละสัง เคราะห จากงานวิจัยเพื่อทองถิ่ นจํ านวน 6 โครงการ สามารถวิเ คราะหต าม
วัตถุประสงค สามารถสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังนี้
การศึกษาสถานการณของความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น จากการศึกษาสถานการณดาน
ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน พบวาชุมชนยังไมไดประสบปญหาดานความมั่นคงทางอาหารโดยตรง แตชุมชนสวนใหญ
ประสบปญหาดานการเขาถึงอาหาร (Food Access) โดยมีหลายสาเหตุ อาทิ ความยากจน ฐานอาหารจากธรรมชาติที่เริ่มจะ
หมดไป ทําใหเ ปนขอจํ ากั ดในการเข าถึ งอาหาร ชุ มชนจึง ตองหันมาเตรี ยมพรอมรับ มือกั บสถานการณที่ เกิ ดขึ้น โดยใช องค
ความรูที่มีอยูเพื่อเขาถึงแหลงอาหารและมีตองความปลอดภัย โดยการผลิตหรือแกไขปญหาตามศักยภาพในพื้นที่ของตนเองที่
ชุมชนสามารถจัดการได อาศัยความรวมมือของคนในชุมชนที่ปจจุบันเริ่มตระหนักถึงปญหาดานความมั่นคงทางอาหาร โดยมี
วิธีการหรือรูปแบบที่แตกตางกันตามแตละพื้นที่
การศึกษาสาเหตุการสรางความมั่งคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
สาเหตุที่ ทําใหเกิ ดการสรางความมั่นคงทางอาหารสวนใหญ คือการเพิ่ม ขึ้นของจํานวนประชากรตั้งแตอดีตจนถึ ง
ปจจุบัน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความมั่นคงทางอาหารความตองการอาหารมีมากเกินกวาจํานวนทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด และเมื่อพืชเศรษฐกิจเริ่มเขามามีบทบาทก็เกิดการรุกล้ําผืนปาหรือแหลงน้ํา ใหกลายเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก
ทําใหฐานอาหารที่มีอยูในธรรมชาติลดลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีความทันสมัยมีการโฆษณาอาหารตามสื่อตางๆ ทําให
คานิยมในการกิ นอาหารเปลี่ยนไป ชาวบานเข าถึงแหลงอาหารจากภายนอกไดงายขึ้ น การหาอาหารสวนใหญไมไ ดห าเพื่ อ
รับประทานดั่งเชนอดีตทุกอยางมีความเปนการคาพาณิชยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเขาถึงอาหารไดงายก็อาจเปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดความไมปลอดภัยทางดานอาหาร สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําใหชุมชนเกิดความตระหนักและหารูปแบบหรือวิธีการแกไขปญหา
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารใหแกชุมชนสืบไป
การศึกษาศึกษารูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
รูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน จากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจํานวน 6 โครงการ มีรูปแบบการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร ดังนี้
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1) รูปแบบการจัดการพื้นที่
การใชรูปแบบการจัดการพื้นที่ในการจัดการดานความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน พบวามีรูปแบบการจัดการ
ทั้งหมด 4 ลักษณะ ไดแก รูปแบบการจัดการทรัพยากรในแมน้ําโขง การจัดการพื้นที่ริมแมน้ําโขง การจัดการพื้นที่ปา และ การ
สรางปาขนาดยอมเพื่อเปนแหลงอาหารและยารักษาโรค ที่มีชื่อวา ‘กลุซุ’
2) รูปแบบการฟนฟูฐานทรัพยากร
2.1. การฟนฟูฐานอาหารจากครัวเรือน
2.2. การฟนฟูฐานอาหารจากธรรมชาติ
2.3. การฟนฟูฐานวัฒนธรรม
2.4.การฟนฟูฐานเศรษฐกิจ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสถานการณดานความมั่นคงทางอาหาร ผาน6 โครงการวิจัยดานความมั่นคงทางอาหารจากงานวิจัย
เพื่อทองถิ่น ทําใหทราบวาแมจะมีปริมาณอาหารที่เพียงพอสําหรับการบริโภคแตประชาชนสวนใหญประสบปญหาดานเขาถึง
อาหาร (Food Access) มากที่สุด ทั้งการเขาถึงอาหารในดานการผลิต การหาจากแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติหรือแมแต
ครัวเรือนก็ยังประสบปญหาดานการเขาถึงอาหาร รองลงมาคือการใชประโยชนจากอาหาร (Food Utilization) เพราะอาหาร
ที่ไดสวนใหญมีการปนเปอนของสารเคมีตั้งแตกระบวนการผลิต เมื่อรางกายไดรับสารเคมีในปริมาณมากๆทําเกิดความเสี่ยงใน
การเจ็บปวย เสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) บางพื้นที่ประสบปญหาสภาพอากาศแปรปรวน ฝนไมตกตามฤดูกาลทํา
ใหเกิดปญหาดานการทําการเกษตรซึ่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญ เมื่อประสบกับปญหาตางๆเหลานี้หลายพื้นที่จึงเริ่มตระหนักถึง
ผลที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต สอดคลองกับแนวคิดของ FAO ที่มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ
จากสถานการณดังกลาวทําใหหลายพื้นที่เริ่มตระหนักถึงปญหาและเริ่มเห็นถึงความสําคัญของแหลงอาหารภายใน
พื้นที่หลายพื้นที่เริ่มหันกลับมาอนุรักษทรัพยากรแหลงอาหารในพื้นที่ของตนเองโดยมีรูปแบบหรือวิธีการที่ แตกตางกันไปตาม
ลักษณะพื้นที่ อาศัยภูมิปญญาทองถิ่นหรือวิถีการดํารงชีวิตในการสรางความมั่นคงทางอาหารสงผลใหมีรูป แบบการจัดการ
ทรัพยากรที่หลากหลายโดยมุงเนนใหคนในพื้นที่ไดมีสวนเกี่ยวของ นอกจากการรักษาทรัพยากรแหลงอาหารแลว หลายพื้นที่
เริ่มคิดถึงวิถีวัฒนธรรมในอดีต มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพราะในปจจุบันทุกสิ่งทุกอยางกลายเปนการคาพาณิชย ไม
เหมือนดังเชนในอดีตที่ชวยเหลือกัน
ความมั่ นคงทางอาหาร ถือเปนการสรางภูมิคุมกั น 1 ใน3หวง 2เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาโดยมียุทธศาสตรดานความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานที่มีแนวโนมที่จะ
เปนปญหาสําคัญ เพราะความตองการพืชพลังงาน พืชเศรษฐกิจและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวย
ขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยูและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหารและ
พืชพลังงานในอนาคต สงผลใหการผลิตลดลงไมเพียงพอตอความตองการ หรือมีราคาที่สูงเกินกวากําลังซื้ออาจนําไปสูการเกิด
วิกฤตอาหารโลก
ขอเสนอแนะ
1. ความมั่นคงทางอาหารเปนอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญเพราะเปรียบเสมือนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีจึง
อยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของชวยรณรงคหรือประชาสัมพันธใหชาวบานไดตระหนักถึงปญหาและใหความรวมมือดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง
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2. ชาวบานในหลายพื้นที่ยังไมทราบวาตนเองกําลังประสบปญหาดานความมั่นคงทางอาหาร หรืออาจจะเพิกเฉยกับ
สถานการณดังกลาวเพราะเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา เชนการไมออกไปหาอาหาร หรือหาซื้ออาหาร-วัตถุดิบทุกอยางในการ
ประกอบอาหารเพียงอยางเดียวแมกระทั่งผักสวนครัวที่ชาวบานสามารถปลูกเองไดจึงอยากใหชาวบานใหความสําคัญ อาจจะมี
การรวมกลุมทํากิจกรรม เชนการรวมกลุมปลูกพืช-ผักสวนครัว เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและไดรับประทานอาหารที่
ปลอดภัย
3.ชาวบานควรใหความสําคัญกับการทําบัญชีราย-รับรายจายดานอาหาร เพราะชาวบานในหลายพื้นที่ยังประสบกับ
ปญหารายจายดานอาหารที่มีมากเกินความจําเปน หากมีการทําบัญชีจะทําใหชาวบานสามารถตัดรายจายดานอาหารที่ไม
จําเปนออกไปได
4. การฟนฟูทรัพยากรสามารถแกไขปญหาทางดานความมั่นคงทางอาหาร ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาหนวยงาน
เกี่ยวของควรที่จะใหการสนับสนุน อาทิ ใหทุนสนับสนุน หรือจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
เอกสารอาง
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ. 2552. กระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร บานปากลา
ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
นนทกานต จันทรออน. 2557. ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย (Thailand Food
Security). วิทยากร
ปฏิบัติการ. สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
บุญสง คําจันวงษ. 2554 .รูปแบบการฟนฟูฐานอาหารเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร บานปาตอง ตําบลกู อําเภอยางสี
สุราช จังหวัดมหาสารคาม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
พงษทิพย สําราญจิตต. 2545. การศึกษาสถานะความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรไทย. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :
http://www.sathai.org/autopagev4/show_ TopicPk. (30 สิงหาคม 2560).
พรศรี เหลารุจิสวัสดิ์. 2556. ความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืนภายใตประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN. (ออนไลน). เขาถึงได
จาก : http://www.cpthailand.com/tabid/12ASEA.aspx. (30 สิงหาคม 2560).
มะดามิง อารียู. 2544. ผักพื้นบานเสริมความเขมแข็งของชุมชน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.).
วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์. 2558. ความมั่นคงทางอาหาร:จากพัฒนาการเกษตรสูเศรษฐกิจพอเพียง. การจัดการบานเมืองที่ดี/
นโยบาย : วารสารการเมืองการปกครอง.
วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ.กรมสงเสริมเกษตร. ม.ป.ป. แนวคิดและคํานิยามความมั่นคงทางอาหาร. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก
: http://www.polsci.tu.ac.th/fileload/36/24.pdf. (30 สิงหาคม 2560).
ศจินทร ประชาสันติ์. 2552. การพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร. เอกสารรายงาน สํานักงาน. คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ.
ศยามล เจริญรัตน. มปป. ความมั่นคงทางอาหาร ปาชุมชน กับการผลักดันเรื่องความเปนธรรมเพื่อชุมชนทองถิ่น.
(ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.cusri.chula.ac.th /dcl.pdf. (30สิงหาคม 2560).
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2560. แนวคิดและความหมายของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :
https://www.trf.or.th/2013-12-08. (30สิงหาคม 2560).
สุนทร พุมไพรวัลย. 2557. การพัฒนาพื้นที่ “กลุซุ”ที่เหมาะสมตอวิถีชีวิตโดยการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความ
มั่นคงทางอาหารและยาของกลุมชาติพันธุไทย-กระเหรี่ยง(โผลว) บานสะเนพอง ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1535

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

สุเมธ ปานจําลอง. 2554. กระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นกับการเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของชุมชน. (ออนไลน)
เขาถึงไดจาก : https://www.trf.or.th/index.php?option= w. (30สิงหาคม 2560).
แสวง ดาปะ. 2557. การพัฒนาแหลงเรียนรูอาหารทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร บานศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
อุดมชัย วัฒนธนกุล. 2556. โครงการแนวทางการฟนฟูฐานอาหารเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลัวะ บาน
หวยหมี ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).

1536 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP
(Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง
ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด
Marketing Channels Development Vegetable Standard GAP (Good Agricultural
Practice) of Vegetable Growers Group of Kampaoung the Community
Enterprise in Kampaoung Sub-District Pho Chai District, Roi-Et Province
อรยา เจริญสุทธิกลุ * และพีรชัย กุลชัย
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
*
anan.doraemon@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการสถานการณผักปลอดภัยของกลุม ชองทาง
การตลาดผักปลอดภัย และขอเสนอแนะในการพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของกลุมปลูกผักคําพอุง วิธีการศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุม รวมกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบมีโครงสรางคําถามกับ
สมาชิกกลุม และเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการศึกษาพบวา กลุมมีสมาชิกทั้งหมด 45 ราย ปจจุบันผูสงผักกับ
กลุม 18 ราย อีก 24 ราย ไมสงเขากลุมแลวแตยังคงผลิตผักเปนอาชีพเสริมเพราะตลาดนอกกลุมไดราคาสูงกวา และอีก 3 ราย
เลิกผลิตเนื่องจากขาดทักษะในการปลูก กลุมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับและมี 2 ชองทางการตลาดในปจจุบันคือบริษัท
พรานเฟรชจํากัด และสหกรณโรงพยาบาลรอยเอ็ด พบวากลุมประสบปญหาชองทางการตลาดที่ไกลจากที่ตั้งของกลุมทําใหมี
คาใชจายในการขนสงสูง ขอเสนอแนะในการพัฒนาพบวา 1) ตองทําการตลาดกับกลุมผูบริโภคที่มีความตองการผักปลอดภัย
มาตรฐาน GAP ที่อยูใกลกับกลุมกอนจึงจะไดราคาสูงกวาทองตลาดทั่วไป 2) สรางคุณคาในตัวเกษตรกรในการเปนผูผลิตผัก
ปลอดภัย 3) ควบคุมคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพสูงเพื่อรักษามาตรฐานและความนาเชื่อถือ 4) สํารวจชองทางการตลาดที่อยู
ใกลกับกลุม
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน ผักปลอดภัย ชองทางการตลาด
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Abstract
This research paper is qualitative, aimed to study the development and operations groups,
marketing channel of safety vegetable and suggestion to develop marketing channel of safety vegetable.
The study was conducted by using a group discussion with participatory observation, structured interviews
with group member and staff of relevant agencies. The results show that the group have had 45 members.
Now the group have 18 active members, 24 members are not join the group because other market offer
higher prices than this group and 3 member discontinue production due to lack of planting skill. Now this
group have 2 marketing channel, Parnfresh Co., Ltd. and Roi-Et hospital cooperative. found that the
problem in group is marketing channels far from the group make high cost of transportation. Suggestions
for improvement were found 1) Marketed to consumer who have demand for GAP save vegetable near
the group, make the price higher than general market. 2) Create pride in mind of member as a safety
vegetable manufacturer. 3) Quality control, make interesting story for standard and reliability. 4) Explore
niche marketing channels can be a good intermediary.
Keywords: community enterprise, safety vegetable, marketing channel
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คํานํา
สํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับความสนใจจากผูบริหาร
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วาพื้นที่แหงนี้ควรไดรับการพัฒนาจึงเปนพื้นที่ขยายผลของรูปแบบการพัฒนา “ชองสาริกา
โมเดล” ซึ่งอาศัยหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา” มาปรับใชในการทํางานพัฒนาชุมชน นั้นคือการพัฒนาพื้นที่แบบองครวมทั้ง 5 มิติ ในดานอาชีพ ดานสุขภาพ ดาน
สังคม ดานการศึกษา และดานสิ่งแวดลอม สิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเบทาโกร มี 3 องคประกอบหลักที่สําคัญ
คือ 1) เจาภาพ (Ownership) คือ ทีมงานที่มีทัศนคติ (Mindset) ที่ดีและอยาก มีความรูสึกเปนเจาของในงานพัฒนา โดยการ
ดึงความรวมมือจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 2) ความรูและวิทยาการ (Knowledge) เปนบทบาทจากหนวยงานที่มีความรู
เฉพาะทางหรือปราชญชาวบานที่มาชวยพัฒนาชุมชน 3) ผูสนับสนุน (Sponsor) มีบทบาทในการประสานงานความรวมมือ
ตางๆ หากกิจกรรมติดปญหาก็จะเปนผูสนับสนุน และผลักดันใหกิจกรรมตางๆดําเนินตอไปได โดยอาศัยกระบวนกรทํางาน 7
ขั้นตอน ไดแก การเตรียมทีมงาน การสรางความสนิทสนม การวิเคราะหและทําความเขาใจปญหา วางแผนโดยจัดการขั้ น
พื้นฐานการลงมือปฏิบัติ ถอดบทเรียนขยายงานผานBetagro Network (เบทาโกร, 2558)
พื้นที่ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด มีทั้งหมด 13 หมูบาน ตั้งอยูหางจากอําเภอโพธิ์ชัย 12 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 37,500 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตร 24,809 ไร ปจจุบันมีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,412 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น
9,101 คน แยกเปน ชาย 4,623 คน หญิง 4,478 คน (เทศบาลตําบลคําพอุง, 2557) พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาสลับที่ราบสูงมี
ภูเขาขนาดเล็ก ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหมีปญหาน้ําในการเกษตร ดินรวนปนทรายเปนกรดจัด จากการใชสารเคมีทาง
การเกษตรสะสม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรและปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนอาชีพหลักเชน ขาว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ผลผลิตแตละชนิดมีระยะเวลาในการปลูกและการเก็บเกี่ยวเปนระยะเวลานาน หากพื้นที่ประสบปญหาภัยธรรมชาติ
โรคและแมลงศัตรูพืช ราคาผลผลิตตกต่ํา ไมมีรายไดสํารองที่จะนํามาใชจายในครอบครัวอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตได
ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมไดเห็นถึงปญหา จึงมีโครงการสงเสริมอาชีพเสริมใหเกษตรกรผูปลูกพืชเชิงเดี่ ยวหันมา
ปลูกผักเปนอาชีพเสริมแบบเกษตรผสมผสาน จะกอใหเกิดรายไดรายวัน รายเดือนนอกเหนือจากรายไดหลัก เกษตรกรผูปลูก
ผักแตเดิ มใชสารเคมีเ ขมข นเปนอั นตรายกับทั้ งผูผ ลิต และผูบ ริโภค และตองรับความเสี่ ยงกับการที่ ไม สามารถจัด จําหนาย
ผลผลิตได จึ งเกิ ดการรวมกลุมผู ที่สนใจปลูกผัก รวมกันจั ดการตั้ งแต การผลิ ตผักปลอดภัย มาตรฐาน GAP ตามคํ าแนะนํ า
เจาหนาทีส่ ํานักกิจกรรมเพื่อสังคมและหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถสงจําหนาย บริษัทพรานเฟรช จํากัด ซึ่งเปนชองทาง
การตลาดที่แ รกของกลุ ม มีเ กณฑ ในการรับ ผลผลิต เข มงวด ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสั งคมอยากให กลุ ม มีค วามชั ด เจนและ
สามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต จึงจัดประชุมกลุมและประสานงานกับทางเกษตรอําเภอโพธิ์ชัยจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน
ในชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง กอตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อที่กลุมสามารถดําเนินเรื่องขอรับการสนับสนุน
องคความรูหรือสิ่งตางๆจากหนวยงานรัฐบาลได ปญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงคือ ชองทางการตลาดที่ไกลจาก
ชุมชนทําใหตนทุนในการขนสงสูง กลุมขาดองคความรูความชํานาญในการปลูก กลุมยังเขาไมถึงตลาดและขาดขอมูลดานความ
ตองการของตลาด กลุมจึงมองหาชองทางการตลาดในอนาคตที่สามารถลดตนทุนในการขนสงได ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
โดยมีคําถามวิจัย คือ การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด ควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง
2. เพื่อศึกษาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง
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วิธีการศึกษา
การศึกษาผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ประชากร
เปาหมายคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงทั้งที่ยังผลิตผักปลอดภัยสงเขากลุมจํานวน 10 ราย มีการจัดสนทนา
กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหชองทางการตลาด หาแนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดของกลุมรวมกัน ทําการสัมภาษณ
สมาชิกกลุม จํานวน 5 ทาน เปนการเก็บขอมูลโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชการสัมภาษณคําถามปลายเปดแบบมี
แนวคําถาม และสัม ภาษณดวยคําถามปลายเปดแบบมีแนวคําถามรวมกับ การสังเกตเจาหนาที่ในแตล ะช องทางการตลาด
จํานวน 3 ราย
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอเชิงพรรณนา
ระยะเวลาวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนมิถุนายน 2560 ถึงพฤศจิกายน 2560
ผลการศึกษา
พัฒนาการและสถานการณการผลิตผักปลอดภัย ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง
ผลการศึกษา พบวาพัฒนาการและสถานการณการผลิตผักปลอดภัยในป 2559 ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบ
ทาโกรไดเขามาพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ ตําบลคําพอุง และสนับสนุนใหเกษตรกรทําอาชีพเสริมเพิ่มรายไดรายวันและรายเดือน
ใหเกษตรกร มีรายไดทั้งปนอกเหนือจากพืชไร โดยเริ่มจากความสนใจของเกษตรกร สมาชิกเริ่มตนของผูสนใจปลูกผัก มี
ทั้งสิ้น 6 ราย มีการติดต อประสานงานหาช องทางการตลาดที่ สามารถรับซื้ อผักได โดยปรึกษากับคุ ณพรทิพย พิม พทอง
ภรรยาผูอํานวยการสํานักกิจกรรมเพื่อสังคม ใหชวยหาตลาดใหกับกลุม ซึ่งคุณพรทิพยรูจักกับทางผูจัดการบริษัทพรานเฟรช
จํากัด จังหวัดขอนแกน จึงชวยติดตอขอรายการผักที่ทางบริษัทสามารถรับซื้อได ในชวงเดือน กุมภาพันธ พ .ศ .2559 และใน
เดือนพฤษภาคม 2559 ไดมีการดําเนินการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
(GAP พืชอาหาร) ใหกับเกษตรกรที่เขารวมกลุมปลูกผักคําพอุง ดวยการจัดสนทนากลุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัดทํา
Timeline ใหทราบถึงความเปนมาสิ่งที่เกิดขึ้น ชวนวิเคราะหสถานการณกลุมใหเห็นภาพรวมกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ภาพ
ที่ 1) โดยมีสมาชิกกลุมในปจจุบันเขารวม 10 คน ซึ่งการจัดสนทนากลุม ทําใหเราไดเห็นมุมมองความคิดของสมาชิกและ
พัฒนาการของกลุมที่ดีขึ้นตามลําดับ
“ในตอนแรกของการเริ่มรวมตัวสมาชิก ยังมีผูสนใจไมมากนัก เพราะคิดวาเปนการเสียเวลาและยุงยาก คงตองหา
ตนแบบทําแลวไดเงินกอนดูมีรายไดแบบเห็นภาพ ถึงจะมีคนสนใจปลูกมากขึ้น” (นเรศ เยาวนิช, 2560)

ภาพที่ 1 สนทนากลุมจัดทําtimelineศึกษาและวิเคราะหสถานการณกลุม
กลุมปลูกผักคําพอุง เริ่มสงผลผลิตเขา บริษัท พรานเฟรช จํากัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ .ศ .2559 กําหนด
สงสินคา 3 ครั้งตอสัปดาห โดยมีเจาหนาที่สํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกรสนับสนุนเปนพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนรวมกับ
เกษตรกรทั้งการดูแลแปลง การทําบัญชีโดยการจดบันทึกและขอมูลลงในโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล และในทุก ๆ ขั้นตอน
ของการผลิตผักกอนสงจําหนาย โดยอาศัยรถของทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมในการจัดสงผักกอนในเบื้องตน การจายเงินคา
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ผัก จะจ ายในครั้ง ถัด ไปของการส งผั ก เพื่อให เกษตรกรมีกําลัง ใจในการสง ผักกับ ทางกลุ ม จึง ทําใหท างกลุ มต องกู เงิ นจาก
ธนาคารพัฒนาหมูบานในการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการลงทุนทางการเกษตรของสมาชิก
จากการตกลงในเบื้องตนของสมาชิกในเรื่องของการหักเปอรเซ็นตจากการรับซื้อผักเขากลุมไดขอสรุป ดังตารางที่ 1
จะมีมูลคามากพอจะสามารถพึ่งตนเองได โดยไมตองพึ่งรถของบริษัท และเกิดการจางงานคนในหมูบานเปนผูดําเนินงาน “การ
ที่จะใหกลุมไปถึงเปาหมาย เราคงตองหาคนชวยเราปลูกเพิ่มและหลากหลายมากกวานี้ เราตองหาคนช วยเราในทุกๆดาน
พื้นที่เทานี้มันยังไมพอ ความรูในการปลูกเราก็ยังไมพอ” (เสงี่ยม คําบุญเหลือ, 2560)
ตารางที่ 1 ยอดขายเปาหมายที่กลุมตั้งไวใหสามารถพึ่งตนเองได
รายการ
ยอดขาย การจัดสง/1 ครั้ง
หักเขากลุม (เงินหมุนเวียนในชุมชนการจัดสง/1ครั้ง)
- คาขนสง
- คาดําเนินงาน
- ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพัฒนาหมูบาน
- เงินปนผลคืนใหเกษตรกร

คิดเปน %
100%
20%
13%
3.5%
1.5%
2%

มูลคา
10,000 บาท
2,000 บาท
1,300 บาท
350 บาท
150 บาท
200 บาท

ปจจุบันทางกลุมก็ยังไมสามารถทําไดตามเปาหมาย แตสถานการณกลุมเริ่มดีขึ้นตามลําดับเมื่อมีเกษตรกรสวนหนึ่งมี
รายไดจากการสงผักกับทางกลุม ทางกลุมเริ่มไดรับความสนใจจากคนในชุมชนมากขึ้น จึงสามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาในป
2559 ไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 พัฒนาการและสถานการณกลุมปลูกผักคําพอุง ในป 2559
พัฒนาการและสถานการณการผลิตผักปลอดภัย ในป 2560 กลุมปลูกผักคําพอุง ไดรับความสนใจจากคนในชุมชน
มากขึ้น และเกษตรกรที่เขารวมกลุมทุกรายจะตองไดรับการดําเนินการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAPพืช) เพื่อใหพืชผักของกลุมเปนผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP มีความนาเชื่อถือ สงเขาบริษัท
พรานเฟรช จํากัด ไดซึ่งเปนชองทางการตลาดหลักของกลุม กลุมปลูกผักคําพอุงมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในป 2560 จาก
การศึกษาผานเครื่องมือ Timeline รวมกับเกษตรกรสรุปไดเปนภาพ Timeline (ภาพที่ 3) และจากการสัมภาษณ พบวา กลุม
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในดานของชองทางการตลาด มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากในอดีตแตยังคงติดปญหาในเรื่องของการที่จะ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1541
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พึ่งพาตนเอง ยอดขายที่ยังไมถึงเปาหมายที่จะทําใหกลุมสามารถอยูไดดวยตนเอง ชองทางการตลาดที่ไกลจากกลุมจึงสังเกตได
วาการที่เกษตรกรเกษตรกรไดมีบทบาทในการแสดงความคิด เห็น และไดเห็นถึงพัฒนาการของกลุมรวมกันก็เกิดการพูดคุ ย
และปฎิสัมพันธกันมากขึ้น มีการโตแยงแสดงความคิดเห็นในขอมูลที่ขัดแยงกัน และเสริมกันในขอมูลที่เห็นดวย เมื่อเทียบกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณ พบวาขอมูลที่ไดคอนขางเหมือนกัน แตกตางกันที่ความรูสึกของแตละบุคคล กลุมมีความเห็นตรงกัน
วาควรที่จะมองหาช องทางการตลาดใหมๆ เพื่อลดคาขนสง และสรางผลกําไรที่ มากขึ้นใหกับกลุมได สมาชิกสามารถเขาใจ
ระบบการทํางานไดมากขึ้นจากป 2559 มีระบบกลุมที่สมาชิกชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับปญหา และดวยระบบการทํางานของ
สํานักกิจกรรมเพื่อสังคมที่นําหลักการพัฒนา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาใชในการพัฒนากลุม ทําใหกลุมตระหนักถึงสวนรวม
และนอมนําศาสตรพระราชมาใชในการพัฒนาตนเองอีกดวย

ภาพที่ 3 Timeline สรุปพัฒนาการและสถานการณวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง
ชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจกลุมผูปลูกผักคําพอุง
ผลกาศึกษาพบวาทางกลุม มีชองทางการตลาดเพียง 2 ชองทางในปจจุบัน เพื่อใหเกษตรกรเกิดความเขาใจในแตละ
ชองทางการตลาด และมีส วนรวมในการพั ฒนางานร วมกัน จึงทํ าการศึกษาวิเคราะห ชองทางการตลาดร วมกันดวยการจั ด
สนทนากลุม ในวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมีสมาชิกกลุมในปจจุบันเขารวม 11 คน รวมถึงใชการสังเกตและการสัมภาษณ
ร วมด วย จากการสนทนากลุ ม ร วมกั บ การสั ง เกต การสั ม ภาษณ ส มาชิ ก และการสั ม ภาษณ เ จ าหน าที่ ข องแต ล ะช องทาง
การตลาด ไดขอสรุปการวิเคราะหชองทางการตลาดเปน 3 ชวง คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังนี้
- ชองทางการตลาดของกลุมในอดีตคือตลาดสดบานคําพอุง ที่มีขอดีคือใกลกับแหลงปลูกของกลุม ขอเสียคือผลผลิต
คลายๆกันราคาไมสูงมากและลนตลาดในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว คนในชุมชนไมไดเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคผัก
ปลอดภัยมากนัก
- ชองทางการตลาดในปจจุบัน มี 2 ชองทางคือ
1) บริษัทพรานเฟรช จํากัด จังหวัดขอนแกน (เทสโกโลตัส) ในรูปแบบของการขายสงเปนกิโลกรัม มีขอดีคือ รับผัก
ไดในปริมาณมากมีราคารับซื้อคงที่เกือบทั้งป ขอเสียคือระยะทางที่ไกลจากกลุมทําใหมีคาใชจายในการขนสงที่คอนขางสูงและ
มาตรฐานการรับซื้อผักที่เขมงวดทั้งความสวยงามและความปลอดภัยซึ่งกลุมยังตองพัฒนาความรูและทักษะในการปลูกตอไป
ในอนาคต
2) สหกรณโรงพยาบาลรอยเอ็ด ในรูปแบบของการขายปลีก มีขอดีคือสามารถกําหนดราคาขายเองได ขายไดแพง
กวาชองทางการตลาดแรก มีระยะทางการขนสงที่นอยกวาชองทางแรก และเปนชองทางการตลาดที่สามารถเปนสื่อกลางที่ดี
ในการประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงใหเปนที่รูจักในฐานะกลุมผูปลูกผักปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP ขอเสีย
คือ จํานวนชั้นวางที่จํากัดทําใหไมสามารถเพิ่มยอดขายไดและเนื่องจากเปนการขายปลีกแบบฝากขาย จะตองถูกหักเปอรเซ็นต
คาชั้นวางใหทางสหกรณ และมักถูกผูคารายอื่นนําสินคามาวางทับสินคาของกลุมดังภาพที 5
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ภาพที่ 5 ชั้นวางสินคาสหกรณโรงพยาบาลรอยเอ็ด
- ชองทางการตลาดในอนาคต
1) ฝายโภชนาการโรงพยาบาล เนื่องจากการไดเขาไปในโรงพยาบาลเปนการเริ่มตนที่ดีในการเปดตลาดใหมๆที่ใกล
ตัวมากยิ่งขึ้ นใหกับกลุ ม ทางโรงพยาบาลเห็ นถึง ศักยภาพของกลุ มวาสามารถผลิต ผักปลอดภั ยมาตรฐานGAP ได และได
มองเห็นวาทางกลุมไดผลกําไรที่นอยจึงอยากที่จะเสนอชองทางอื่นๆใหทางกลุมไดลองนําไปพิจารณาโดยเสนอใหทางกลุมผลิต
ผักปลอดภัยสงฝายโภชนาการหองพิเศษโรงพยาบาลรอยเอ็ดหากมีความสม่ําเสมอในการจัดสงจะขยายชองทางการตลาดไปสู
โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดรอยเอ็ด จากการที่ทางกลุมรับขอเสนอมาวิเคราะห พบวามีขอดีที่นาสนใจคือราคารับซื้อคอนขางสูง
และคงเดิม ตลอดทั้ งป ระยะการขนส งที่ ใ กล มากขึ้ น แตมี ขอจํากัด คื อรายการชนิ ดผั กที่ สามารถรั บไดจากกลุม มีเ พีย งไม กี่
รายการที่กลุมสามารถผลิตได
2) ห างสรรพสิ นค าในจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จากการสํ า รวจเส นทางช องทางการตลาดที่ ส ามารถจั ด ส ง ได พ บว า มี
หางสรรพสิ นค าอยู ในเสนทางที่ จัด สง ปกติ จึง ทํ าการสั มภาษณ เ จาหนาที่เ พื่ อสอบถามแนวทางในการจั ดส ง ได ขอสรุป ว า
หางสรรพสินคาตองการผักปลอดภัยทั้งในมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย รวมถึงผลไมพื้นถิ่นก็สามารถนํามาเสนอขาย
ไดหากเปนสินคาประเภทพืชผักตองการผักที่หลากหลายแตกตางจากที่มีจําหนายอยูแลวเชน ผักพื้นบานอีสาน
3) ตลาดสดอําเภอโพธิ์ชัย ขอดีคือเปนตลาดสดที่ใหญและใกลกลุม มีกําลังในการรับซื้อไมมากเพราะมีพอคาคนกลาง
เจาประจําอยูแลว และไมไดตระหนักถึงความปลอดภัยของพืชผักมากนัก เนนที่มีผลผลิตสงและดูความสวยงามเปนหลัก ผักที่
ตลาดตองการบางชนิดไมสามารถปลูกไดดีในแถบภาคอีสาน เชน กะหล่ําปลี ผักกาดขาว เปนตน
ขอเสนอแนะการพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจกลุมผูปลูกผักคําพอุง
ผลการศึกษาพบวาจากการจัดสนทนากลุม ( ภาพที่ 6 ) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2560 เพื่อชวนใหกลุมทบทวนถึงแตละชองทางการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง มีที่มาตั้งแตอดีต ปจจุบัน
และในอนาคตที่กําลั งจะเกิด ขึ้นอี กครั้ ง เพื่อ หาข อเสนอแนะแนวทางในการพั ฒนาชองทางการตลาดรวมกัน สามารถสรุ ป
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชองทางการตลาดรวมกัน ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองสรางคุณคาใหเกิดกับผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ของตนเอง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและมีความสามารถตอรองในเรื่องของการยกระดับราคาสินคาเกษตรมาตรฐาน GAP กับทางผูคาได
2) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ตองควบคุมคุณภาพผลผลิตใหผลผลิตมีคุณภาพสูง ตั้งแตการผลิต จนถึงการ
สงจําหนายเพื่อรักษามาตรฐานของกลุมเอาไว
3) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองมีการปรับในเรื่องของการวางแผนการผลิตใหมีความตอเนื่อง สอดคลอง
กับความตองการในแตละชองทางการตลาด เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคา
4) วิสาหกิจชุมชนกลุม ปลูกผักคําพอุงตองมีการปรับเปลี่ยน บรรจุภัณฑ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเปนเอกลักษณ
ใหกับกลุม สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ดึงดูดลูกคาและชองทางการตลาดใหมๆไดมากขึ้น
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5) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองมองหาชองทางการตลาดที่สามารถเปนสื่อกลางที่ดีในการทําใหผูบริโภค
ไดรับรูรับทราบถึงคุณคาของสินคาจากกลุม และเขาไปทําความเขาใจกับทางชองทางการตลาดถึงความตองการของกลุมและ
ผลประโยชนที่ทางชองทางการตลาดจะไดรับหากเราพัฒนาไปพรอมกัน คิดแนวทางสงเสริมการตลาด (Promotion) ใหกับ
ทางชองทางการตลาด เปนการกระตุนลูกคาใหเขามาสนใจมากขึ้นทั้งสนใจในเรื่องของผักปลอดภัยและแหลงจําหนาย

ภาพที่ 6 สนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารวมกัน
วิจารณผลการศึกษา
การที่เราจะสามารถพัฒนาชองทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ผูมีสวนเกี่ยวของตองมีทัศนคติ
ที่ ดี กั บ กลุ ม สร างกํ า ลั ง ใจให กั นให อยากจะพั ฒ นา สร างเป า หมายที่ ม องเห็ น ได ต ามความเป นจริ ง บนพื้ นฐานขี ด จํ ากั ด
ความสามารถและความพรอมของกลุม สามารถพึ่งตนเองได มีความรูรวมกันแบงปน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะ
นําพาไปสูการพัฒนางานรวมกันทั้งในปจจุบันและในอนาคต และการที่กลุมเปนจุดเริ่มตนในการผลิตผักปลอดภัยเปนอีกกําลัง
สําคัญที่จะทําใหชองทางการตลาดที่ยังไมนิยมบริโภคผักปลอดภัยไดเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคผักปลอดภัยมากขึ้น เกิด
ความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่สงผลดีกับทั้งผูผลิต ผู จําหนาย และผูบริโภค ถึงแมวาในปจจุบันยังมีผูนิยมผัก
ปลอดภัย ไมมากนั ก แตในอนาคตหากทางกลุมไดมีการประชาสัมพันธ มากขึ้นเปนที่รูจักมากขึ้น ประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ ใหมีการรณรงคใหเห็นความสําคัญของการบริโภคผักปลอดภัย และใหความรูกับคนในชุมชนมากขึ้น ในอนาคตทางกลุม
จะกลายเปนตนแบบการผลิตผักปลอดภัยใหกับคนในชุมชนและชุมชนรอบขาง กลุมสามารถพึงตนเองไดอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือ
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญของวิสาหกิจชุมชนคือการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา (ศิริภรณ พงศลี้,
2560) กลุมจึงสามารถสรางรายไดและสุขภาพที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะระดับชุมชน
1.1 สรางความเขมแข็งใหกับกลุมใหสมาชิกมีทัศนคติที่ดีตอกลุม รูจักตนเอง เห็นคุณคาในตัวเอง
1.2 สรางความเขาใจใหสมาชิกและใชกระบวรการกลุมในการตัดสินใจ
2) ขอเสนอแนะเพื่อการขยายผล
2.1 ควบคุมคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐาน
2.2 ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑเพื่อสรางความนาเชื่อถือ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของ
วิสาหกิจชุมชน
2.3 หาชองทางการตลาดใหมๆที่สามารถเปนสื่อกลาที่ดีใหกับวิสาหกิจชุมชน
2.4 คิดแนวทางการสงเสริมการตลาดใหกับชองทางการตลาด
2.5 ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุมทั้งดานองคคามรู การจัดการและ
การตลาดของกลุม
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3) ขอเสนอแนะดานงานวิจัย
3.1 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมกลุม การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนากลุมอาชีพ
3.2 ศึกษาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาชองทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง แบงออกเปน 3 ชวง คือ ชองทางการตลาดใน
อดีต ชองทางการตลาดในปจจุบัน และชองทางการตลาดในอนาคต พบวา ชองทางการตลาดในปจจุบัน มี 2 ชองทางคือ
บริษัท พรานเฟรช จํากัด กลุมสะทอนถึงความไมพอใจในการตัดยอดรับซื้อและขอจํากัดที่ระยะทางไกลคาใชจายในการขนสง
สูง สะทอนถึงการมองหาชองทางการตลาดใหมที่ใกลตัวมากขึ้น ชองทางที่ 2 สหกรณรานคาโรงพยาบาลรอยเอ็ด เปนการขาย
ฝากสามารถกําหนดราคาขายได ระยะทางการสงที่ใกลทําใหผักมีมูลคาสูงกวา และชองทางการตลาดในอนาคตไดแก ฝาย
โภชนาการหองพิเศษในโรงพยาบาลรอยเอ็ดและโรงพยาบาลอื่น ๆ หางสรรพสินคา ทั้งสองชองทางนี้มีความตองการผั ก
ปลอดภัยและมีระยะสงที่ใกลยิ่งขึ้น จึงเปนชองทางที่มีความเหมาะสมที่จะตอยอดในอนาคต ในสวนของตลาดสดในอําเภอโพธิ์
ชัยพบวาตลาดไมไดสนใจในเรื่องความปลอดภัยของพืชผัก เพียงสวยงามก็จะรับซื้อ หากกลุมจะสงผักปลอดภัยมาตรฐานGAP
ก็จะไดเพียงราคาเทากับผักทั่ว ๆ ไป ดังนั้นการที่จะหาชองทางการตลาดในอนาคต จึงตองเจาะกลุมชองทางการตลาดที่มี
ความตองการผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP กอน แลวจึงมองกลับมาที่ศักยภาพของกลุมเพื่อพัฒนางานตามความเปนจริงตอไป
การที่เราจะสามารถพัฒนาชองทางการตลาดของ วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ผูมีสวนเกี่ยวของตองมีทัศนคติที่ดีกับ
กลุม สรางกําลัง ใจใหกันใหอยากจะพัฒ นา สร างเป าหมายที่ม องเห็นได ตามความเป นจริ ง ซึ่ง จะนําพาไปสู การพัฒ นางาน
รวมกันทั้งในปจจุบันและในอนาคตบนพื้นฐานของความสามารถของกลุม
ขอเสนอแนะในการพัฒนาชองทางการตลาด ตองสรางคุณคาในตัวเกษตรกรใหเห็นถึงความสําคัญในการเปนผูผลิต
ผักปลอดภัย ควบคุมคุ ณภาพผลผลิต ใหผ ลผลิ ตมีคุ ณภาพสูง และมีเรื่ องราวน าสนใจ ตั้งแตการผลิ ต บรรจุ ภัณฑ แนวทาง
สงเสริมการตลาด จนถึงการสงจําหนายเพื่อรักษามาตรฐานของกลุม มองหาชองทางการตลาดที่สามารถเปนสื่อกลางที่ดีใน
การทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงคุณคาของสินคาจากกลุมและความคุมคาที่จะซื้อ เขาไปทําความเขาใจพูดคุยและยื่นขอเสนอกับ
ทางชองทางการตลาดถึงความตองการของกลุมและผลประโยชนที่ทางชองทางการตลาดจะไดรับหากเรารวมมือกันพัฒนา จะ
ทําใหเกิดความสมดุลที่ทั้งสองฝายไดประโยชนหากพัฒนาไปพรอม ๆ กัน
เอกสารอางอิง
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การพัฒนาศักยภาพกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเม็ก
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Potential Development of Organic Vegetable Group, Ban Don Klang,
Chong Mek Sub-District, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province
อภิญญา แสงสงวน* และพีรชัย กุลชัย
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
*
aomaom2@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพั ฒนาการและสถานการณการดําเนินงานกลุม ศักยภาพของสมาชิกกลุ ม
และแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษ งานวิจัยฉบับนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาพัฒนาการและสถานการณ
ของการดําเนิ นงานกลุมผานเครื่องมือศึกษาชุมชน ประกอบไปดวย ปฏิทินชุม ชน และการเก็บแบบสัมภาษณกลุมตั วอยาง
จํานวน 8 ราย พบวา มีเกษตรกรหญิงมากกวาเพศชาย อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป ศักยภาพของเกษตรกรดานทรัพยากรการผลิต
มีพื้นที่การปลูกผั กนอยกวา 1 งาน กูยืมเงินธนาคารพัฒนาหมูบานเล็กนอยในการนํามาเป นเงินทุนหมุนเวี ยน ศึกษาขอมู ล
ผักแตละชนิดเพื่อนํามาวางแผนการปลูก ประสบการณในการปลูกผักอยูระหวาง 2-4 ป พบปญหาแมลงศัตรูพืชในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ซึ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหัวหนากลุม
ไดแก การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ชองทางการจําหนายผลผลิต และ การทําบัญชีรายรับรายจาย เมื่อทราบถึงแนวทางและ
ปญหาที่แทจริงของเกษตรกรจึงทําใหพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไดอยางตรงความตองการ
คําสําคัญ: เกษตรกร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ การพัฒนาศักยภาพ
Abstract
This research aims to study the development and operations groups. Potential members of the
group the development and cultivation of vegetables. This research used qualitative research methods. By
studying the development and situation of the group through education, community comprising community
calendar, and to collect a sample interview 8 samples showed Farmers females than males aged 51
years and above the capacity of farmers to the resources. manufacture There is space to grow vegetables
less than 1 Village Development Bank loan for a small amount in the fund. Each kind of vegetable
planting to be planned. Experience in growing vegetables is between 2-4 years of problem pests in
growing organic vegetables. The development potential of growers of organic vegetables to share their
learning with the leader of the group is to eradicate pests. Channel output and the income statement.
Keywords: agriculturist, organic vegetable group, potential development
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บทนํา
บานดอนกลาง ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรทั้งหมด 246 คน 64 ครัวเรือน (อางอิง
จากขอมูลประชากร ที่วาการอําเภอสิรินธร , 2560) ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนแบบสังคมเครือญาติ ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสวนใหญเลี้ยงปลานิลกระชังเปนอาชีพหลัก และมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง
ยางพารา และมะมวงหิมพานตเปนอาชีพรอง การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเปนเวลานาน หากประสบปญหากับภัยธรรมชาติและโรค
แมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตเกิดความเสียหายและไดผลผลิตลดนอยลง รายไดจะลดลงอยางมากเพราะทําการเกษตรในพื้นที่
จํานวนมาก เกิดเป นภาวะหนี้สิน สงผลถึง คุณภาพชี วิตของเกษตรกร ทั้ งนี้เ พราะเกษตรกรยัง ขาดการความรูดานวางแผน
การผลิต การตลาด การเงิน เมื่ อป พ.ศ. 2559 ได มีการจั ดโครงการส งเสริม การทําอาชี พเสริ มการปลูกผั กสวนครั ว เพื่ อ
รับประทานภายในครัวเรือน และลดภาระคาใชจาย ในปจจุบันไดนําโครงการอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัวมาพัฒนาใหเปน
การปลูกผักปลอดสารพิษ เปนผักที่มีระบบการผลิตที่มีการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช มีสารพิษตกคางอยูแต
จะตองไมเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว (อดิศักดิ์ เหลาพิมพ , 2559) ซึ่งปลอดภัยแกตัวเกษตรกรเอง
หากส ง เสริ ม ให เ กษตรกรหั น มาปลู ก ผั กปลอดสารพิ ษเป น อาชี พ เสริ ม จะก อ ให เ กิ ด รายได ร ายวั น รายเดื อ น รายป ที่
นอกเหนือจากรายไดจากการเลี้ยงปลานิลกระชังและปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใชระยะเวลาที่นานกวา รวมถึงสงเสริมการวางแผนการ
ผลิต การตลาด การเงินเพื่อสงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเริ่มพัฒนาเกษตรกรที่มีความตื่นตัวสูงพรอมที่จะยอมรับ
ความคิดเห็น นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ (สุชาติ ออนดํา , ม.ป.พ.) เพื่อสรางใหเปนเกษตรกรตนแบบที่สามารถทํา
ใหเกษตรกรรายอื่นมาศึกษาเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู คําแนะนํา และนําไปปรับใชกับพื้นที่ของตนเอง แตเนื่องจากเกษตรกร
ยังขาดองคความรู ความเขาใจในการปลูกผักปลอดสารพิษ ผูวิจัยจึงเปนผูประสานงานระหวางภาครัฐหรือเอกชน กับเกษตรกร
ในการเสริ มสรางความรูความเขาใจในการปลูกผั กปลอดสารพิษตามหลั กวิชาการ เพื่อใหเ กษตรกรมี การพัฒนาอยางยั่งยื น
เปาหมายหลักในดานการพัฒนาอาชีพหลัก รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการปลูกผักปลอดสารพิษ กอนหนานี้ยังไมทราบ
ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร จึงทําใหไมทราบความตองการในการพัฒนา ศักยภาพของสมาชิกกลุม รวมถึงปญหาในการปลูก
ผักปลอดสารพิษที่แทจริงในพื้นที่ เพื่อใหไดผลออกมาเพื่อหารือวา กลุมจะมีแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษใน
ดานใด ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโดยมี คําถามวิจัยคือ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
ดอนกลาง ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพัฒนาการและสถานการณของการดําเนินงานกลุมปลูกผั กปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเม็ ก
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของสมาชิ ก กลุ ม ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ บ า นดอนกลาง ตํ า บลช อ งเม็ ก อํ า เภอสิ ริ น ธร
จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากลุ ม ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ บ า นดอนกลาง ตํ า บลช อ งเม็ ก อํ า เภอสิ ริ น ธร
จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยวิจัยแบบผสม(Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ประชากร คือ สมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลางจํานวน 8 ราย
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ขั้นตอนในการศึกษา
1. การวิจัยจากเอกสาร ตรวจสอบทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ เพื่อศึกษาเปนแนว
ในการดําเนินงานวิจัย
2. จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการวิจัย
3. ศึกษาและประมวลผลวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาศักยภาพสมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานดอนกลาง
4. สรางเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสัมภาษณ และสัมภาษณเชิงลึกกับหัวกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอน
กลาง
5. การเก็บขอมูล แบบสัมภาษณสมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลางจํานวน 8ราย
6. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลที่ไดรวมกับชุมชน
7. สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผานเครื่องมือ ปฏิทินชุมชน และ
การสัมภาษณเชิงลึก จดบันทึก ถายภาพ โดยจัดแบงหมวดหมูในรูปแบบการพรรณนา
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชสถิติรอยละผานเครื่องมือแบบสัมภาษณ
ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2560
ผลการศึกษา
พัฒนาการและสถานการณของการดําเนินงานกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
จากการศึกษา พบวาในอดีตเกษตรกรบานดอนกลางมีการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนจํานวนมากโดยพบ
โรคแมลงศัตรู พืช และใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืชอยางเขมขน ซึ่ งทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม และ
สุขภาพของตัวเกษตรกรเอง ป 2556 เริ่มมีการดําเนินการโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของเครือเบทา
โกรในการเขามาพัฒนาหมูบานดอนกลาง และมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมูบาน เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนใหชุมชนมีเงินทุน
สนับสนุนปจจัยและผลผลิต จากการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอโดยไมกูเงินนอกระบบ และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน ป 2557 เริ่มมีการปรับปรุงการปลูกมันสําปะหลังถูกตองตามหลักวิชาการ โดยการปลูกมันสําปะหลังที่ ถูกตองจะตอง
ปฏิบัติตาม 10 ขั้นตอน 1) การวางแผนการเงิน และพื้นที่เพาะปลูก 2) มีการตรวจวิเคราะหดิน และการเตรียมดิน 3) การ
เลือกพันธุปลูกใหเหมาะสมกับลักษณะของดิน 4) จัดระยะปลูกที่เหมาะสม 5) การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 6) มีการกําจัด
วัชพืชกอนปลูก และระหวางปลูกอยูเสมอ 7) การเก็บเกี่ยวตรงตามอายุของพืช 8) การทําบัญชีครัวเรือน และบั ญชีตนทุนอยู
เสมอ 9) ระบบน้ําที่ถูกตอง 10) การปลูกพืชชนิดอื่นรวมดวย จากแตเดิมเกษตรกรสามารถปลูกมันสําปะหลังไดผลผลิต 2-3
ตัน/ไร เมื่อทางศูนยวิจัยพืชไรจังหวัดอุบลราชธานีไดนําวิจัยมาทดลองกับพื้นที่บานดอนกลาง ลักษณะดินรวนปนทรายสามารถ
ใหผลผลิตไดถึง 7 ตัน/ไร ป2559 ไดรับสนับสนุนจากทางภาครัฐ เพื่อจัดตั้งระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร โดยดึงน้ําจาก
เขื่อนขึ้นมาใชประโยชนทางการเกษตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร และมีการสงเสริมการทําอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อ
สงเสริมใหชาวบาน ลดภาระคาใชจายในครัวเรือน โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปนการวางแนวทางเพื่อพัฒนาโครงการฯ ไปสูการสรางอาชีพเสริมใหกับครัวเรือนไดในอนาคต เมื่อวันที่ 3 มิ ถุนายน 2559
ชาวบานดอนกลางไดศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัวที่ ตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ อ
สงเสริมความรูในการปลูกพืชผักสวนครัว และวันที่ 10 มีนาคม 2560 มีการจัดการประกวดแขงขันการปลูกผักสวนครัว มีผู
เขาประกวด 13 ครัวเรือน โดยมีคุณสมพร สังกะเพศ (เกษตรอําเภอสิรินธร) เปนประธานตัดสินและใหคําแนะนําในการปลูก
พืช (มนตรี ทองปน, 2560) ในปจจุบันทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกรไดนําโครงการอาชีพเสริมการปลูกผักสวน
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ครัว มาพัฒนาใหสามารถสรางอาชีพเสริมใหกับครัวเรือนของเกษตรกร โดยการดําเนินงานของกลุมมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
การสํารวจหาปริมาณความตองการซื้อ ความตองการขายของปริมาณผักในตลาดชองเม็ก เพื่อนํามาวางแผนการผลิตตอไป มี
การประชุมกลุม เพื่อหาเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเขารวมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมA เปนกลุมเกษตรกรที่มีที่ดิน มีแหลงน้ํา และมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน มีจํานวนเกษตรกร 5 คน กลุม B เปน
กลุม เกษตรกรที่มีที่ดิน มีแหลงน้ํา และไมมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน มีจํานวนเกษตรกร 8 คน ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน
2560 เกษตรกรกลุมA ไดไปศึกษาดูงานอาชีพเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อ
สงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพเสริมสงเสริมและจัดตั้งกลุมอาชีพในการรวมกันซื้อรวมกันขาย และเสริมสรางใหสามารถ
พึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาดูงานเกษตรกรไดเยี่ยมชม
แปลงผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ (ภาพที่1) เกษตรกรไดมีโอกาสรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกับเกษตรกรที่ประสบ
ผลสําเร็จ และไมประสบผลสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากลุมตนเองตอไป รับฟงขั้นตอนการดําเนินงาน กางวางแผน
การตลาด การบริหารจัดการตางๆ พร อมทั้ง ปญหาและอุ ปสรรคที่เกิ ดขึ้นจากการจัดตั้ งกลุม อาชีพ เสริม ถอดบทเรี ยนจาก
การศึกษาดูงาน ซึ่งความรูที่ได คือ 1) วิธีการปลูกบวบเหลี่ยมใหไดผลผลิตที่ดี 2) วิธีการขุดสระพลาสติกกักเก็ บน้ําเอาไวใชใน
ยามแลง 3) การเริ่มจัดตั้งกลุมปลูกผัก โดยเริ่มแรกจะมีการหาตลาด เพื่อเปนการรองรับผลผลิตที่แนนอน หลังจากนั้นเริ่มหา
คนปลูก โดยมีการวางแผนการปลูกรวมกัน 4) ขอดีของการจดวิสาหกิจชุมชน คือ การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบ
ธุรกิจในระดับชุมชน ไดรับการรับรองตามกฎหมาย สงเสริมความรู พัฒนาความสามารถในการจัดการตรงตามความตองการที่
แทจริง และทําใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได มีความพรอมที่จะพัฒนาสําหรับการแขงขันทางการคา
ในอนาคต

ภาพที่ 1 กลุมเกษตรกรบานดอนกลางเยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560
นางอัญชลี หวยใหญ เปนเกษตรกรกลุมA เปนเกษตรกรที่มีความตื่นตัวสูง พรอมที่จะยอมรับความคิด นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ เกษตรกรคนแรกเริ่มมีการเพาะกลาบวบเหลี่ยมในถาดเพาะ เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกชุ ก จึง
ทําใหเกษตรกรจะตองเพาะกลาบวบเหลี่ยม ซึ่งเปนวิธีการผลิตตนกลาที่ประสิทธิภาพมากที่สุด ระหวางการเพาะกลา พบแมลง
ศัตรู พืช คือ แมลงเตาแตง ซึ่ง เกษตรกรได นําน้ําหมักสะเดามาฉี ดพ นเพื่ อกําจัด แมลงเต าแตงที่ มากั ดกิ นใบบวบเหลี่ยม ซึ่ ง
ระหวางการดําเนิ นโครงการไดนําขอมูลปริมาณความตองการซื้อ ความตองการขายของตลาดผักชองเม็กมาวิเคราะห และ
ศึกษาชวงเวลาผักที่มีราคา เพื่อนํามาวางแผนการผลิต เนื่องจากมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด จึงมีการวางแผนการปลูกให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและลักษณะภู มิอากาศที่ มีความเหมาะสมกับ การเจริญ เติบโตของชนิดพืช ในวันที่ 6 กันยายน
2560 ตัวแทนเกษตรกรบานดอนกลางจํานวน 3 คนเขารวมการจัดอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาในกิจกรรมสงเสริ มการ
ผลิต พืชผั กอินทรีย แบบครบวงจร ณ บานสุ ขเกษม หมู1 4 ตํ าบลคันไร อํ าเภอสิริ นธร จั งหวั ดอุบ ลราชธานี โดยนายสุ นทร
หอมหวาน ตําแหนงนั กวิชาการสงเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปนวิทยากรในการ
อบรมในครั้งนี้ เพื่อใหไดความรูเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายกับเกษตรกรในชุมชน
บานใกลเคียง (แลกเปลี่ยนเรื่องการวางแผนการปลูก การใชปุยอินทรียแทนการใชเคมี และการตลาด เปนตน) ภายในการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1549
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อบรมมีการอธิบายถึงเชื้อราไตรโคเดอรมา ประโยชนของเชื้อราไตรโคเดอรมา วัสดุ อุปกรณรวมถึงขั้นตอนการขยายเชื้อราไตร
โคเดอรมา รวมถึงวิธีการใช เมื่ออบรมภาคบรรยายจบในชวงเชา ชวงบายเปนการอบรมภาคปฏิบัติ ไดมีการสาธิตวิธีการขยาย
เชื้อราไตรโคเดอรมา โดยใหผูเขารวมการอบรมมีสวนรวมในขั้นตอนการสาธิตในแตละขั้นตอน (ภาพที่2)

ภาพที่ 2 การมีสวนรวมของผูเขารวมการอบรมการสาธิตขั้นตอนการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560
เมื่อผลผลิตบวบเหลี่ยมออกสูตลาดชองเม็กจํานวนมากทําใหเกิดภาวะผลผลิตลนตลาด จึงตองแกไขปญหาโดยการ
หาตลาดเพิ่ มเพื่อระบายผลผลิ ตออก ซึ่ง ได กระจายผลผลิต ไปยัง ตลาดลาว กลุม ปลู กผั กปลอดสารพิ ษได มีส มาชิกเข าร วม
โครงการเพิ่มขึ้น 5 คน ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้ เปนเกษตรกรที่ไดไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู ปญหาระหวางการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ คําแนะนําจากเกษตรกรคนแรก (นางอัญชลี หวยใหญ) เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองตอไป
เมื่อผลผลิ ตของเกษตรกรได จําหน ายออกสูต ลาด เกษตรกรได ไปศึกษาตลาด และร วมพูด คุย กับ แม คาด วยตนเอง เพื ่ อนํ า
คําแนะนําจากทางแมคา มาปรับใชในการเพาะปลูก เมื่อสามารถรวมกลุมใหรวมกันซื้อ รวมกันขายได สามารถพึ่งพาตนเองได
มีการศึ กษาหาขอมูลจากแหล งสารสนเทศ และมีการจดบั ญชีฟาร มอยูเสมอ ซึ่ง จะสามารถนําพากลุม เขาสูกระบวนการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ไดรับการรับรองตามกฎหมาย และมีระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดี ปลอดภั ย
ตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคเพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพปราศจากศัตรูพืชและจุลินทรีย ไมทําใหเกิดมลพิษตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําไปสูการขอรับรองแหลงผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practices) ในอนาคตกลุมปลูกผัก
ปลอดสารพิษบานดอนกลาง สามารถขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑผักปลอดสารพิษใหกลายเปน ผลิตภัณฑ
ชุมชนของบานดอนกลาง
ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร
เกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 8 คน พบวามีเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเปนเพศหญิง 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และ
เพศชาย 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ พบวากลุมเกษตรกรเพศหญิงสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 และตั้งแต 51 ป
ขึ้นไปเทากัน คิดเปนรอยละ 25.0 และมีอายุระหวาง 41 – 50 ปคิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ สําหรับกลุมเกษตรกรเพศ
ชายสวนใหญอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 25.0 และมีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 12.5 สวนใหญมีอาชีพ
หลักเลี้ยงปลานิลกระชัง มีอาชีพเสริมปลูกพืช ทําไร ทํานา ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผักปลอดสารพิษ
ที่เกษตรกรเลือกปลูก 3 อันดับแรก ไดแก ผักบุง ถั่วฝกยาว และบวบหอม สวนใหญเกษตรกรจะใชแหลงน้ําจากน้ําประปาใน
การทําปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีวิธีใชสายยางฉีดในการรดน้ําผักปลอดสารพิษ พื้นที่ทําการปลูกผักของเกษตรกรมีพื้นที่นอย
กวา 1 งาน สภาพของดินเปนดินร วนปนทราย มีคา pH เปนกรดเล็กน อย สวนใหญเกษตรกรมีการกูยืมเงินธนาคารพัฒนา
หมู บานเล็กนอยในการนํ ามาเป นเงินทุนหมุนเวี ยน ซึ่ ง เกษตรกรส วนใหญ มีร ายได ต อเดือนอยูใ นชวง 2,000-3,999 บาท มี
จํานวนแรงงานภายในครัวเรือน 2 คน มีการวางแผนการเตรียมดินระดั บนอย การวางแผนการปลูกระดับปานกลาง และศึกษา
ขอมูลชนิดผักแตละชนิดกอนลงมือปลูก สวนใหญมีประสบการณในการปลูกผักอยูในระดับปานกลาง คือ 2-4 ป ซึ่งเกษตรกร
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ไดรับความรูเรื่องการปลูกผักมาจากภูมิปญญาดั้งเดิมของตนเอง จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ตางๆ เกษตรกรมีความเขาใจการ
ปลูกผั กปลอดสารพิษ เปนผักที่มีการใชปุ ยและสารเคมีที่ไ มเกินระดับ มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพราะ
กระบวนการปลูกเกษตรกร ยังมีการใสปุยเคมี มีการฉีดพนยาฆาแมลงทั้งสารเคมีและใชสารชีวภาพชวยอีกทางหนึ่ง สวนใหญ มี
ปญหาในการผลิตพบเรื่องแมลงเตาแตง แมลงวันทอง และเพลี้ยออน 4 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.0 ใน 8 คน รองลงมาคือ
พบหนอน 3 คน คิดเปนรอยละ 16.0 ใน 8 คน และพบโรคราน้ําคาง 2 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ใน 8 คน สุดทายพบเพลี้ยไฟ
เพลี้ยแปง 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.0 ใน 8 คน และเกษตรกรมีวิธีการแกไขปญหา คือ ใชมือหยิบจับแมลงเตาแตง และ
หนอนออก ทํ ากับดักแมลงวันทองจากขวดน้ําพลาสติ กและใชใบกระเพราเปนตัวลอแมลงวันทอง เมื่อมีแมลงศัตรูม ากเกิ น
เกษตรกรจะนําน้ํ าหมักจากปลา และน้ํ าหมั กจากพืช (น้ํ าหมักสะเดา) มาฉีด พนเพื่อกําจั ด ศัต รูให ลดลง และโรคราน้ําคาง
เกษตรกรจะตัดใบที่เปนโรคออก และนําไปเผาไฟ เกษตรกรยังขาดการจดบัญชีรายรับ -รายจาย ซึ่งเกษตรกรมีความตองการ
เพิ่มเติมทั้งหมด 3ดาน ไดแก 1) ดานการผลิต ควรมีความรูในดานการวางแผนการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด และ
การจัดการกับโรคพืชและแมลงศัตรูพืช จะตองเปนลดคาใชจายในการใชสารเคมี เชน เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร มา
2) ดานชองทางการจัด จําหนาย ต องการทราบความรูเกี่ยวกับการจัดการกับผลผลิต ในทองตลาดทางดานการคา เพื่อ เพิ่ ม
จํานวนผลผลิต ใหต รงกับ ความต องการของตลาด และเพื่ อรองรับ ภาวะผลผลิต ลนตลาด พัฒ นาหมู บานดอนกลางใหเ ป น
หมู บานการเกษตรในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และทํ าผลิต ภั ณฑ ผักปลอดสารพิษที่ ได รับ รองมาตรฐาน GAP เป น
ผลิตภัณฑชุมชน 3) การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ควรมีการใชความรู คําแนะนํา อธิบายในการจดบันทึกรายรับ -รายจาย เพื่อ
สงเสริมใหคนในชุมชนรูจักการทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อควบคุมคาใชจายในครอบครัว เนื่องจากภาระหนาที่การทํางานมาก
เปนทุนเดิมอยูแลว จึงทํ าใหคนในชุมชนไมไดใหความสํ าคัญ และความมุงมั่นและจริงจังในการทําบัญชีรายรับ-รายจายมากนั ก
ประกอบกับบางครั้งเมื่อขาดการจดบันทึกเปนเวลานานจึงไมไดทําใหตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ไดนอมนํา
หลั กการทรงงาน และหลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพีย งมากําหนดเป นแนวทางในการพัฒ นาศั กยภาพของเกษตรกร ตั้ง แต
กระบวนการวางแผนการปลูก การนําความรู ไปปฏิบั ติใ ช และการติ ดตามประเมิ นผล โดยยึด เกษตรกรเป นศูนยกลางบน
พื้นฐานของการรวมคิด รวมเสนอปญหาความตองการ และแนวทางแกไขในรูปแบบของแผนจัดการของกลุม สามารถแกไข
ปญหาความตองการของเกษตรกรไดอยางแทจริง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรในการแกไขปญหาในดานตางๆ ชวย
ในการเสริมสราง และแนะแนวทางที่ถูกตอง เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพที่เหมาะสม และสามารถนําไปปรับใชกับการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวไดอีกดวย ประกอบดวยแนวทางสําคัญ ดังตอไปนี้ 1. การวางแผนการผลิต ผูวิจัยไดศึกษาปริมาณความตองการซื้อขาย ของตลาด เพื่อนํามาวางแผนการผลิตใหกับเกษตรกร จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับโรค และแมลงศัตรูพืช
อราบิวเวอเรียโดยใชวิธีแบบอินทรีย เพื่อไมเปนพิษแกทั้งผูผลิตเองรวมถึงตัวผูบริโภค เชน การจัดอบรมเชื้ซึ่งใชวัสดุอุปกรณที่
มีราคาไมแพงและยังสามารถขยายเชื้อไวใชไดตลอด ซึ่งสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเกษตรกรผูปลูก
ผักปลอดสารพิษ จํานวน 8 คน พบวามีเกี่ยวกับปญหาโรคแมลงศัตรูที่เกิดขึ้นในการปลูกผักปลอดสารพิษมาก 2. ชองทางการ
จําหนายผลผลิต ซึ่งทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมตําบล
ชองเม็ก ไดมีความคิดเห็นตรงกันวา เมื่อมีคณะศึกษาดูงานจากตางพื้นที่มาศึกษาดูงาน ใหเกษตรกรนําผลผลิตมาวางจําหนาย
รวมถึงอบรมเกี่ยวกับการวางแผนในการปลูกผักปลอดสารพิษแตละชนิดในแตละรอบการผลิต ใหเขากับฤดูกาล และเปนที่
ตองการของตลาด ในแตละชวงเวลา สลับหมุนเวียน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 3. การทําบัญชีรายรับรายจาย จัดใหมีการ
อบรมทําความเขาใจเกี่ยวกับการทําบัญชี ที่สามารถเริ่มตนไดจากการทําบัญชีภายในครัวเรือน เปรียบเสมือนเปนการวางแผน
การเงินใชจายใหถูกวิธีและทําใหเปนคนที่มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถไดรับประโยชน จากการจดบันทึกใน
แตละครั้ง เพื่อกําหนดเปาหมายทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1551
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วิจารณผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาในกิจกรรมสงเสริมการผลิตพืชผักอินทรียแบบครบ
วงจร หลังจากการเข ารวมกิจกรรม ทําใหเ กษตรกรมุงเนนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมอย างมีระบบ พัฒ นาทัก ษะ
ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติของบุคคล เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลอง
กับความหมายของการฝกอบรม ของ เรวดี จุลรอด (2555) และแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง
เป นการสรุป ข อมู ลจากการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู ซึ่ง ผ านกระบวนการมี ส วนรวมจากแกนนํ ากลุ มเกษตรกรเพื่ อได ข อมู ลแนว
ทางการพัฒนาทั้ง 3 แนวทาง ไดแก แนวทางเกี่ยวกับการกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช เกี่ยวกับชองทางการจําหนายผลผลิต รวมถึง
การทําบัญชีรายรับรายจายเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรใหมีความเหมาะสมกับการปลูกผักปลอดสารพิษตรงตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย เปนขอมูลที่ถูกวิเคราะหและสรุปผลออกมามาเปนแนวทางดังกลาว สอดคลองกับ สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย (2545) ซึ่งแนวทางการพัฒนากลุมของเกษตรกรจัดอยูในการมีสวนรวมในลักษณะที่
1 คือ เกษตรกรมีสวนรวมที่เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกรเอง มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนปญหาระหวาง
การปลูกผักปลอดสารพิษ การวางแผนเพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจที่จะเขารวมการพัฒนา ไดรับความรวมมือ
จากเกษตรกรแกนนํากลุมนี้ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงนําไปขยายผลสูเกษตรกรประเภทรอดูทีทา เบิ่งตา
ลังเล และหันเหหัวดื้อ ในเกษตรกร จํานวน 13 คน ที่ไดมีความสนใจอยากจะเขารวมโครงการตอไปในอนาคต
สรุปผลการศึกษา
จากการศึ กษาพั ฒนาการและสถานการณ ข องการดํ าเนินงานกลุ มปลู กผักปลอดสารพิ ษบานดอนกลาง ในอดี ต
เกษตรกรมีการใชสารเคมีอยางเขมขนกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกิดผลกระทบตอ
สิ่ง แวดล อมและสุ ขภาพของตั วเกษตรกร ต อมาเริ่ ม มีการจั ดตั้ ง ธนาคารพั ฒ นาหมู บ าน เพื่อเป นกองทุนหมุ นเวี ย นในการ
ประกอบอาชีพ โดยไมตองกูเงินนอกระบบ และสามารถพึ่งพาตนเองได เริ่มมีการปรับปรุงการปลูกมันสําปะหลังถู กตองตาม
หลักวิชาการ โดยลดปริมาณการใชสารเคมีให เหมาะสม ทําใหสุขภาพของเกษตรกรดียิ่งขึ้น ภายหลัง ไดมีโครงการหมูบาน
ประชารัฐในการจัดตั้งระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยดึงน้ําจากเขื่อนขึ้นมาใชประโยชนทาง
การเกษตร และเริ่มโครงการสงเสริมการทําอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อใหเกษตรกรลดภาระคาใชจายในครัวเรือน
และพัฒนาไปสูการสรางอาชีพเสริมใหกับครัวเรือนได ซึ่งในปจจุบันไดนําโครงการอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัวมาพัฒนาตอ
ยอดใหเ ป นการปลูกผั กปลอดสารพิ ษในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเกษตรกรมีการประกอบอาชี พหลั กในการปลู กพื ช
เชิงเดี่ยวจํานวนมาก ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตคอนขางนาน เมื่อประสบปญหากับภัยธรรมชาติ โรคและแมลง
ศัตรูพืช ทําใหผลผลิตลดลง เกิดหนี้สิ้นเพิ่มมากขึ้น จึงหันมาสงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ใหเกิดรายไดรายวัน ราย
เดือน รายป และปลอดภัยกับผูผลิต ผูบริโภค โดยกลุมมีการดําเนินงาน คือ สํารวจปริมาณความตองการซื้อ ความตองการขาย
ของตลาดผัก ประชุมกลุมเพื่อหาเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุม
A คือ เกษตรกรที่มีที่ดิน มีแหลงน้ํา และมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน จํานวน 5 คน 2) กลุมB คือ เกษตรกรที่มีที่ดิน มี
แหลงน้ํา และไมมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน จํานวน 8 คน และพาเกษตรกรกลุมA ไดไปศึกษาดูงานอาชีพเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพเสริมสงเสริมและจัดตั้ง
กลุมอาชีพในการรวมกันซื้อรวมกันขาย และสามารถพึ่งพาตนเอง หลังจากที่เกษตรกรไดไปศึกษาดูงาน เกษตรกรที่มีความ
ตื่นตัวสูง พรอมที่จะยอมรับความคิด และลงมือปฏิบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนา และใหเกษตรกรรายอื่น
ไดมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเมื่อเกษตรกรคนแรกประสบความสําเร็จในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ สามารถนําจําหนายออกสูตลาดได จนพัฒนากลุมโดยมีสมาชิกจํานวน 8 คน ในอนาคตเมื่อกลุมสามารถรวมกัน
ซื้อ รวมกันขายได นําเขาสูกระบวนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการขอรับรองแหลงผลิตพืช GAP (Good Agricultural
Practices) ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑผักปลอดสารพิษใหกลายเปน ผลิตภัณฑชุมชน
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แนวทางการพั ฒ นาศั กยภาพของเกษตรกรผู ป ลู กผั กปลอดสารพิ ษ ได มี ก ารเสนอแนวทางการพั ฒ นากลุ ม ของ
เกษตรกร โดยมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเกษตรกรและมีขอสรุปดังนี้ 1. การวางแผนการผลิต ในสวนของเรื่อง
การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดอบรม
การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาใหแกเกษตรกรแกนนําไปแลว 2. ชองทางการจําหนายผลผลิต การจัดอบรมเกี่ยวกับการหา
ตลาดเพื่อขยายผลผลิต รวมถึงอบรมเกี่ยวกับการวางแผนในการปลูกพืชผักแตละชนิดในแตละรอบการ เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรจากการปลูกผักปลอดสารพิษไดทั้งป เปนรายไดเสริมนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแตละรอบของการผลิต
3. การทําบัญชีรายรับรายจาย จัดใหมีการอบรมทําความเขาใจเกี่ยวกับการทําบัญชีที่สามารถเริ่มตนไดจากการทําบัญชีภายใน
ครัวเรื อน เปรียบเสมือนเปนการวางแผนการเงินใชจายใหถูกวิ ธีและทําให เปนคนที่มีร ะเบีย บวินัย มากยิ่ งขึ ้น นอกจากนี้ยั ง
สามารถไดรับประโยชนจากการจดบันทึกในแตละครั้ง เพื่อกําหนดเปาหมายทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรสงเสริมการบริหารจัดการการผลิตเพื่อลดตนทุน แตยังคงความปลอดภัยตอผูบริโภค และไมเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม
2. ควรมีการทําโครงการในลักษณะตอยอดการพัฒนาศักยภาพใหลงลึกถึงขอมูลของเกษตรกร รวมถึงมีการติดตามผล
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเกษตกร เพื่อเปนการสะทอนผลรวมถึงมีโมเดลตนแบบ ขยายผลสู
เกษตรกรคนอื่นๆเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ยั่งยืน
เอกสารอางอิง
มนตรี ทองปนผูใหญบาน .. สัมภาษณ ,30 สิงหาคม 2560.
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การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบาน และผูน ําในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรม
ทองถิ่น ในเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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Culture Policy in Bang - Phra Subdistrict Municipality, Sriracha District,
Chonburi Province
จักรพันธ พรมฉลวย
สาขาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนร วมประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบาย
วัฒนธรรมทองถิ่น เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยวิธีวิจัยใชทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือประกอบดวยแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางเปนประชาชนจํานวน 389 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ในขณะที่ปราชญชาวบานและผูนํา
จํานวน 21 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติเชิงพรรณนาใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
พบวา ปราชญชาวบานและผูนํามีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่ น 4 ดานแตกตางกั น โดยสรุประชาชนมี
สวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับมาก ปราชญชาวบานและผูนํามีสวนรวมในการสงเสริมนโยบาย
วัฒนธรรมทองถิ่นแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถใชเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหมากขึ้นตอไป
คําสําคัญ: การมีสวนรวม ปราชญชาวบาน ผูนําทองถิ่น วัฒนธรรม เทศบาลตําบลบางพระ
Abstract
The purpose of this research is to examine the Participation of people, local wisdoms and leaders
in promoting a local culture policy. The study is a survey research which applies both quantitative and
qualitative approaches for the research methodology. Questionnaires and in-depth interviews were used
to collect data. The sample size comprises of 389 people using simple random sampling while purposive
sampling was conducted with 21 local wisdom philosophers and leaders. Descriptive statistics were used
to analyze data from questionnaires. The qualitative results indicated that local wisdom philosophers and
leaders have different participation in 4 aspects. In summary, the Participation of people in promoting
local culture are high level. Local wisdom philosophers and leaders have different participation in promoting
local culture. The results of this study are useful in developing tasks of promoting the local culture.
Keywords: participation, local authorities, local leaders, culture, Bang - Phra Subdistrict Municipality
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1. บทนํา
นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 เปนตนมารัฐบาลไดใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม และ
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (2550-2559) ที่
มุงเนนการเปนสังคมแหงความรูและสงเสริมพลังการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยความรวมมือและสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความ
เขมแข็ง และมั่นคงทางวัฒนธรรม ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีเจตนารมณเพื่อใหประชาชนทําหนาที่ในการอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริม
ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ และหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น นอกจากนี้แผน
แมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ยังกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆในการดําเนินงานดานการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรม
ไดแก (1) การวางแผนวัฒนธรรม (2) การใหขอมูลความรูวัฒนธรรม (3) การเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรม (4) การ
อนุรักษวัฒนธรรม เพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการนํ าไป
จัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน (แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ, 2550-2559 หนา 104)
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
บทบาทอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยราชการ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน และถือเปนภารกิจที่สําคัญที่จะตองสงเสริม
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนของทองถิ่นใหคงอยูกับชีวิตของประชาชนตลอดไป จาก
ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและการสรางความ
เขมแข็งใหทองถิ่น อันเนื่องมาจากการแขงขันในตลาดโลกที่มีความซับซอนมากขึ้น สงผลใหทุกประเทศหาสิ่ง ที่แตกตางและ
โดดเดน วั ฒนธรรมจึง กลายเปนเครื่องมือสําคั ญที่ทุกฝายนํามาใชส รางความแตกตางในการแขงขัน ซึ่งประเทศไทยถือเป น
ประเทศที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลคาใหกับประเทศในเวทีระดับโลก (กระทรวงวัฒนธรรม,
สํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2546)
เทศบาลตําบลบางพระ เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่ตั้งอยูใ น ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีจํานวน
ประชากร 13,437 คน ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความโดดเดนและหลากหลายทางดานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น อาทิ งานประจําปปดทองวัดบางพระวรวิหาร, งานศาลเจาทายบาน, งานปดทองประจําปรอย
พระพุ ทธบาทบางพระ และประเพณีแ หพ ญายม (วัฒ นธรรมประเพณีจังหวัด ชลบุรี , 2543) เทศบาลตํ าบลบางพระมี การ
สงเสริมใหมีการศึกษาคนควาประวัติศาสตรทองถิ่น โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน (แผนการ
ดําเนินงานเทศบาลตําบลบางพระ, 2557) จากความโดดเดนในดานการสืบสานศิ ลปะ ประเพณีและวั ฒนธรรมทองถิ่นจาก
ประชาชน ปราชญ ชาวบานและผูนําทองถิ่นเปนที่ ประจักษ แกหน วยงานต างๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ทํ าให เทศบาลตําบล
บางพระ อําเภอศรีร าชา จัง หวั ดชลบุรี ไดรั บรางวัล องค กรปกครองสวนทองถิ่นดี เดน ดานการดํ าเนิ นงานวัฒ นธรรม จาก
กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป 2557 จากความสําเร็จที่เปนรูปธรรม ทําใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจในการสงเสริมนโยบายดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น จากขอมูลขางตนยิ่งแสดงใหเห็นวาบทบาทของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการดําเนิ นงานดาน
การสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกระบวนการที่เนนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน จึงสงผลใหทุกภาคสวนในทองถิ่นมีบทบาทตอการมีสวนรวมในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จนประสบ
ความสําเร็จทั้งดานนโยบายและการนําไปปฏิบัติ
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนํา ในการสงเสริมนโยบาย
วัฒนธรรมทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ” เพื่อเปนประโยชนตอทองถิ่นและวัฒนธรรม
ทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลบางพระในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความยั่งยืนตลอดไป
2. วัตถุประสงค
เพื่ อศึ กษาการมี ส วนร วมของประชาชนปราชญช าวบานและผู นําในเขตเทศบาลตํ าบลบางพระ ในการสง เสริ ม
นโยบายดานวัฒนธรรมทองถิ่น
3. สมมุติฐานการวิจัย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ที่มีปจจัยทางประชากรศาสตรตางกัน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่นและความถี่ในการเขารวมวัฒนธรรมทองถิ่นตางกัน สงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริม
นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น แตกตางกัน
4. นิยามศัพท
การมีส วนรวม หมายถึ ง การมี สวนรวมในการรับฟ งและเสนอแนะดานการวางแผน การเก็บ เอกสารข อมู ล การ
เผยแพร ป ระชาสั ม พั นธ แ ละการสนั บ สนุ นและให ค วามร วมมื อ เพื่ อให บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค แ ละเป าหมายของการจั ด การ
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีนโยบายในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 4 ดานประกอบดวย (1) การวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น (2)
การจัดการขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่น (3) การเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น (4) การอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น
5. การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา “การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนํา ในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น ในเขต
เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ผูศึกษาไดศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี เพื่อนําขอคนพบมาเปน
พื้นฐานแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดและสมมติฐานการวิจัย โดยแบงผลการศึกษาทบทวนเปนสวน ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น
4. ยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกําหนด
บทบาทของหนวยงานที่มีส วนเกี่ ยวของตั้ งแตห นวยงานราชการส วนกลาง หน วยงานราชการส วนภู มิภ าค และหน วยงาน
ราชการสวนทองถิ่นไว 4 ดาน ดังนี้ (1) ดานการวางแผนวัฒนธรรม (2) ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรม (3) ดานการ
เผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรม (4) ดานการอนุรักษวัฒนธรรม
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

7. วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และ
การวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชาชนที่อยูอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจํานวน 10 ชุมชน จํานวน
13,437 คน (ขอมูลประชากรเทศบาลตําบลบางพระ, 2558) โดยวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของยามาเน (Yamane,
1973 อางถึงใน ไพฑูรย โพธิสวาง, 2554, หนา 184) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุม
กลุมตัวอยางเทากับ .05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 389 คน ผูศึกษาไดดําเนินการสุมกลุมตัวอยางของประชากรที่ เก็บในจํานวน
10 ชุมชนใชวิธีจัดกลุมแบบสัดสวน (Stratified random sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลครั้งนี้ ประกอบดวย
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม คือ สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นทั้ง 4 ดาน
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้
3.1 ความถี่ (Frequency)
3.2 รอยละ (Percentage)
3.3 คาเฉลี่ย (Mean)
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3.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test (Independent Samples)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) คือ ปราชญชาวบาน ในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุ รี จํ านวน 5 คน โดยมี เ กณฑ ใ นการคั ด เลื อกจากผู ที่ มีป ระสบการณ ด านวั ฒนธรรมท องถิ่ นและมี ค วามเชี่ ย วชาญใน
วัฒ นธรรม รวมถึ งบุ คคลที่ ไ ดรั บการยอมรับ จากประชาชนในท องถิ่น ประกอบด วย เจ าอาวาสวั ดบางพระวรวิห าร 1 รู ป
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบล 1 คน ผูประกอบการวงปพาทยและแตรวง 2 คน พอครูที่ชาวบานใหความเคารพ 1 คน และ
ผูนํา ไดแก คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางพระ จํานวน 6 คน ประกอบดวย นายกเทศบาลตําบลบางพระ 1 คน รองนายก
เทศบาลตําบลบางพระ 2 คน ปลัดเทศบาลตําบลบางพระ 1 คนรองปลัดเทศบาลตําบลบางพระ 2 คน และประธานชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 10 คน ประกอบดวยประธานชุมชนทั้ง 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น
21 คน
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
3. ดําเนินการตรวจสอบความเทีย่ งตรงและความนาเชื่อถือของขอมูลเชิงคุณภาพตามหลักการตรวจสอบขอมูลสาม
เสา (Triangulation) การจดบันทึกภาคสนาม และการตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร
5. วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
8. ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. การมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ในการสงเสริมนโยบายดานวัฒนธรรมทองถิ่น
โดยวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชน
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18 – 25 ป รอยละ 25.4 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 46 – 55 ป รอยละ 21.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 31.9 มีอาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด รอยละ 31.9 30.3 รองลงมาคือ ลูกจางเอกชน/ พนักงานบริษัท รอยละ 22.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 40.4 โดยสวนใหญอาศัยอยูในทองถิ่ น 11-20 ป รอยละ 36.0 และกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่น1-3 ครั้ง/ ป รอยละ 48.8
ตารางที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น
การสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น
1. ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น
2. ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร
3. ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ วัฒนธรรมทองถิ่น
4. ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม

จํานวน

x

อันดับ

389
389
389
389
389

3.16
3.32
3.39
3.89
3.44

4
3
2
1

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีสวนรวมในการสงเสริม
นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ 3.44 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่
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ประชาชนมีสวนรวมเปนอันดัน 1 ไดแก ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นมีคาเฉลี่ยระดับมาก คือ 3.89 อันดับ 2 ไดแก ดาน
การเผยแพรและประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.39 อันดับที่ 3 ไดแก ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร
คาเฉลี่ย 3.32 และอันดับที่ 4 ไดแกดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น คาเฉลี่ย 3.16 ตามลําดับ
2. การมีสว นรวมของปราชญชาวบานในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ในการสงเสริมนโยบายดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
ผลการศึกษาการมีส วนรวมของปราชญช าวบานในการส งเสริม นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น ในเขตเทศบาลตํ าบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ปราชญชาวบานมีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นดานการให
ขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรและดานการเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นอยูในระดับสูงสุดเมื่อ
เทียบกับการมีบทบาทในดานอื่นๆ ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลใหความเห็นวา
“ปราชญชาวบานเปนผูที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิและองคความรูที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น การใหขอมูลเกี่ยวประวัติความ
เป นมาของวัฒ นธรรมในท องถิ่นของตนถื อเปนเรื่ องที่สํ าคั ญและจําเป นอยางยิ่ งที่ คนเป นปราชญ จะตองเห็นความสําคัญ ”
(ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบางพระ, 15 ธันวาคม 2560) ซึ่งสอดคลองกับเจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร กลาววา
“คนเป นปราชญช าวบาน ไม วาจะเปนพระสงฆห รือฆราวาส เมื่ อตระหนักรูในสิ่ งที่ต นเปนอยู หรือในสิ่งที่ ชุ มชน
สังคมคาดหวังก็ตองทําหนาที่ในสวนนั้นใหดีที่สุด เชนในกรณีนี้ ที่จะตองทําหนาที่เปนผูถายทอดความรู ประสบการณใหกับคน
รุนหลังในเรื่องประวัติศาสตร เรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นของบางพระ เพื่อใหคนรุนหลังไดรับรูและหาแนวทางในการชวยกันดู แล
รักษาสืบไป” (เจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร, 15 ธันวาคม 2560) และสอดคลองกับการใหขอมูลของผูประกอบการวงปพาทย
แตรวง พอครูและประธานสภาวัฒนธรรมที่กลาวถึงบทบาทของตนในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถิ่น
จากผลการศึกษา พบวาปราชญชาวบานมีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเกี่ยวกับขอมูลประวัติความ
เปนมาของวัฒนธรรมทองถิ่นของตําบลบางพระ จึงมีบทบาทอยางมากในการนําเสนอขอมูลทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่นใหถูกตองแมนยํา นอกจากนี้ปราชญชาวบานยังเปนบุคคลที่ชาวบานใหการ
เคารพนับถือ จึงเปนเสมือนศูนยกลางในการใหบ ริการข อมูลขาวสารด านวัฒนธรรมท องถิ่นใหกับหน วยงานตาง ๆ อีกดวย
รองลงมาไดแ กด านการอนุ รักษ วัฒ นธรรมทองถิ่น ปราชญช าวบานถือเป นกลุ มบุ คคลที่สํ าคั ญอย างยิ่ง ในการส งเสริม และ
อนุรักษวัฒ นธรรมทองถิ่นท องถิ่ นของเทศบาลตํ าบลพระ เนื่องจากมีสวนชวยสนับ สนุนใหประชาชนได เขามามีส วนร วมใน
กิจกรรมของทองถิ่น และมีบทบาทสําคัญในการสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ใหดํารงสืบตอไป และในดานที่ปราชญชาวบานมีบทบาทนอยที่สุดไดแกดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น
3. การมีสวนรวมของผูนําในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ในการสงเสริมนโยบายดานวัฒนธรรมทองถิ่น
ผลการศึ กษาการมีส วนร วมของผู นําในการส ง เสริมนโยบายวัฒนธรรมท องถิ่ น ในเขตเทศบาลตํ าบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูนํามีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น
สูงที่สุด เนื่องจากการจัดทําประชาคมเพื่อรับฟงความตองการและตองปญหาในการจัดงานวัฒนธรรมทองถิ่นตองอาศัยอํานาจ
หนาที่และหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลบางพระ กลาววา
“ผูบริหารเทศบาลจะตองเปนหลักในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานวัฒนธรรมในชุมชน อํานาจ
หนาที่มีอยู แคเราใหความสําคัญกับสิ่งเหลานี้งานวัฒนธรรมทองถิ่นก็จะมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับจากประชาชน
และผูที่ไดพบเห็น” (นายกเทศมนตรีตําบลบางพระ, 15 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีความสอดคลองกับความเห็นของปลัดเทศบาล
ตําบลบางพระ กลาววา
“การเปนขาราชการประจํ าทํางานทองถิ่น จะตองมีค วามเขาใจในแผนงานและนําไปปฏิบัติ เ พื่อให เกิดประโยชน
สูงสุด ในการทํางานดานวัฒนธรรมทองถิ่นเชนกัน เรามีบทบาทในการขับเคลื่อนอยางเต็มตัว ดังนั้นเราจําเปนตองรับรูในบริบท
ของวัฒนธรรมในทองถิ่นและนํามาวางแผนเพื่อใหการปฏิบัติสูเปาหมายที่สมบูรณ” (ปลัดเทศบาลตําบลบางพระ, 15 ธันวาคม
2560) และคณะผูบริหารทุกทานไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา การดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นจะตองมีการวางแผนที่ดี
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1559
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เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของประธานชุมชนใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรม
ทองถิ่นไวอยางนาสนใจ กลาวคือ ประธานชุมชนจะเปนผูที่คอยประสานงานกับทองถิ่นและประชาชนทําใหขอมูลที่ประธาน
ชุมชนจะไดรับเปนสิ่งที่สําคัญตอการนําไปวางแผนการดําเนินงาน ประธานชุมชนคอเขาพัฒนากลาววา
“ประธานชุมชนเปรียบคือบุคคลที่ประชาชนในชุมชนใหการยอมรับนับถือ เมื่อมีปญหาหรือความตองการอะไร ประธานจะเปน
ผูที่ประสานกับเทศบาลเพื่อนํามาจัดทําแผนชุมชน” (ประธานชุมชนคอเขาพัฒนา, 15 ธันวาคม 2560) และสอดคลองกับ
ประธานชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ที่ใหขอมูลวาประธานชุมชนจะตองทําหนาที่ในการรวบรวมความตองการของประชาชนในการ
ดําเนินงานดานวัฒนธรรม และนําไปกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น รองลงมาคือดานการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร และดานที่ผูนํามีบทบาทนอยที่สุด คือดานการ
เผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น
9. อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลขอมูลเชิงปริมาณ
1. การมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เนื่องจากเทศบาลตําบลบางพระ มีวัฒนธรรมทองถิ่นที่โดดเดนและมีความเปน อัตลักษณ
ของทองถิ่น ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมทองถิ่น ไดมีสวนในการรวมอนุรักษและ
สืบทอดวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บุษกร ประวะโข (2550, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวัฒนธรรม
องคกรขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุดรธานีในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
เนนการพัฒนา รณรงค สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เปนความรู ภูมิปญญาและการศึกษาของประชาชน สงเสริมให
คนใน ทองถิ่นเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมของตนเอง และตระหนักถึงสิทธิหนาที่ การมีสวนรวม ความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม จะสงผลใหบทบาทของประชาชนชนในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นมีความโดดเดนและเขมแข็งยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุษกร ประวะโข (2550, บทคัดยอ) พบวา ประชาชนเพศหญิงใหความสนใจและมีบทบาทในการเขารวมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมสูงกวาเพศชายเพราะวาเพศหญิงสวนใหญเปนแมบานทําใหมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมและมีการรวมกลุม
อยูแลว เช น กลุมสตรี กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน เปนตน ผูวิจัยเห็นวาในพื้น ที่เทศบาลตําบลบางพระผูชายจะทํ า
หนาที่เปนหัวหนาครอบครัวหารายไดมาใชจายในครัวเรือน การที่จะเขามามีบทบาทในงานวัฒนธรรมทองถิ่นจึงเปนเรื่องยาก
และสงผลใหเพศชายมีบทบาทในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นนอยกวาเพศหญิง และในสวนปจจัยดาน การศึ กษา
อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่นและความถี่ในการเขารวมแตกตางกัน สงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมนโยบาย
วัฒนธรรมทองถิ่นไมแตกตางกัน เนื่องจากทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมและโดยการเขาไปมีสวนรวมในงานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เทศบาลจัดขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชัย สุขวุน
(2547, บทคัดยอ) พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่นและความถี่ในการเขารวม
วัฒ นธรรมท องถิ่ นวัฒ นธรรมท องถิ่ นที่ ตางกั น ไม มีผ ลต อการมีส วนร วมในการอนุรั กษ ศิล ปวั ฒนธรรมท องถิ่น เนื่องจาก
ประชาชนเขาใจและมีความรักและหวงแหนในมรดกของชุมชน จึงใหความสําคัญและเขาไปมีบทบาทในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงานดานวัฒนธรรมในทองถิ่น
2. การมีสวนรวมของ“ปราชญชาวบาน” ในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา ปราชญชาวบานมีสวน
รวมดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรและดานการเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นสูงที่สุด
เนื่องจากปราชญชาวบานเปนบุคคลที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอมูลประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลบางพระ จึงมีบทบาทอยางมากในการนําเสนอขอมูลทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นและสามารถตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่นใหถูกตองได นอกจากนี้ปราชญชาวบานยังเปนบุคคลที่ชาวบานใหการเคารพนับถือ จึงเปนเสมือน
1560 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ศูนยกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับหนวยงานตาง ๆ อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิทยา บุษรารัต (2549, บทคัดยอ) กลาววา ปราชญชาวบานเปนทรัพยาบุคคลที่ทรงคุณคามี พรอมดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ มี
องคความรูภูมิปญญาที่ควรไดรับการถายทอดใหกับทองถิ่น จากผลการศึกษาพบวา ปราชญชาวบานเปนกลุมบุคคลที่สําคัญ
อยางยิ่ง ในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางพระ เนื่องจากปราชญชาวบานมีสวนชวย
สนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่น และที่สําคัญปราชญชาวบานไดมีบทบาทในการสรางจิตสํานึก
ใหคนในทองถิ่นรูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นใหดํารงสืบตอไป เมื่อปราชญตระหนักรูในบทบาทที่ตนดํารงอยู
หรือในสิ่งที่ชุมชนสังคมคาดหวังก็ตองทําหนาที่ในสวนนั้นใหดีที่สุด การเปนผูถายทอดความรู ประสบการณใหกับคนรุนหลังใน
เรื่องประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถิ่นของบางพระ เพื่อใหคนรุนหลังไดรับรูและหาแนวทางในการชวยกันดูแลรักษาสืบไป”
ดานที่ปราชญชาวบานมีสวนรวมนอยไดแก ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น เนื่องจากการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทองถิ่น
ในการวางแผนเป นสิ่ ง ที่ ต องใช ค วามรู ทั กษะเชิ ง ระบบในการกํ าหนดแนวทางให ทุ กภาคส วนได มี บ ทบาทในการส ง เสริ ม
วัฒนธรรมทองถิ่น การมีสวนรวมในการกําหนดแผนวัฒนธรรมทองถิ่นยังไมเปนที่ประจักษ
3. การมี สวนร วมของ “ผู นํา” ในการส งเสริ มนโยบายวั ฒ นธรรมทองถิ่ น พบวา ผู นํามี ส วนร วมในการสง เสริ ม
นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่นสูงที่สุด เนื่องจากผูนํามีบทบาทที่สําคัญในการรวบรวมกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นจึงมีความชัดเจน สอดคลองกับ เอกชัย เจริญฉ่ํา (2542, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
เรื่องบทบาทผูนําทองถิ่นในกระบวนการกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา หากผูนํามีบทบาทในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน
ในดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน จะเปนผลดีกับการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล ซึ่งผูนํา
จะตองสรางพื้นที่ใหประชาชนไดเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นดวยกระบวนการและขั้นตอนที่ไดมีการวางแผนระหว างผูบริหาร
ทองถิ่นและประธานชุมชน รองลงมาคือดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ในดานนี้ผูนํามีวิธีการดําเนินงานที่ตองผสานความ
รวมมือกับปราชญชาวบานทําใหงานดานการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นมีชีวิต คือ ทุกหนวยงานในทองถิ่นสามารถ
เขามามีบทบาทและสวนรวมในดานการอนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่นได นอกจากนี้ผู นํายัง มีบทบาทที่โดดเดนในการประสาน
ความรวมมือและสรรหาทรัพยากรเพื่อใชในงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ในแตละชุมชนประธานชุมชนจะเปนเปรียบเสมือน
พอบานที่คอยจัดหาและเตรียมอุปกรณ รวมถึงการประสานงานกับชาวบานเมื่อมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่น
10. สรุป
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา
ทั้ง 3 กลุมมีสวนรวมที่เดนชัดและคอยสนับสนุนใหวัฒนธรรมทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางพระ มีการดํารงอยูและพัฒนาได
อยางยั่ งยืน เนื่องจากประชาชนมี สวนรวมในดานการอนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่นมากที่สุด ตั้งแตการเข าไปมีส วนรวมในการ
สนับสนุนการดําเนินงานดานวัฒนธรรม การสนับสนุนใหหนวยงานอื่นหรือภาคเอกชน มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งมีความสอดคลองกับบทบาทของปราชญชาวบานที่ทําหนาที่ในการถายทอด
ขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรตั้งแตการเริ่มตนและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตามสภาพบริบ ทของ
สังคม และดานการเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นดวยวิธีตาง ๆ เนื่องจากปราชญชาวบานเปนผูที่ไดรับการยอมรับ
จากประชาชนในทองถิ่น เมื่อนําบทบาทที่ไดรับและความเชี่ยวชาญในดานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอดใหกับคนใน
ชุมชนจะกอใหเกิดประโยชนกับทองถิ่นอยางมาก จากผลการวิจัยพบวา การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบล
บางพระมีความเขมแข็งและเปนรูปธรรม เพราะวาผูบริหารเทศบาลตําบลบางพระมีความเขาใจในบริบทวัฒนธรรมและการ
เปลี่ ยนแปลงของสัง คม ทํ าให มีการวางแผนการดําเนินงานด านวัฒนธรรมทองถิ่นอย างเป นระบบและมี การถายทอดแผน
วัฒนธรรมท องถิ่นใหกับ ประธานชุม ชนเพื่ อนําไปชี้แจงใหกับประชาชนในชุม ชนได รับรูเ พื่อให เกิดบทบาทในการขับเคลื่อน
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นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาตอยอดวัฒนธรรม
ของทองถิ่นอยางยั่งยืน
11. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคนควา
เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่นและการเผยแพรประชาสัมพันธงานดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นและมีสํานึกรวมของคนในทองถิ่นใน
การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
12. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเลมนี้สมบูรณไดดวยความกรุณาและชี้แนะใหคําปรึกษา การไดรับโอกาสในการทํางานสานวิชาการจากทาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณาจารยสาขาการจัด การชุมชน
คณะมนุษยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ขอขอบพระคุ ณคณาจารยมหาวิท ยาลั ยบูร พา โดยเฉพาะ ดร.สุภัส ตรา เก าประดิษฐ
ทรัพยชูกุล ที่คอยแนะนําในเรื่องการศึกษาและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน
ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณเจาอาวาสวัดหลวงบางพระวรวิหาร พระเทพชลธารมุนี เจาคณะจังหวัดชลบุรี ที่มีความเมตตา
ในการใหสัมภาษณ ทานนายกเทศบาลตําบลบางพระ และคณะผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชนและปราชญชาวบานทุกทาน ที่ให
ความอนุเคราะหในการใหเขาสัมภาษณและถายทอดประสบการณจนสําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายนี้ผูศึกษาขอยกยองประชาชน ปราชญชาวบานและผูนํา ที่มีจิตสํานึกดีในการสนับสนุน สงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหดํารงตอไป แมจะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม ผูศึกษาขอมอบความดีที่มีในวิทยานิพนธนี้ เพื่อเปนกําลังใจใหทุกทาน
สามารถยืนหยัดในอุดมการณนี้สืบไป
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สํารวจลักษณะสิทธิในทีด่ ินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว
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พวงรัตน เชื้อรบ ชาญสตพัชร
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสิทธิในกาดรถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาอันเกิดจากกสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว อันนําไปสูการนํ า
ขอมูลมาใชประกอบสําหรับการจัดทําโครงการหรืองานวิจับสืบเนื่องที่จะเปนการแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยใชวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยางจากประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาและเก็บขอมูลจาก
ประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว จํานวน 130 คน ซึ่งวิเคราะหโดยจําแนกตามที่ตั้งของที่ดิน ลักษณะสิทธิในการถือครอง
ที่ดิน และลักษณะของปญหาของสิทธิในการถือครองที่ดิน
คําสําคัญ: ที่ดิน สิทธิในที่ดิน
Abstract
The objectives of this study were to survey the land tenure right of people in Hnongbua subdistrict
in order to analyze the problematic conditions due to the land tenure right of people in Hnongbua
subdistrict. The obtained data will be used in the preparation of projects or studies in the future in order
to solve these problems. This research was a quantitative study. The sample was 130 people in Hnongbua
subdistrict, Muang district, Kanchanaburi province. The tool used in data collection was questionnaire
and the data was analyzed by using percentage.The data collection and analysis from 130 people in
Hnongbua subdistrict, Muang district, Kanchanaburi province classified by land location .The data
analysis classified by the characteristics of land tenure right and for the problems of land tenure right.
Keywords: land, land title deed
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1. บทนํา
สิทธิในที่ดินตามที่กําหนดไวในกฎหมายมีหลายประเภทไมวาจะเปนโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 ,ใบจอง หรือ น.ส.2 ,
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส.3 ,ใบไตสวน หรือ น.ส.5 ,ภ.ท.บ.5 (แบบยื่นภาษีบํารุงทองที่) ,น.ค.3 (หนังสือแสดง
การทําประโยชนออกโดยนิคมสรางตนเองจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ) ,ส.ท.ก. (สิทธิทํากินในเขตปาไม) ,ส.ป.ก. (สิทธิในการทํา
เกษตรกรรมรวมถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเกษตรกรรม) ,ส.ค.1 หรือแมกระทั่งการถือสิทธิตามสัญญาเชา ทั้งนี้สิทธิในที่ดิน
ตางๆเหลานี้มีขอบเขตและรายละเอียดในการถือสิทธิและใชประโยชนที่แตกตางกันไป ซึ่งการถือสิทธิที่ดีที่สุดจากที่กลาวมาคือ
โฉนดที่ดิน เพราะเปนการถือสิทธิในรูปของกรรมสิทธิ์ สวนสิทธิในรูปแบบอื่นนั้นจะอยูในรูปของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนที่มีแตเพียงสิทธิครอบครอง เนื่องจากหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนเพียงคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาได
ทําประโยชนในที่ดินแลวเทานั้น ไมไดเปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ในที่ดินดังเชนโฉนดที่ดิน ซึ่งการโอนที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชนนั้นสามารถโอนกันไดดวยการสงมอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย มาตรา
1378 และผูถือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น อาจถูกแยงการครอบครองไปไดในระยะเวลาเพียง 1 ปเทานั้น
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1375 (จารุวรรณ ศรีภักดี:2555) จะเห็นไดวาสําหรับประชาชนผูถือครองสิทธิ
ในที่ดินประเภทนี้นั้นยอมเกิดความไมมั่นคงในการใชประโยชนจากที่ดินได จึงเกิดกรณีของการเรียกรองจากประชากรที่ถือสิทธิ
ในที่ดินประเภทนี้โดยเรียกรองใหมีการออกโฉนดที่ดิน จากความตองการอยางสูงที่ตองการโฉนดที่ดินนี้เองที่อาจกอใหเกิ ด
ปญหาอื่นตามมา เชนปญหาจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยความไมรูของประชาชนในการหลอกลวงวาจะสามารถ
ชวยเหลือใหออกโฉนดที่ดินได
นอกจากนี้ยังพบปญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทย แบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก (นายมนินธ สุทธิวัฒนานิติ :
2554)
1. การไรกรรมสิทธิ์ เปนปญหาของผูที่ทํากินในที่ดินของรัฐ ทั้งพื้นที่ปาไม ปาสงวน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา ที่ราชพัสดุ และที่ดินในโครงการจัดที่ดินของรัฐ เปนตน โดยในป 2535 กระทรวงมหาดไทยไดสํารวจพบวามีประชาชน
เขาทํากินและอยูอาศัยในเขตปาไมทั้งเขตปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวร จํานวน 5.3 ลานคน ในพื้นที่ 37.6 ไร
2. การไรที่ดินทํากิน ขอมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนในป 2547 พบวา ผูที่มาลงทะเบียนเปนผูที่ไมมีที่ดินทํากินรวม
1,303,360 ราย และมีผูที่มีที่ดินทํากิน แตไมพอเพียง จํานวน 1,651,922 ราย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,955,360 ราย
3. การเชาที่ดิน ขอมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนในป 2547 พบวา ผูที่มาลงทะเบียนเปนผูเชาที่ดิน 678,077 ราย
ยืมผูอื่น 314,090 ราย และเปนผูรับจางทําการเกษตร จํานวน 311,193 ราย ซึ่งการเชาที่ดินนั้นมีผลเสีย คือ ประสิทธิภาพ
การผลิตของเจาของที่ดินสูงกวาแบบผูเชา และมีการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันระหวางกลุมผูเชาที่ดินบางสวนกับผูเชาที่ดิน
ทั้งหมด นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53-54 ระบุใหเจาของที่ดินเมื่อจะขาย
ที่ดินที่มีผูเชาอยู จะตองใหสิทธิแกผูเชากอน เมื่อผูเชาไมซื้อจึงจะขายใหแกผูอื่นได ซึ่งราคาที่ดินที่ผูเชาตองการซื้อมักต่ํากวา
ราคาตลาด เจาของที่ดินสวนหนึ่งจึงไมยอมใหเชาที่ดิน และปลอยที่ดินทิ้งไวโดยไมไดทําประโยชน
4. การถือครองที่ดินรายใหญ จากการสํารวจของมูลนิธิสถาบันที่ดิน ในป พ.ศ. 2544 พบวา ที่ดินผืนใหญที่มเี อกสาร
สิทธิประเภทโฉนดที่มีขนาดเกิน 200 ไรตอแปลง มีรอยละ 29.70 และที่มีขนาดเกิน 50,000 ไรตอแปลง มีรอยละ 6.30 และ
ขนาดของที่ดินผืนใหญโดยเฉลี่ย คือ 249.8 ไรตอแปลง
จะเห็นไดวาปญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินมีทั้งปญหาโดยตรงและปญหาที่เกี่ยวเนื่องตามมามากมายวิจัยนี้จึงมีความ
ประสงคที่จะทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของประชากร โดยศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จัง หวั ดกาญจนบุรี เพื่อสรุ ปประเด็ นป ญหาดั งกลาว โดยผู วิจัยหวัง เป นอยางยิ่ งว าวิ จัย นี้จะสามารถเปนจุด เริ่ มต นของการ
ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เนื่องจากหากสรางความมั่นคงในสวนของที่อยูอาศัยและที่ทํากินได ก็ย อม
นํามาซึ่งพัฒนาอยางยั่งยืนและแกปญหาระยะยาวในเชิงลึกได ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1565
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเนนย้ําในเรื่อง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” โดยการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ตองเปนการ
พัฒนาในทุกดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีจุดประสงคเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยูของ
คนไทยใหดีขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสํารวจเกี่ยวกับสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว
2.2 เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาอันการเกิดจากสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จารุวรรณ ศรีภักดี (2555) ศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
พบวา การนําบทบัญญัติเรื่องสิทธิครอบครองมาใชกับทีด่ ินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ทําใหการโอนที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชนทําไดดวยการสงมอบการครอบครองซึ่งไมสอดคลองกับประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ที่การโอน
สิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ การโอน
โดยการสงมอบนี้ทําใหเกิดปญหาขึ้นมาวา ใครเปนผูมีสิทธิในที่ดินที่แทจริง เนื่องจากเมื่อผูโอนได โอนที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทํา ประโยชนไ ปใหแ ก ผู รับ โอนโดยการส งมอบการครอบครองแล ว ผูรั บ โอนก็ มี สิท ธิ ใ นที่ ดิ นที่มี ห นั งสื อรั บรองการทํ า
ประโยชน ต ามความเป นจริ ง แตชื่ อที่ ป รากฏในหนั งสื อรั บ รองการทํ าประโยชน ยัง คงเปนชื่ อของผู โ อนอยู ใ นทางทะเบี ย น
เนื่องจากชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชนไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามผูที่มีสิทธิในที่ดิน ดังนั้น ถาผูโอนกระทําการ
โดยไมสุจริตนําที่ดินดังกลาวนัน้ โอนขายใหผูอื่นตอไปอีกโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ก็จะเกิดขอพิพาทขึ้นมาวาใครเปนผูมีสิทธิในที่ดินที่แทจริงและมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ระหวางผูรับโอนตามความเปนจริงกับผูรับโอนที่ มีชื่อปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชน แตจากปญหานี้เมื่อไดมีการ
นําเอาบทบัญญัติในเรื่องสิทธิครอบครองมาใช ก็นาจะถือวาผูรับโอนคนแรกซึ่งเปนผูรับโอนตามความเปนจริงเปนผูมีสิทธิใน
ที่ดิน เนื่องจากตามสภาพความเปนจริงแลวสิทธิครอบครองเกิดจากพฤติการณแหงการยึดถือ โดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1367 เมื่อผูรับโอนคนแรกไดยึดถือการครอบครองที่ดินโดยมีเจตนาเพื่อประโยชน
ของตนแลว ก็ยอมไดสทิ ธิครอบครองที่ดิน แมจะไมไดทําการโอนกันเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็ตาม
แตการโอนโดยการสงมอบการครอบครองทําใหการโอนทางทะเบียน คือ โอนโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4ทวิ ไร ผล คือไม มีผลบัง คับใชอยางเต็ม ที่ ตามเจตนารมณของการบั ญญั ติ
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน มาตรา 4 ทวิขึ้นมา ก็เพื่อตองการใหการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนโอนกันไดแตทาง
ทะเบียนเทานั้น ไมใหมีการโอนโดยการสงมอบ การโอนโดยการสงมอบทําใหระบบทางทะเบียนเสียไป สวนในเรื่องการถูกแยง
การครอบครองนั้น เมื่อมีการนําเอาบทบัญญัติเรื่องสิทธิครอบครองมาใชกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ทําใหที่ดิน
ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนถูกแยงไปได โดยใชระยะเวลาเพียง 1ป เทานั้น นับเปนระยะเวลาที่สั้นมาก
มนินธ สุทธิวัฒนานิติ (2554) ศึกษาบทวิเคราะหปญ
 หาที่เกี่ยวพันกับความเหลื่อมล้ําหรือความไมเปนธรรมในระบบ
เศรษฐกิจไทย และแนวทางปฏิรูปเพื่อแกไขปญหา :ปญหาการถือครองที่ดินโดยไมไดใชประโยชน และขอเสนอในการแกไข
ปญหาที่ดินของประเทศไทย พบวา มาตรการเพื่อจํากัดการถือครองที่ดินและมาตรการทางภาษีที่มีการเสนอแนะจากฝายตางๆ
อาจไมสามารถแกไขปญหาการใชประโยชนไมเต็มที่จากที่ดินได เพราะปญหาที่แทจริงอาจไมไดมาจากการกระจุกตัวของที่ดิน
นอกจากนี้ ปญหาใหญประการหนึ่งคือ การขาดระบบการบริหารจัดการ และระบบฐานขอมูลที่ดินและการใชประโยชนจ าก
ที่ดินที่ถูกตอง ครบถวน รวมทั้งการมีกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินเปนจํานวนมาก ซึ่งเห็นได
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จากขอเสนอของเกือบทุกหนวยงานจะมีการเสนอกลไกเพื่อการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาระบบฐานขอมูลควบคูกัน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา หากไมมีระบบการบริหารจัดการหรือฐานขอมูลที่ดีพอแลว ก็จะไมสามารถบังคับใชมาตรการเพื่ อจํากัดการถือ
ครองที่ดินและมาตรการทางภาษีเพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขอบเขตในการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของประชากรในพื้นที่ตําบลหนองบัว
4.2 ขอบเขตด้ํานพื้นที่
เขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
4.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
มีจํานวน 5,832 คน
4.3.2 กลุมตัวอยางจํานวน 130 คน ซึ่งประมาณการโดยใชสูตรของยามาเน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยผูวิจัยพิจารณาผูตอบแบบสอบถามโดยเนนไปที่บุคคลที่คาดวานาจะเปนผูถือครองสิทธิใน
ที่ดินเทานั้น
4.4 ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2558 - เดือนมกราคม 2559
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด จํานวน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ลักษณะการถือครองสิทธิในที่ดิน
ตอนที่ 3 ปญหาเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยสอบถามจากประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อํา เภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 130 คน
5.3 การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดหมวดหมูเขารหัส และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตอไปนี้
5.3.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก ความถี่ Frequency) คา
รอยละ (Percentage) เพื่อบรรยายถึงรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
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5.3.2 การวิเคราะหระดับสิทธิของการถือครองที่ดินใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแกคาเฉลี่ย
(Mean)
6. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสําหรับการจัดทําบทความตนฉบับ
ขอมูลทั่วไป
หมู 1
หมู 2
หมู 3
หมู 4
หมู 5
หมู 6
หมู 7
หมู 8
รวม

จํานวน
ที่ตั้งของที่ดิน

รอยละ

18
29
12
10
10
12
10
10
130

13.85
22.31
9.23
7.69
7.69
9.23
7.69
7.69

100

ลักษณะการไดมาของทีด่ ิน
ซื้อ
ตกทอดจากมรดก
รับจากการให
อื่น (ระบุ) เชา
รวม

26
94
10
130

20.00
72.31
7.69
100

จากตาราง 1 ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้มีจานวน 130 คน ซึ่งจําแนกตามที่ตั้งของที่ดิน ประกอบดวยที่ตั้งของ
ที่ดิน โดยจําแนกตามหมูบาน ทั้ง 8 หมูบาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ตั้งของที่ดินหมู 1 คิดเปนรอยละ 13.85 หมู 2 รอยละ
22.31 หมู 3 รอยละ 9.23 หมู 4 รอยละ 7.69 หมู 5 รอยละ 7.69 หมู 6 รอยละ 9.23 หมู 7 รอยละ 7.69 และ หมู 8 รอยละ
7.69
ลักษณะการไดมาของที่ดิน ไดมาโดยการซื้อ คิดเปนรอยละ 20 ไดมาจากการตกทอดจากมรดก รอยละ 72.3 และ
การไดมาโดยเหตุอื่นๆ โดยระบุเปนการเชา รอยละ7.69 โดยไมมีผูไดรับจากการให คิดเปนรอยละ 0 ระยะเวลาการถือครอง
ที่ดินนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 3.08 ระยะเวลา 1-6 ป รอยละ 10 ระยะเวลา 7-10 ป รอยละ 16.15 ระยะเวลามากกวา
10 ป รอยละ 70.77
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ตารางที่ 2 ลักษณะการถือครองที่ดิน
ประเภทของการถือสิทธิในทีด่ ิน
โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4
ใบจอง หรือ น.ส.2
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ
น.ส.3
ใบไตสวน หรือ น.ส.5
ภ.ท.บ.5 (แบบยื่นภาษีบํารุงทองที่)
น.ค.3 (หนังสือแสดงการทําประโยชน ออก
โดยนิคมสรางตนเอง จัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ)
ส.ท.ก. (สิทธิทํากินในเขตปาไม)
ส.ป.ก. (สิทธิในการทําเกษตรกรรม รวมถึง
การจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเกษตรกรรม)
ส.ค.1
ถือสิทธิตามสัญญาเชา
รวม

จํานวน

รอยละ

17
18

13.08
13.85

72
-

55.38
-

-

-

13
10
130

10.00
7.69
100

จากตาราง 2 จํานวนประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 130 คน โดยจําแนกตามลักษณะของสิทธิในการถือ
ครองที่ดิน โดยปรากฏวา มีลักษณะของการถือสิทธิในที่ดินเพียง 5 ประเภทเทานั้นที่ปรากฏวามีประชาชนกลุมตัวอยางถือสิทธิ
อยูจริง รายละเอียดดังนี้ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 คิดเปนรอยละ 13.08 หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส.3 รอยละ
13.85 ใบไตสวน หรือ น.ส.5 ภ.ท.บ.5 (แบบยื่นภาษีบํารุงทองที่) รอยละ 55.38 ส.ค.1 รอยละ 10 ถือสิทธิตามสัญญาเชา รอย
ละ 7.69 สวนการถือสิทธิดวยใบจอง หรือ น.ส.2 น.ค.3 (หนังสือแสดงการทําประโยชน ออกโดยนิคมสรางตนเอง จัดที่ดินเพื่อ
การครองชี พ ) ส.ท.ก. (สิ ท ธิ ทํ า กิ นในเขตป าไม ) ส.ป.ก. (สิ ท ธิ ใ นการทํ า เกษตรกรรม รวมถึ ง การจั ด ที่ อยู อ าศั ย ในที่ ดิ น
เกษตรกรรม) คิดเปนรอยละ 0
ตารางที่ 3 ลักษณะการถือครองที่ดิน
ประเภทของการถือสิทธิในทีด่ ิน
ไมมีปญหา
ไมมีกรรมสิทธิ์
ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได
ปญหาการรุกล้ําแนวเขต
ปญหาเอกสารสิทธิที่ดินทับซอน
ถูกครอบครองปรปกษ
รวม

จํานวน

รอยละ

50
26
36
18
130

65.00
33.80
46.80
23.40
100
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จากตาราง 3 ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 130 คน โดยจําแนกตามลักษณะของปญหาของสิทธิในการ
ถือครองที่ดิน โดยปรากฏวา ไมมีปญหาใดเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน คิดเปนรอยละ 65 ปญหาไมมีกรรมสิทธิ์ รอยละ 33.8 ปญหา
การไมสามารถออกเอกสารสิทธิได รอยละ 46.8 ปญหาการรุกล้ําแนวเขต รอยละ 23.4 ปญหาเอกสารสิทธิที่ดินทับซอน และ
ปญหาการถูกครอบครองปรปกษ คิดเปนรอยละ 0
6. บทสรุป
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง สํ า รวจลั กษณะสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ของประชากรในเขตพื้ นที่ ตํ า บลหนองบั ว อํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
6.1. ข อมู ล ทั่ ว ไปจากการศึ กษาและเก็ บ ข อมู ล จากประชาชนในเขตพื้ นที่ ตํ าบลหนองบั ว อํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี จานวน จํานวน 130 คน ซึ่ง จําแนกตามที่ ตั้งของที่ดิ นประกอบดวยที่ตั้ งของที่ดิ นโดยจํา แนกตามหมูบ าน ทั้ง 8
หมูบานโดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ตั้งของที่ดินหมู 1 คิดเปนรอยละ 13.85 หมู 2 รอยละ 22.31 หมู 3 รอยละ 9.23 หมู 4 รอย
ละ 7.69 หมู 5 รอยละ 7.69 หมู 6 รอยละ 9.23 หมู 7 รอยละ 7.69 และ หมู 8 ร อยละ 7.69 ลักษณะการไดมาของที่ดิน
ไดมาโดยการซื้อคิดเปนรอยละ 20 ไดมาจากการตกทอดจากมรดกรอยละ 72.3 ไมมีผูไดรับจากการให คิดเปนรอยละ 0 และ
การไดม าโดยเหตุ อื่นๆ โดยระบุ เปนการเช าร อยละ7.69 ระยะเวลาการถือครองที่ดิ น นอยกว า 1 ป คิด เป นรอยละ 3.08
ระยะเวลา 1-6 ป รอยละ 10 ระยะเวลา 7-10 ป รอยละ 16.15 ระยะเวลามากกวา 10 ป รอยละ 70.77
6.2. การวิเคราะหโดยจําแนกตามลักษณะของสิท ธิในการถือครองที่ดิน โดยปรากฏวา มีลักษณะของสิทธิเพียง 5
ประเภทเทานั้นที่ปรากฏวามีประชาชนกลุมตัวอยางถือสิทธิ รายละเอียดดังนี้ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 คิดเปนรอยละ 13.08
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส.3 รอยละ 13.85 ใบไตสวน หรือ น.ส.5 ภ.ท.บ.5 (แบบยื่นภาษีบํารุงทองที่) รอยละ
55.38 ส.ค.1 รอยละ 10 ถือสิทธิตามสัญญาเชา รอยละ 7.69 สวนการถือสิทธิดวยใบจอง หรือ น.ส.2 น.ค.3 (หนังสือแสดงการ
ทําประโยชน ออกโดยนิคมสรางตนเอง จัด ที่ดิน เพื่อการครองชีพ ) ส.ท.ก. (สิท ธิทํา กินในเขตปาไม) ส.ป.ก. (สิทธิ ในการทํ า
เกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเกษตรกรรม) คิดเปนรอยละ 0
6.3.การวิเคราะห โดยจําแนกตามลักษณะของปญหาของสิ ทธิในการถือครองที่ ดิน โดยปรากฏวา ไมมีปญหามาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือปญหาการไมสามารถออกเอกสารสิทธิได รอยละ 46.8 ปญหาไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รอย
ละ 33.8 ป ญหาการรุกล้ํ าแนวเขต รอยละ 23.4 ตามลําดั บ สวนปญหาเอกสารสิท ธิที่ดินทับซอน และการถู กครอบครอง
ปรปกษไมปรากฏวาเปนปญหา
เมื่ อพิ จารณาแล วพบว า ลั กษณะของการถื อครองสิ ท ธิ ในที่ ดิ นของประชากรในเขตพื้ นที่ ตํา บลหนองบั วมี ค วาม
แตกตางและคอนขางหลากหลายแมจะอยูในเขตพื้นที่เดียวกัน ซึ่งพบวามีรูปแบบของการถือครองสิทธิถึง 5 รูปแบบ แตพบวา
ประชากรที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมีเพียงมีเพียงรอยละ 13.08 เทานั้น โดยระยะเวลาในการถือครองที่ดินของประชาชนสวน
ใหญเปนการถือครองในระยะเวลาที่ยาวนานกลาวคือเกินกวา 10 ป และการถือครองที่ดินสวนใหญนั่นเปนการถื อครองแบบ
รุนตอรุนกลาวคือสวนใหญประชากรจะไดที่ดินมาโดยการรับมากจากมรดก ปญหาหนึ่งที่สะทอนไดมาอยางเดนชัดจากกรณีผล
การสํารวจนี้คือปญหาที่สะสมมาอยางยาวนานในเรือ่ งของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แมจะปรากฏขอเท็จจริงวามีการใชประโยชนจาก
ที่ดินดังกลาวจริงมาอยางยาวนานแตก็ยังไมสามารถออกเอกสารสิทธิเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได แตจากการสํารวจ
เกี่ยวกับปญหาในการถือครองที่ดินกลับพบวาประชาชนกลับตอบแบบสอบถามโดยระบุวาไมมีปญหาถึงรอยละ 65 ซึ่งจากผล
การสํารวจดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมใชปญหาสําคัญของคนกลุมหนึ่ง ดังนั้นแมที่ดินสวนใหญเปน
ที่ดินที่ประชาชนไมสามารถไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหลานั้นได แตการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับไมใชปญหาสําคัญสําหรับ
ประชาชนบางสวน เพราะประชาชนบางสวนนั้นมิไดตองการกรรมสิทธในที่ดินเพื่อการซื้อขายหรือเพื่อประโยชนใ นทางธุรกิจ
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แตความตองการของประชาชนเหลานั้นอยูทกี่ ารสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เพื่อใชในการทํามาหากิน เปน
การสรางความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินเทานั้น การมีเอกสารสิทธิในที่ดินจะมีประโยชน ในแงของการใชเปนหลักฐาน
เพื่อปกปองสิทธิตนจากเจาหนาที่รัฐหรือปองกันบุคคลภายนอกมาแยงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ความตองการของกลุมคนสวนนี้
เกี่ยวกับที่ดิน คือตองการการรับรองใหเกิดความมั่นคงในการใชประโยชนจากที่ดินที่ตนครอบครองอยูเพื่อไมใหถูกขับไลหรือ
ถูกจับกุม ดังนั้นจะเห็นไดวาปญหาที่ประชาชนตองการการแกไขมากที่สุดคือปญหาเรื่องการขอเอกสารสิทธิ ซึ่งปญหาในเรื่อง
การขอออกเอกสารสิทธิเปนประเด็นนี้มีความเกี่ยวพันกับปญหาขอกฎหมายมากมาย จนกลายเปนชองโหวที่ทําใหเกิดปญหา
อื่นๆตามมาได เช นป ญหาจากการถู กหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ในเรื่ องการดํ าเนินการเพื่ อขอเอกสารสิ ทธิ เพื่ อรั บรองการใช
ประโยชนในที่ดินของประชาชนกลุมนี้
7. ขอเสนอแนะ
จากการจากการสํารวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
7.1. ควรจัดใหมีโครงการบริการวิชาการในการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับความหมายของที่ดินแตละประเภท
เพื่อปองกันการเขาใจผิด หรือการถูกหลอกลวงจากผูที่ตองการขายที่ดินซึ่งไมอาจออกเอกสารสิทธิได
7.2 ควรจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการออกเอกสารสิทธิแตละประเภท
7.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป จากขอคนพบเกี่ยวกับลักษณะของปญหาในการถือครองสิทธิในที่ดินจะ
เปนประโยชนใ นการศึ กษาวิ จัย เกี่ ยวกับ ความต องการความชวยเหลื อของชุม ชนตอไปผู วิจัยจึ งขอเสนอแนะหั วข อวิ จัย ใน
ประเด็นของปญหากฎหมายเกี่ยวกับการขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล และการ
ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิจัยนี้จะเปนกาวแรกของการนําไปสูการแกปญหาเรื่องความตองการในเรื่องที่ดิน
ใหแกประชาชนชาวหนองบัวได
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ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง
The Self-defense Arts of Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-region
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการใชศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาค
ลุมน้ําแมโขง (ไทย เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา) ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุวรรณนา ลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ที่มีภูมิรูเกี่ยวกับศิลปะการปองกันตัว ผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการใชศิลปะการปองกันตัว
และกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการแสดงการใชศิลปะการปองกันตัว จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชศิลปะ
การปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุ มน้ําแมโขง ทั้ง 4 ประเทศ โดยการศึกษาครั้งนี้ในประเทศไทย
เรียกวา “มวยไทย” ซึ่งเปนศาสตรและศิลปที่ผสมผสานระหวางความแข็งแกรงทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลา
ทวงทาเชิงมวยมีกระบวนการเดียวกับ “สิกขาธรรม”เพราะตองมีความชอบ (ฉันทะ) และมีความเพียร (ฝกหัด) จนจําทาทางได
อัตโนมัติ (วะสี) โดยนักมวยควรยึดถือปฏิบัติศีล 5 ที่เปนศีลบริสุทธิ์ ในประเทศเมียนมารเปนมวยตามชาติพันธุ เชน มวยราไวย
ของชาติพันธุรามัญหรือมอญ มวยบันโดของกลุมไทยใหญ มวยปล้ํานาบานของอินเดีย และมวยพองยิของฮินดู ลักษณะทาทาง
การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตวปาเพื่อตอสูปองกันตัว ใน สปป.ลาว เรียกวา “มวยเสือลากหาง หรือ มวยลายลาว” เปนการตอสู
ที่เคลื่อนไหวรางกายดวยความออนชอย นุมนวล แตละทวงทาเต็มไปดวยพละกําลัง และความแข็งแรงเพื่อลมคูตอสูฝายตรง
ขามใหจงได โดยมีทีเด็ดอยูที่ทาไมตายที่เรียกวา “หางเสือสะบัด”และในประเทศกัมพูชา เรียกวา “ประดัลเสรี” เปนศิลปะ
การปองกันตัวที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตรการเพิ่มพลังหมัด และ “ละโบะกะตอ” เนนทาชกเลียนแบบสิงโต
คําสําคัญ: ศิลปะการปองกันตัว มวย กีฬา
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Abstract
The Research aims to investigate the self-defense arts of Ethnic Groups in the Greater Mekong
Sub-region (Thai, Myanmar, Lao PDR and Cambodia). Qualitative Method was applied in this research.
The in-depth interview was utilized as research instrument in the groups of knowledge wisdom regarding
self-defense arts and the informants related to self-defense arts for 60 people. The results were found
that: self-defense arts of Austro Asiatic in the Greater Mekong Sub-region within 4 countries of which this
research was referred to “Muaythai” in Thailand, could be considered as both a science and an art of
self-defense. That was a mixture of physical strength and delicate boxing styles which show erratically
the same process of “SikaDhamma” (virtue codes of moral). Because the boxers could own the will
(Chanda), to deal of effort (practise) until they could remind automatic gestures (Wasi-mastery). To
pursuit the fighting path, these were the way of morals the boxers should hold the purity of 5 precepts
(5 Sila). In Myanmar, the self-defense arts demonstrated regarding each ethnography such as Muay Ra
Wai of Raman or Mon, Muay Ban Do of Tai Yai, Na Ban Wrestling of India and Muay Pong Yi of Hindu.
The movements inspired the wild animal’s gestures to fight and protect themselves. In Lao PDR referred
to as “Muay Sue Lak Hang or Muay Lai Lao” The fighting explicated the body movement in the manner
of gentleness and tenderness. However, each gesture was full of the power and vigorous manner to
persist for opponent falling. The trick was called “Hang Sue Sa-bat”. In Cambodia as “Pradal-Serey”, the
self-defense arts were involved in belief of black magic to increase the power of punch. While “L’bokator”,
a Khmer self-defense arts, focused on inspiring the gesture of lion.
Keywords: self-defense art, Muay, sport
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บทนํา
“กีฬามวยนี้กับความมั่นคงและความกาวหนาของประเทศชาติ ก็สัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะวามวยนี้ เปนการ...
ตโบราณกานตัวของนักรบไทยมาตั้งแปองกันตัว เปนกีฬา ที่มาจากการปองกัมาสมัยนี้เราจะปองกันตัวดวยการใชการตอสูสวน
หนึ่ง และวิธีที่จะพัฒนาประเทศอีกสวนหนึ่งนักมวยทราบดีวาถาตอสูเฉพาะดวยกําลังคงแพแนตองมีวิชาการ ตองมีวิธีการและ
ตองมีสติที่ มั่นคง รู วิชาการที่ จะบุกและวิธีการที่ จะหลบ ฉะนั้นการที่มีการต อสูมวยเพื่ อปองกันตัว ก็ ตองอาศัยทั้ง สองอยาง
เหมือนกัน...” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานแกคณะกรรมการจัดการ
แขงขันโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุน “นักมวยไทย” ในมูลนิธิอานันทมหิดล ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ .ศ.2513
“การตอสูปองกันตัว” จัดเปนทั้งศาสตรและศิลป จากการศึกษาทางดานความเปนศาสตร หมายถึง เปนวิชาการที่
สามารถศึกษาหาความรูได มีระเบียบแบบแผนในการศึกษาที่แนนอน สําหรับทางดานความเปนศิลป หมายถึง เทคนิ คที่ไดมา
จากการประยุกตความรูมาใช ประกอบไปดวย วิธีการ กลยุทธ ลวดลาย ซึ่งยากที่จะเรียนรูและปฏิบัติไดอยางเจนจบ (นอม
เสียงหลอ และสุรัตน เสียงหลอ, 2551: 2) จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรในดานการตอสูปองกันตัว พบวารูปแบบ
การตอสูปองกันตั วที่เรียกวา ‘มวย’ นั้นมีมาแลวกว า 1,000 ป ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รูปแบบการตอสูที่เรียกวามวยที่
ปรากฏในภูมิภาคมีความหลากหลาย ไดแก มวยไทย มวยของชาวขอม มวยลายลาว และในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเรื่องราวของ
มวยไทย โดยสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตั้งกองกําลังพิเศษขึ้นมาเมื่อครั้งทรงครองเมืองพิษณุโลก โดยกองทหาร
หนวยนี้ถูกฝกดานความกลา ความสามารถในการแฝงตัวเขาสืบเสาะขาว และการเขาตอสูประชิดตัว เรียกกองทหารนี้วา กอง
เสือหมอบแมวเซา (จิราพร แกวศรีงาม, 2547: 16)
ดิ นแดนแห ง ลุ ม น้ํ าแม โ ขงเป นที่ กําเนิ ด ของอาณาจั กรใหญ นอยมี นครรั ฐ มากมาย และมี ค วามหลากหลายทาง
นิเวศวิทยา ดวยความสัมพันธหลายรูปแบบทั้งความกลมกลืนทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และภูมิ
ป ญ ญา จึ ง นั บ ได วา เป นแหล ง อารยธรรมที่ สํ าคั ญ แห ง หนึ่ ง ของโลก ดิ นแดนแห ง ลุ ม น้ํ าแม โ ขง ช วงระหว างประเทศไทย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา รวมเรียกวา อนุภูมิภาคลุมน้ํา
แมโขง (Greater Mekong Sub-Region) ชนชาติที่อาศัยอยูในดินแดนนี้ประกอบดวย 2 ชนชาติใหญที่เปนบรรพบุรุษ คือ ชน
ชาติสยามผูอยูมาดั้งเดิม มีผิวคล้ํา สันนิษฐานวามาจากอินเดียตอนใต เพราะใชอักษรปลลวะ ไดแก ทวารวดี ศรีวิชัย และขอม
และชนชาติไทย คือพวกผิวเหลืองที่มาจากดินแดนตอนใตของจีน ซึ่งเปนที่ตั้งของอาณาจักรนานเจา แควนสิบสองจุไทย อันลือ
เลื่องเปนเลิศในเพลงกระบี่หรือดาบสองมือ ไดแก ไทยใหญ (เงี้ยว) และลาว คือ อาณาจักรเชียงแสน สุโขทัย จึงบังเกิดอักษร 3
ชนิ ด ขึ้ น ในดิ น แดนแถบนี้ คื อ ขอมไทย ขอมเขมร และไทย พ อขุ นรามหรื อไทยป จจุ บั นมี ร ากเหง ามาแต อักษรป ล ลวะ
วัฒนธรรมและศิลปะของชนชาติในแถบนี้จึงเปนอินเดียผสมจีน คืออินโดจีนตามความคิดของฝรั่ง จากขอความดังกล าวศิลปะ
การตอสูของชนชาติในแถบนี้จึงเปรียบเหมือนจระเขน้ํากรอย ซึ่งมีความรายกาจที่ผสมกันระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งศิลปะการปองกันตัวที่คนชนชาติแถบนี้มีทักษะมากคือการใช ขอมือ กําปน ศอก เขา เทา แขง (วัลลภิศร สดประเสริฐ,
2547: 16-20) ซึ่งเปนอวัยวะในรางกายที่ไมตองใชอาวุธเปนเครื่องมือ
ผูวิจัยจึ งศึ กษาถึง ความแตกตางของทักษะความสามารถในการใช รางกายในการตอสูของคนในอนุภูมิ ภาคนี้ ที่ มี
ความสามารถใชอวัยวะสวนลางของรางกายในการตอสูปองกันตัวที่เรียกกันวา การเตะ การถีบ การแทงเขา การฟาดดวยเทา
ซึ่งคนในซี กโลกตะวั นตกและภูมิภาคอื่นไมปรากฏความสามารถในการใชศิลปะการตอสูปองกันตั วลักษณะนี้ ซึ่งตอมาไดมีการ
คิดคนประดิษฐเปนรูปแบบและมีการสอนแบบถายทอดสืบตอกันมา ในชื่อที่เรียกวา มวยในรูปแบบดั้งเดิมที่ปรากฏอยู ”มวย“
ในประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขงตอนกลางตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1575

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการใชศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง (ไทย เมียนมาร
สปป.ลาว และกัมพูชา)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) เปนตระกูลภาษาใหญตระกูลหนึ่งในเอเชียอาคเนยหรือสุวรรณภูมิ
รูจักตระกูลภาษานี้ในนามตระกูลภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer Language Family) ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของตระกูลภาษา
ออสโตรเอเชียติกจาก 4 สาขา คือ มุนดะ (Munda) นิโคบารี (Nicobarese) มะลักกา (Malacca) และมอญ-เขมร (MonKhmer) ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก เปนตระกูลที่พูดอยูในดินแดนประเทศไทยมานานหลายพันป (สุริยา รัต นกุล, 2537:
12) ภาษาที่อยูในสาขาตระกูลภาษามอญ-เขมรและสาขามะลักกา ไดแก ภาษามอญ (Mon) จากประวัติศาสตรชาวมอญถูก
กวาดตอนมาจากพมาตั้งแตสมัยอยุธยา ภาษาเขมร (Khmer) เขมรแบงออกเปนเขมรสูงและเขมรต่ํา ชาวเขมรที่อยูในประเทศ
ไทยสวนใหญเปนเขมรสูงเพราะอยูบนที่ราบสูง สวนเขมรต่ํานั้นอยูในประเทศกัมพูชา ภาษากูยหรือภาษาสวย (Kui or Suoi)
ภาษาบรู (Bruu) ถิ่นดั้งเดิมของบรูอยูที่เวียดนาม และลาว (เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย , 2525: 67-84) กลุมชาติพันธุออสโตร
เอเชียติกอาศัยในประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม และไทย และสวนใหญพบวากลุมชาติพันธุนี้มีสรีระรางกายพิเศษ
มีความคลองแคลว วองไว ปราดเปรียว และมีความรวดเร็วที่เอื้อตอศิลปะการปองกันตัวและวิชาการมวย มีการดํารงชาติพันธุ
วิถีชีวิต ไสยศาสตร ความเชื่อ คลายคลึงกันชวยสนับสนุนการศึกษาศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกใน
ครั้งนี้
เฉลิม อุนทอง (2547: 149-152) วิจัยเรื่องมวยไทยยุคโลกาภิวัฒน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระเบียบแบบแผน และ
ประเพณีของศิลปะมวยไทย และศึกษากระบวนการถายทอดศิลปะมวยไทยในยุคโลกาภิวัฒน ดําเนินการวิจัยศึกษาคนควาจาก
เอกสารทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เก็บขอมูลโดยวิธีสังเกตและสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง 5 สนาม ซึ่งไดแก โรงเรียนนายรอย
ตํารวจ คายมวยศศิประภายิม ศูนยสอนศิลปะมวยไทยตานภัยยาเสพติด โรงเรียนมวยไทย และสนามมวยเวทีลุมพินี แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ระเบียบแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวยไทย มีทั้ง
การยกครูหรือการมอบตัวเปนศิษย การรายรําไหวครู การแตงกายของนักมวยไทย เครื่องรางของขลัง วงดนตรีและดนตรีที่
บรรเลงประกอบการชกมวยไทย และกระบวนการถายทอดศิลปะมวยไทยมีวิวัฒนาการมาหลายรอยปตั้งแตสมัยสุโขทัย ถึงแม
จะมีความแตกตางกันบางทั้งในเรื่องการยกครู คือเมื่อสมัยกอนตองทําทุกครั้งกอนมีการถายทอดศิลปะมวยไทย แตปจจุบัน
การยกครูเปนบางแหง การรายรําไหวครูกอนการชกของนักมวยสมัยกอนพิถีพิถันมาก แตปจจุบันแสดงการรายรํ าไหวครูไป
เพราะเปนสิ่งที่ปฏิบัติตอๆ กันมาเทานั้นไมเนนมากนัก ในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง สมัยกอนนับถือและเชื่อ
มากแตปจจุบันไมเชื่อมากนัก วงดนตรีที่บรรเลงประกอบการชกมวยไทยสมัยกอนบรรเลงกันสดๆ แตปจจุบันมีการแสดงสด
บางแตก็มีบางสนามที่ใชวิธีการเปดแถบบันทึกเสียงหรือแผนบันทึกเสียงแทนการบรรเลงสด ในเรื่องการแตงกายสมัยกอนไมมี
กติกากําหนด ปจจุบันใหมีการสวมนวม สวมกางเกงตามสีมุมของตนเอง สวมกระจับ ในสมัยกอนใชอาวุธมวยไทยครบทั้งหมัด
เทา เขา ศอก ปจจุบันใชเฉพาะที่นักมวยถนัดเทานั้น อาวุธมวยไทยใชไมครบ ระเบียบแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวย
ไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เพราะจุดมุงหมายของถายทอดศิลปะมวยไทยเปลี่ยนไปจากเดิม คือ แตเดิมมีจุดมุ งหมายเพื่อ
การเปนนักรบเพียงอยางเดียว ปจจุบันนักมวยและครูมวยจะมุงฝกการใชอาวุธที่ทําใหไดคะแนนมากที่สุด เนื่องจากผูจัดการ
แขงขันชกมวยไทยจะตองจัดการแขงขันชกมวยไทยตามความนิยมของผูชม ทําใหหัวหนาคายมวยตองผลิตนักมวยตามความ
ตองการของผู ชมและผูจัด การแข งขั นชกมวยไทย การศึกษากระบวนการถายทอดศิ ลปะมวยไทยยุ คโลกาภิวัฒน ลักษณะ
วิชาการถายทอดศิลปะมวยไทยมีทั้งการกําหนดหลักสูตรไวแนนอนและไมกําหนดหลักสูตร ครูมวยสอนจากประสบการณ และ
สอนไปตามที่ ผูเ รี ยนสนใจเพื่อรั บรองวั ตถุ ประสงคข องการถายทอดเนื้ อหา ที่ ถายทอดมี ทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ต ิสํ าหรั บ
ภาคทฤษฎีสอนประวัติมวยไทย สอนการเปนกรรมการตัดสินมวยไทย ภาคปฏิบัติสอนการไหวครูและศิลปะการใชอาวุธมวย
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ไทย สอนดนตรีที่บรรเลงประกอบการแขงขันชกมวยไทย สอนการเปนครูมวยไทย การถายทอดศิลปะมวยไทยใหความสําคัญ
กับ แบบแผนและทั กษะการต อสูม ากกวาเรื่องคุ ณธรรม เน นศิ ล ปะการใช อาวุ ธมวยไทยมากกว าการร ายรํ าไหวค รู วิ ธีการ
ถายทอดศิลปะมวยไทยเปนการถายทอดความรูใหผู เรียนปฏิบัติตาม จากนั้นผูเรียนฝกฝนกันเองโดยมีค รูคอยแนะนําแกไ ข
สําหรั บผูที่ฝ กเปนนักมวยอาชีพจะฝกให มีความทรหดอดทนของรางกาย ตลอดจนการใช อาวุธแมไ มมวยไทยที่ คลอ งแคล ว
สําหรับการถายทอดเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทยเนนในเรื่องลีลาทาทางที่มีความละเอียดออนและสวยงาม นอกจากนี้การวิจัย
พบวาผูเ รียนศิลปะมวยไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณครูบาอาจารย เคารพนับถือในตัวครู มีการเคารพระหวางรุนพี่
รุนนองและเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังอีกดวย
สุจิตรา สุคนธทรัพย และคณะ (2550: 218-229) ศึกษาเรื่องศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทย : คุณคาแทแ ละ
กระบวนการถ ายทอด กรณีศึ กษาครู วิชิต ชี้เชิญ มีวัตถุป ระสงค เพื่อศึกษาคุณค าแทแ ละกระบวนการถายทอดคุณค าแทใ น
ศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญ ศึกษาผลของการเขารวมกิจกรรมศิลปะการตอสูปองกันตัว
แบบไทยตอผูเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจและปญญา สังเคราะหและนําเสนอกระบวนการถายทอดคุณคาแทในศิลปะการ
ตอสูปองกันตัวแบบไทยที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชนในปจจุบัน การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย
การสั มภาษณ การสัง เกตและการวิจัยแบบมีสวนรวมในชุม ชนโรงเรี ยนรุง อรุณระหว างนั กวิจัย และครูวิชาพลศึ กษาภายใน
โรงเรียนรุงอรุณ โดยใชการวิเคราะหเชิงอุปนัยและการสนทนากลุมเพื่อสังเคราะหและนําเสนอกระบวนการถายทอดคุณคาแท
ในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชนในปจจุบัน รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
ผลการวิจัยพบวา คุณคาแทในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญ นั้นมี 2 สวน คือ คุณคาของตัว
วิชาเองที่ใช เพื่อการปองกันตัว และคุณคาของวิ ชาในดานคุณธรรมและการปฏิบัติตนในสังคมที่ทําใหผูเรียนนํามาใชในการ
ดํารงชีวิตอยูดวยความดีงามเพื่อประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอื่นประกอบดวย ความกตัญูกตเวที และความ “เปนมวย”
กระบวนการถายทอดคุณคาแทในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญ ที่สําคัญเปนอันดับแรกคือ
สรางความศรัทธาและความตระหนักในคุณคาของศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทย วิธีการหลักของการถายทอดความรูคือ
“ทําใหดู อยูใหเห็น”
วินัย พูลศรี (2545: 6) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิวัฒนาการมวยไทยในมิติวัฒนธรรม” โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาจาก
กลุมตัวอยาง 4 กลุม ประกอบดวย 1) นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชามวยไทย 2) นักกีฬามวยไทย 3) ครูผูฝกกีฬามวยไทย และ 4)
ผูตัดสินกีฬามวยไทย ผลการศึกษาพบวา มวยไทยเปนศิลปะการตอสูของชนชาติไทยที่เปนเอกลักษณเปนภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษไทย และเปนมรดกทางวัฒนธรรม มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องจากกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา สูกรุงรัตนโกสินทร จนถึง
ปจจุบันซึ่งมีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมตามยุคสมัยของความเจริญกาวหนาทางวัตถุนิยม สวนสภาพและปญหาพบวา
เกิด จากป จจั ยหลักในวิถี ชีวิต การดํ ารงชี พของมนุ ษย และรูป แบบการพัฒ นามวยไทยในมิติ ทางวั ฒนธรรม คื อการนํา เอา
หลักการทางวัฒนธรรมเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และใชหลักการทางทฤษฎีวิทยาศาสตรการกีฬามาพัฒนาใหครบวงจร
อยางตอเนื่อง มุงสูความเปนเลิศ และยกระดับมวยไทยอาชีพที่มีมาตรฐานสากลและยั่งยืน ดวยการเลนกีฬา ออกกําลังกาย
และนันทนาการเปนวัฒนธรรมและเปนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไป
วิรินณ สมิท (2555: 26) ศึกษาเรื่อง “นักมวย” พื้นที่ ความหมาย ชีวิต มีจุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจ
ชีวิตความเปนอยูของนักมวยและผูฝกมวยภายใตบริบทของธุรกิจมวยสายใหม งานศึกษาครอบคลุมถึงเบื้องหลังชีวิตในการกาว
เขาสูวงการมวย หนาที่ บทบาท ผลตอบแทน และทัศนคติตอตนเองภายใตธุรกิจมวยรูปแบบใหมที่ เปนธุรกิจมวยเพื่อการคา
และการทองเที่ยว โดยใชขอมูลหลักจากการทําวิจัยภาคสนามในคายมวยที่ถูกจัดอยูในประเภทของธุรกิจมวยสายใหมที่มีชื่อวา
“Fairtex Sport Club and Hotel” สาขาพั ท ยา จั ง หวัด ชลบุรี เพื่ อให เ ห็นถึ ง การเปลี่ย นแปลงของมวยไทยที่ เ ป น
ศิลปวัฒนธรรมการตอสูประจําชาติมาสูการเปนสินคาและบริการภายใตธุรกิจที่พักครบวงจรที่ไดสงผลใหบทบาทของนักมวย
และผู ฝกมวยนั้นไดเปลี่ ยนแปลงไป ผลการศึกษาพบวา ด วยสภาพสั งคมภายใต บริบทของการพัฒ นาที่ส งผลทํ าใหบ ทบาท
หนาที่ของนักมวยนั้น เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลจากการพัฒนาภายใตระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้น ทําใหเราจําเปนตองตีมูลคาของ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1577
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สิ่งที่ไดชื่อวาเปนวัฒนธรรมใหกลายเปน “มูลคา” และหาผลประโยชนจากวัฒนธรรมเหลานั้น โดยแปรรูปใหเปนสินคา การ
เอื้อประโยชนตอกันระหวาง “วัฒนธรรม” และ “การทองเที่ยว” นั้นไดทําใหพบวา กระบวนการดังกลาว ทําใหกลุมคนกลุม
หนึ่งถูกระบบทุนกลืนกลายใหพวกเขาตองกลายเปนเหมือน “สินคา”
ผลงานวิจัยที่กลาวมา กลาวถึงมวยไทย ลักษณะของมวยไทย ศิลปะการปองกันตัว อัตลักษณ คุณลักษณะ คุณคา
แรงจูงใจของกิจการมวยไทย ศิลปะ กระบวนการ คานิยมและความเชื่อของศิลปะมวยไทย พื้นฐานอาชีพและธุรกิจในวงการ
มวยไทย วิทยาศาสตร การเคลื่อนไหว ชวยสนับสนุนการศึกษาสภาพการใช ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุ ออสโตร
เอเชียติกในครั้งนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุวรรณนา โดยลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาถึง
บริบทประวัติความเปนมาของการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก เพื่อหาความจริงโดยพิจารณาปรากฏการณ
จากสภาพแวดล อมตามความเป นจริ ง เพื่ อหาความสั ม พันธ ของปรากฏการณ กับ สภาพแวดล อมนั้ นและบริ บททางสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ดานความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและสภาพการณในปจจุบัน บริบทสภาพการแสดงการใช
ศิล ปะการป องกั นตั วของกลุม ชาติ พันธุข องนั กมวย ศึ กษาวิถี ชีวิตและการแสดงออกทางวัฒ นธรรมจนเป นกลุ มวั ฒนธรรม
เดียวกันและสัมพันธกับตัวแปร 4 ตัวเปนเกณฑสําหรับงานวิจัยนี้ ไดแก 1) กีฬามวย 2) การปองกันตัว 3) วิชาการ และ 4) สติ
เลือกพื้นที่ศึ กษาแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกพื้นที่ที่มีกลุม ชาติพันธุออสโตรเอเชี ยติกและใช
ศิลปะการปองกันตัวที่มีภูมิรูวิธีการตอสูตัวตอตัวดวยมือ เทา เขา ศอก ที่เรียกวา “มวย” และการสืบทอดตอกันมา รวมถึง
เทคนิคตางๆ ในการปองกันตัวหรือเรียกรวมๆ วา ศิลปะการปองกันตัว หรือ “มวย” โดยการเลือกพื้นที่หนวยวิจัย (Unit of
Research) รวม 4 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย ที่จังหวั ดสุริ นทร นครราชสี มา มหาสารคาม อุ บลราชธานี และ
กาญจนบุรี ประเทศเมียนมาร ที่เมืองพญาตองซู ประเทศ สปป.ลาว ที่แขวงจําปาสัก และประเทศกัมพูชาที่จังหวัดอุดรมีชัย
ผู วิจั ย ลงพื้ นที่ ภ าคสนามโดยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (Indepth Interview) กลุ ม บุ ค คลผู ใ ห ข อมู ล หลั ก (Key
Informants) เกี่ยวกับการใชศิลปะการปองกันตัวดวยมือ เทา เขา ศอก ของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก ในประเทศไทย
เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูที่มีภูมิรูเกี่ยวกับการใชศิลปะการปองกันตัวในกีฬามวย อาทิ ครูมวย
เจ าของคายมวย ผู จัด การมวย ที่เ ปนกลุ มชาติ พันธุออสโตรเอเชี ยติ ก เช น ขอม สวย กูย และมอญ จํ านวน 50 คน ผู ที่ มี
ประสบการณ เ กี่ย วกั บ การใช ศิล ปะการป องกันตั วในกี ฬามวย อาทิ นั กมวยอาชี พ นั กมวยแชมป โลก ที่ เป นกลุ มชาติพั นธุ
ออสโตรเอเชี ยติก เช น ขอม สวย กูย และมอญจํานวน 5 คน และบุ คคลที่มีค วามเกี่ย วของกับ การแสดงการใช ศิลปะการ
ปองกันตัวในกีฬามวย และอยูในชุมชนทองถิ่นของพื้นที่วิจัยเหลานี้ ที่เปนกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชีย ติก เชน ขอม สวย กูย
และมอญ จํานวน 5 คน
ผลการวิจัย
1. วิถีการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร มหาสารคาม บุรรี ัมย และ
นครราชสีมามีการกระจายตัวออกกันไปตามการอพยพและตั้งถิ่นฐาน แตจะมีภาษาพูดที่แตกตางกันแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
ภาษาสวยหรือกูย และกลุมภาษาพื้นเมืองอีสาน (ภาษาลาว) ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะโดดเดนทางดาน
งานประเพณีบุญบั้งไฟ บุญขาวจี่ รําแมมด รําแกนมอ เปนตน กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในตําบลเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร เปนบานเกิดนักมวยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ คือ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชาวกูยที่ฝากฝมือใหกับ
ชาวโลกไดรูจักศิลปะแมไมมวยไทยเปนอยางดี ศิลปะมวยไทยจึงเปนศาสตรและศิลปที่ตองบูรณาการรวมกันเพื่อเปนกลยุทธในการ
แขงขัน การผสมผสานระหวางความแข็งแกรงทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลาทวงทาเชิงมวย ประกอบกับแนวคิด
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ของการนําหลักธรรมมาสอดแทรกเปนฐานคติในการฝกฝนและแขงขัน ชวยเสริมสรางใหศิลปะมวยไทยมีพลังของการตอสูและ
ปองกันตัวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และค านิ ย มของมวยไทยเกิ ด จากการหล อหลอมองค ค วามรู ใ นศาสตร แ ละศิ ล ป ข อง
วิทยาการที่ผานการฝกฝนและปฏิบัติจนเกิดเปนความเคยชินตามพื้นภูมิของสังคมไทยที่สืบทอดตอกันมา เปนเอกลักษณบงชี้
ลักษณะเฉพาะของชาติไทยที่มีการปรับเปลี่ยนจากการตอสูเปนการแขงขัน มวยไทยจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางปญญา
หรือทุนทางสังคมที่พึงสืบทอดและอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดนํามาศึกษาและสรางจิตสํานึกในความเปนชาติ ซึ่งมีลักษณะที่เปน
แบบแผนจากการประกอบพิธีไหวครูและรับศิษย การนั่งสมาธิ และการคาดเชือกกอนขึ้นชก รายละเอียดในแตละแบบแผน
แฝงไปดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุงเนนใหเกิดไตรสิกขาเปนแกนหลักในการยึดถือและปฏิบัติตาม
3. ศิล ปะการป องกั นตัวของไทยเรีย กวา “มวยไทย” เปนศาสตรแ ละศิ ล ปที่ ผ สมผสานระหวางความแข็ งแกร ง
ทางดานรางกายและความละเอียดอ อนในลีลาทวงทาเชิงมวย มีกระบวนการเดียวกับ “สิกขาธรรม”เพราะตองมีความชอบ
(ฉันทะ) และมีความเพียร (ฝกหัด) จนจําทาทางไดอัตโนมัติ (วะสี) โดยนักมวยควรยึดถือปฏิบัติศีล 5 ที่เปนศีลบริสุทธิ์
4. ภูมิปญญาแมไมมวยไทย แตละสํานักวิชาก็จะมีเทคนิคและกลวิธีในการถายทอดแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ
ประสบการณและการเรียนรูที่ไดรับถายทอดมาตั้งแตอดีต ครูมวยจะเปนผูฝกสอนใหนักมวยไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
ฝกมวยไทยทั้งดานรางกายและดานจิตใจ ซึ่งจะตองทําการฝกฝนควบคูกันไปเพื่อใหเกิดสมาธิในการควบคุมทั้งกายและจิต โดย
แตละทาลวนแลวแตมีความรุนแรง การปลอยออกไปจะตองใชความแมนยําและเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด การออกอาวุธ
จะตองตั้งสมาธิบนความเคลื่อนไหวตามทาทางและมีความพรอมที่จะตอสูดวยปญญา
5. ศิลปะการปองกันตัวหรือมวยของเมียนมาร มี 3 ประเภท ไดแก 1) มวย”เล็ทเว” ซึ่งเปนมวยคาดเชือก ลักษณะ
คลายคลึงของไทยและใชศีรษะโขกไดไมผิดกติกา และยังคงยึดความเปนศิลปะปองกันตัวแบบดั้งเดิม กลาวคือไมสวมนวมและ
ไมเนนเปนกีฬาสมัยใหม 2) มวยราไวย-มอญ เปนศิลปะการปองกันตัวที่มีลักษณะมวยไทยผสมมวยปล้ํารวมถึงมีการใชอาวุธ
กันได ซึ่งชั้นเชิงมี 10 เชิง 5 แบบ เปนมวยเนนความบันเทิงมากกวากีฬา 3) มวยบันโด-ไทยใหญ เปนศิลปะการปองกันตัวที่
ไดรับอิทธิพลมาจากชาวฉาน (ไทยใหญ กะเหรี่ยง มง ฮอ กะฉิ่น) ลักษณะของมวยบันโดจะเปนการผสมผสานระหวางมวยไทย
กับกังฟู และลักษณะทาทางเลียนแบบของสัตว เชน หมูปา วัวกระทิง เสือดาว เสือดํา ลิง งูเหลือม และแมงปอง เปนตน
6. กลุ มชาติพั นธุออสโตรเอเชีย ติ ก “กลุ ม ตระกู ล ภาษามอญ” ในเมื องพญาตองซู มี ทักษะพื้ นฐานของมวยไทย
เนื่องจากชื่นชอบดูการแขงขันมวยไทยมาก หากแตวัฒนธรรมมวยในเมืองพญาตองซูไมไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือ
ไตรสิกขามาบูรณาการกับศาสตรมวย แตใชสมาธิในการจดจําทาทางการตอสูเพื่อตองการลมคูตอสูอยางเดียว
7. ศิลปะการปองกันตัวของ สปป.ลาว ประกอบดวย 1) มวยลาว หรือ “มวยเสือลากหาง” หรือ “มวยลายลาว”
เปนศิลปะการปองกันตัวที่มีลักษณะของมวยไทยและทาไมตายเรียกวา “หางเสือสะบัด” และ 2) ตีลาย เปนศิลปะการตอสู
ดวยมือเปลา มีลีลา ลวดลาย รวดเร็ว คลองแคลว วองไว หนักหนวง แตก็แฝงดวยความออนชอยและสวยงาม โดยลักษณะการ
ตอสูจะใชฝามือหรือแบมือตบ เชน ตบศอก ตบแขง ตบเทา โดยทําสลับกันวาดลวดลายอยูในวงเนนฝามือมากกวาเทา เปนตน
นอกจากนี้ก็พบวาการทําลายวัฒนธรรมซึ่งรวมทั้งวัฒนธรรมมวยลายลาวดวยถูกหามหรือจํากัด ครูมวย-นักมวยถูกบังคับใหเลิก
หรืออาจเปนทหาร ถูกฆาหนีหายตองเลิกเรื่องมวยไปโดยปริยาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของลาว คือ เปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนระบบสังคมนิยม วัฒนธรรมเกาแกทุกอยางถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกหาม มวยลายลาวก็ถูกผลกระทบซ้ําเติมไป
ดวย ในปจจุบันมวยลายลาวจึงแทบจะเหลือเพียงตํานานเลาขานเทานั้น มวยลายลาวในปจจุบันก็คือมวยลาวสวมนวมเดินตาม
แนวทางของมวยไทยสวมนวมอยางใกลชิด มีคายมวย เวทีมวย มีนักมวยลาวอยูเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น มีโปรโมเตอรมวยซึ่งสวน
ใหญเปนคนไทยไปจัดมวยที่ฝงลาวเปนประจํากลายเปนธุรกิจ สวนมวยลายลาวก็จะเหลือเพียงการแสดงโชวตามงานวัดหรือ
งานประเพณี มวยลายลาวแสดงในภาพที่ 1

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1579
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ภาพที่ 1 มวยเสือลากหาง หรือมวยลายลาว
ที่มา: MGR Online (2549)
8. ศิลปะการปองกันตัวของกัมพูชา พบวา มีภาพจําหลักการตอสูปองกันตัวในลักษณะตาง ๆ ทั้งตอสูดวยอวัยวะ
รางกาย “ศิลปะการปองกันตัวที่ใชมือ เทา เขา ศอก” ประกอบดวย 1) “ประดัลเสรี” เปนศิลปะการปองกันและตอสูกัน มีการ
ใชไสยศาสตรเพิ่มพลังศอก หมัด และเทา ซึ่งวัฒนธรรมความเชื่อและคานิยมดานศิลปะการปองกันตัวของกัมพูชาจะเปนการชก
มวยแบบพื้นบ านที่มี ลักษณะคลายๆ มวยไทย กอนการชกก็จะมีการไหวครู และกติ กาการแขง ขันที่สําคัญคือไมอนุ ญาตให
ซ้ําเติม คูต อสู ที่ล ม หามกั ด หากเห็นวาคูต อสู อีกฝายสู ไม ได จะยุติ การแขง ขัน ป จจุ บันพัฒ นาเป นกี ฬามวย 2) “บักกะตอ”
ลักษณะเหมือนมวยคาดเชือกของไทย ไมสวมนวม และ 3) “ละโบะกะตอ” เปนศิลปะการปองกันตัวที่เนนทาทางเลียนแบบ
จากสัตว เชน สิงโต เสือ เปนตน จังหวัดอุดรมีชัย เปนจังหวัดที่เล็กที่สุดของกัมพูชาพรมแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนเขต
ติดตอจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ ของประเทศไทย เมืองหลักของจังหวัดอุดรมีชัยคือเมืองสําโรง ยังมีการจัดแขงขัน
มวย โดยสวนใหญจัดชกมวยกลางแจงและสรางเวทีสําหรับใชชั่วคราวในโอกาสที่มีการแขงขันมวยของชาวบานหรือมีการจั ด
แขงขันมวยสมัครเลนของคายตาง ๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง มวย “ละโบะกะตอ” แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 “ละโบะกะตอ” เนนทาชกเลียนแบบสิงโต
ที่มา: ธรรมสรณ ตันกายา (2560: 136)
สรุปผลการวิจัย
วิถีการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในประเทศไทยมีการกระจายตัวออกกันไปตามการอพยพและตั้งถิ่น
ฐาน แตจะมีภาษาพู ดที่แตกตางกัน แบงเปนกลุ มภาษาสวยหรือกูย และกลุมภาษาพื้นเมื องอีสาน ขนบธรรมเนียม (ภาษาลาว)
ประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะโดดเดน วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมของมวยไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางปญญา
หรื อทุนทางสั งคมที่ พึง สื บทอดและอนุ รั กษ ไ ว ศิล ปะการป องกันตั วของไทยเรี ย กว า เป นศาสตรแ ละศิ ล ป ที่ ”มวยไทย “
ผสมผสานระหวางความแข็งแกรงทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลาทวงทาเชิงมวย ศิลปะการปองกันตัวหรือมวย
ของเมี ยนมาร ประกอบดวย มวยเล็ทเว มวยราไวย -มอญ และ มวยบันโด-ไทยใหญ ศิล ปะการปองกันตัวของ สปป ลาว .
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”มวยลายลาว “ หรือ ”มวยเสื อลากหาง “ ประกอบด วย มวยลาว หรือ และตี ลาย และศิ ล ปะการปองกันตัวของกั มพู ช า
ประกอบดวย ประดัลเสรี บักกะตอ และละโบะกะตอ
อภิปรายผลการวิจัย
1. วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และค านิ ย มของมวยไทยเกิ ด จากการหล อหลอมองค ค วามรู ใ นศาสตร แ ละศิ ล ป ข อง
วิทยาการที่ผานการฝกฝนและปฏิบัติจนเกิดเปนความเคยชินตามพื้นภูมิของสังคมไทยที่สืบทอดตอกันมา เปนเอกลักษณบงชี้
ลักษณะเฉพาะของชาติไทยที่มีการปรับเปลี่ยนจากการตอสูเปนการแขงขัน มวยไทยจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางป ญญา
หรือทุนทางสังคมที่พึงสืบทอดและอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดนํามาศึกษาและสรางจิตสํานึกในความเปนชาติ ซึ่งมีลักษณะที่เปน
แบบแผนจากการประกอบพิธีไหวครูและรับศิษย สอดคลองกับงานวิจัยของ วินัย พูลศรี (2545: 6) เรื่องการศึกษาวิวัฒนาการ
มวยไทยในมิติวัฒนธรรม พบวา มวยไทยเปนศิลปะการตอสูของชนชาติไทยที่เปนเอกลักษณเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย
และเปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนสภาพและปญหาพบวา เกิดจากปจจัยหลักในวิถีชีวิต การดํารงชีพของมนุษย และรูปแบบการ
พัฒนามวยไทยในมิติทางวัฒนธรรม คือการนําเอาหลักการทางวัฒนธรรมเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และใชหลักการทาง
ทฤษฎี วิท ยาศาสตร การกี ฬ ามาพั ฒ นาให ค รบวงจรอย างต อ เนื่ อง มุ ง สู ค วามเป นเลิ ศ และยกระดั บ มวยไทยอาชี พ ที่ มี
มาตรฐานสากล และยั่งยืน ดวยการเลนกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการเปนวัฒนธรรมและเปนวิถีชีวิตที่ยั่งยื นตลอดไป
และงานวิจัยของ เฉลิม อุนทอง (2547: 149-152) เรื่องมวยไทยยุคโลกาภิวัตน พบวา การถายทอดเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย
เนนในเรื่องลีลาทาทางที่มีความละเอียดออนและสวยงาม ผูเรียนศิลปะมวยไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณครูบา
อาจารย เคารพนับถือในตัวครู มีการเคารพระหวางรุนพี่รุนนอง และเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังอีกดวย
2. ศิลปะการปองกันตัวหรือมวยของเมียนมาร ยังคงยึดความเปนศิลปะปองกันตัวแบบดั้งเดิม กลาวคือ ไมสวมนวม
และไม เ น นเป นกี ฬาสมั ย ใหม เน นความบั นเทิ ง มากกว ากี ฬา สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ วิ ริ นณ สมิ ท (2555: 26) เรื่ อง
“นักมวย” พื้นที่ ความหมาย ชี วิต พบวา สภาพสัง คมภายใต บริบ ทของการพัฒ นาส งผลทํ าให บทบาทหน าที่ ของนักมวย
เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลจากการพัฒนาภายใตระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้น ทําใหตองตีมูลคาของสิ่งที่ไดชื่อว าเปนวัฒนธรรมให
กลายเปน “มูลคา” และหาผลประโยชนจากวัฒนธรรมเหลานั้น โดยแปรรู ปใหเป นสินคา การเอื้อประโยชนตอกันระหวาง
“วัฒนธรรม” และ “การทองเที่ยว” กระบวนการดังกลาว ทําให กลุม คนกลุ มหนึ่ง ถูกระบบทุ นกลืนกลายใหพ วกเขาตอง
กลายเปนเหมือน “สินคา”
3. กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก “กลุมตระกูลภาษามอญ” มีทักษะพื้นฐานของมวยไทยเนื่องจากชื่นชอบดู การ
แขงขันมวยไทยมาก หากแตวัฒนธรรมมวยในเมืองพญาตองซูไมไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือไตรสิกขามาบูรณาการกับ
ศาสตรมวย แตใชสมาธิในการจดจําทาทางการตอสูเพื่อตองการลมคูตอสูอยางเดียว สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุจิตรา สุ
คนธทรัพ ย และคณะ (2550: 218-229) เรื่ อง ศิ ลปะการต อสู ปองกั นตั วแบบไทย : คุ ณค าแทแ ละกระบวนการถายทอด
กรณีศึกษาครูวิชิต ชี้เชิญ พบวาคุณคาแทในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญนั้นมี 2 สวน คือ
คุณคาของตัววิชาเองที่ใชเพื่อการปองกันตัว และคุณคาของวิชาในดานคุณธรรมและการปฏิบัติตนในสังคมที่ทําใหผูเรียนนํามาใช
ในการดํารงชีวิตอยูดวยความดีงามเพื่อประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอื่น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ดานการรวบรวมองคความรูจากปราชญกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในการรวมกันสรางเกณฑตนแบบใน
เรื่องของศิลปะการปองกันตัวของแตละชาติพันธุตนเองอยางชัดเจน และมีการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อถอดบทเรี ยนใหเปน
ภูมิปญญาในการสรางสรรคกลยุทธ
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1.2 ดานการสรางโอกาสและการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเปนการสงเสริมรายไดใ หกับคน
ในทองถิ่น และสามารถจัดการแสดงศิลปะมวยเพื่อเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบกีฬาประเภทนี้ดวย
1.3 ดานการสงเสริมวัฒนธรรมไทยในวิถีไทยวิถีพุทธโดยสราง “ทูตวัฒนธรรมศิลปะการปองกันตัว”ใหเกิดขึ้น
เพื่อสื่อสารและสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยสูอาเซียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ประกอบดวย
2.1 ควรศึกษาการบูรณาการศาสตรศิลปะการปองกันตัวในอนุภูมิภาคนี้ เพื่อจัดทําหลักสูตร “ศาสตรศิลปะการ
ปองกันตัว”สําหรับใชในสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ควรศึ กษาการเชื่อมโยงศิล ปะการป องกั นตัวของกลุมชาติพั นธุออสโตรเอเชี ยติกจากสายสั มพั นธแ ละอั ต
ลักษณของศิลปนมวยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน
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ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรด ิเยอ (Pierre Bourdieu) กับสือ่ ชุมชน
Capital following to the Concept of Pierre Bourdieu with Community Media
ณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
natcha.thorn@Gmail.com
บทคัดยอ
การดํารงอยูไดของสังคมไทยเนื่องมาจากการนําทุนประเภทตาง ๆ มาใชประโยชน ซึ่งจะทําใหการพัฒนาประเทศไทย
มีความยั่งยืนและทําใหประชาชนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมนุษยใชการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ เชื่อมรอยทุนชุมชน
ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลคาและทุนทางสังคมใหกับชุมชนตนเอง รวมถึงสามารถบริหารจัดการสื่อชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได จากการทบทวนแนวคิดเรื่องทุนจากนักวิชาการหลายทาน หลายแนวคิด และปแอร บูดิเยอ
ไดเสนอแนวคิดทุนไว 4 ลักษณะ ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ บทความวิชาการนี้
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทบทวนทุนและวิเคราะหทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอกับสื่อชุมชน ใน 3 ประเด็น คือ 1) ความหมาย
ของทุน 2) ทุนประเภทตาง ๆ และ 3) ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมสื่อชุมชน
คําสําคัญ: ทุน ชุมชน สื่อชุมชน
Abstract
The existence of Thai society is because of capital utilization. Therefore, Thailand development
is sustainable and Thai citizens have better quality of life. People communicate for understanding, relating
community capital, driving jobs, increasing value and social capital. Moreover, they can manage community
capital effectively. Finally, they depend on themselves. According to literature review on capital of many
researchers and Pierre Bourdieu, there are four types of capital; economic capital, cultural capital, social
capital and symbolic capital. This article aimed to review capital and analyze capital following to the
concept of Pierre Bourdieu with community media in three issues; 1) the meaning of capital, 2) the categories
of capital and 3) the strong community funds/capital for community media.
Keywords: capital, community, community media
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บทนํา
การสื่ อ สารเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของกระบวนการสั ง คม ในขณะที่ สั ง คมกํ า ลั ง อยู ใ นขั้ น ตอนของ
กระบวนการพั ฒ นานั้ น การสื่ อ สารจะถู ก ใช เ พื่ อส ง เสริ ม และขยายการพั ฒ นา ตลอดจนทํ าให ง านพั ฒ นาดํ าเนิ น ไปได
โดยสะดวก การสื่อสารจะทําหนาที่เปนกลไกที่จะผลักดันใหการพัฒนาชุมชนเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การสื่อสารจึง มี
ความสําคัญตอชุมชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน เปรียบเสมือนเสนเลือดที่หลอเลี้ยงใหเกิดความเปนชุมชนมาก
ขึ้น การสื่อสารเพื่อชุมชนจึงนับเปนการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญและไมอาจมองขามได เปนชองทางในการเขาถึง
ชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมกับประชาชน ในการใชสื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และอนุภาพของการสื่อสารคือ
เปนสื่อยึดโยงบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหดําเนินกิจกรรมตามความมุงหวังใหเปนไปดวยดี การสื่อสารทําใหเกิดการ
ถายทอดทางความคิด ความจริง ความคิดเห็น เกิดความเขาใจอันดี
อยางไรก็ตามแมการสื่อสารจะเปนหนทางแหงความเขาใจอันดี แตก็เปนหนทางแหงการมืดมนไดเชนกัน หากการ
สื่อสารนั้นขาดการเชื่อมโยงทุนชุมชนประเภทตาง ๆ เขามารวมบริหารจัดการสื่อชุมชนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความตองการของชุม ชนได บทความวิชาการนี้มีวัตถุ ประสงค หลักเพื่ อทบทวนทุนและวิเคราะหทุนตาม
แนวคิดของปแอร บูรดิเยอกับสื่อชุมชนใน 3 ประเด็น คือ 1. ความหมายของทุน 2. ทุนประเภทตาง ๆ และ 3. ทุนชุมชน
เขมแข็งหนุนเสริมสื่อชุมชน
ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับสื่อชุมชน
จากการทบทวนทุนชุ มชน หลายแนวคิด และการวิ เ คราะหทุ นตามแนวคิ ดของปแ อร บูร ดิเ ยอกั บสื่ อชุ ม ชนใน 3
ประเด็น คือ 1) ความหมายของทุน 2) ทุนประเภทตาง ๆ และ3) ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมสื่อชุมชน ดังนี้
1. ความหมายของทุน
คําวา “ทุน” เปนสิ่งที่หลายฝายพยายามอธิบายและใหความหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีหลายประเภทและมีอยูในทุก
ชุม ชนแต มีม ากน อยแตกตางกั น การให ความหมายของทุ นชุ มชนจึ ง มีค วามแตกต างตามนัย และบริ บทที่แ ตกต างของผู ใ ห
ความหมาย โดยทั่วไปนับเปนสวนที่เอื้อประโยชนตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธกันทางสังคม ความไววางใจ
กันและกัน การดําเนินการทางเศรษฐกิจ และเครือขายชุมชนหรือที่เรียกกันวาทุนทางสังคม
สุพรรณี ไชยอําพร (2547: 86) ใหความหมายของทุนทางสังคมไวในบทความเรื่อง “ทุนทางสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย ทางเลือกที่รับผิดชอบตอสังคมของนักบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง” ไววามีความเปนนามธรรมสูง เปนลักษณะ
เดนของสังคมไทยประการหนึ่งที่เอื้อตอการดูแลปกปองชุมชนไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงและยังเปนพลัง
ขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถสรางความเขมแข็งใหตนเอง เกิดการเรียนรูตอการแกปญหาภายในชุมชน และนําไปสูการพึ่งตนเอง
ในระยะยาว
สําหรับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตก แตในความเปนจริงแลวพบวาในสังคม
ไดมีสิ่งที่อาจเรียกไดคลายคลึงกับแนวคิดทุนทางสังคมจากตะวันตกอยูกอนแลว จากการศึกษาความเปนมาของแนวคิดทุน
ทางสังคมของไทยในงานเขียนเรื่อง “ทุนทางสังคม” ของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548: 21) พบวามีนักวิชาการไทยทานแรก
ที่ใหความสําคัญอยางมากในความสัมพันธของประชาชนในชุมชน/สังคม คือ ปรีดี พนมยงค ที่สะทอนถึงทุนทางสังคมแบบ
ไทย ๆ จากแนวคิดสหกรณ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาไทย ตอมาในชวงป พ.ศ. 2520 ไดมีนักวิชาการสํานักคิดที่เรียกวา
“วัฒนธรรมชุมชน” เชน บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร เสรี พงพิศ กาญจนา แกวเทพ บํารุง บุญปญญา และประเวศ
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วะสี ซึ่งนักวิชาการสํานักคิดเหลานี้ไดสะทอนแนวคิดที่ใกลเคียงกับแนวทุนทางสังคมของตะวันตก ซึ่งไดใหความสําคัญแกคน
ใหคุณคาและความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยูวาจะมีผลตอการรวมไมรวมมือในการแกไขปญหาชาวบานไดอยางไร
ขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งที่กลาวถึงระบบความสัมพันธในสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียที่เปนรู ปแบบ
ความสัมพันธในแนวดิ่ง โดยใชแนวคิดระบบอุปถัมภอธิบายรูปแบบความสัมพันธดังกลาวของสังคมไทยในอดีตที่ทําใหชุมชนที่
อยูหางไกลจากบานเมืองศูนยกลางสามารถพึ่งตนเองไดอยางพอเพียง บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมอํานาจในทองถิ่น จนใน
ป พ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจไดมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) จึงเริ่มมีการใชแนวคิดทุนทางสังคม
อยางเปนทางการเปนครั้งแรกในสังคมไทย ที่กลาวถึงเรื่องวัฒนธรรมความเปนชุมชนและองคกรภาคประชาชน
ในบรรดาแนวคิดที่ไดมีการกลาวถึงในยุคหลังสมัยใหม (post modernization) อยางแพรหลายแนวคิดหนึ่งไดแก
แนวคิ ด “ทุนทางสั งคม” ทั้งนี้เ นื่องจากได พบวา ความเปนชุมชน หรือความเปนสั งคม ในสัง คมตาง ๆ ไมวาจะเป นสังคม
ตะวันตก หรือแม แต สั งคมตะวั นออกในป จจุ บันเริ่ มสู ญหายไป นั่นหมายความวา ความผูกพันของคนในสัง คม หรือความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมไดลดนอยถอยลง ทําใหผูคนในสังคมเริ่มมีความรูสึกโดดเดี่ยวมากขึ้น ขาดความรักความ
อบอุนระหวางสมาชิกในชุมชน และในที่สุดชุมชนหรือสังคมก็ขาดพลังในการแกปญหาใหแกตนเองหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู
(วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2551: 290-291)
ความหมายของทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ คือ แรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่กลายเปนวัตถุ เปนสวนหนึ่ง
ของปจเจกหรือกลุมของปจเจก ทําใหเขาสามารถเขาครอบครองพลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เปลี่ยนสภาพจากนามธรรม
เปนรูปธรรม (reified labour) หรือแรงงานแท ๆ ได (Bourdieu, 1977: 46)
2. ทุนประเภทตาง ๆ
จากการรวบรวมแนวคิดเรื่องทุนจากนักวิชาการหลายทาน หลายนิยาม และบูรดิเยอไดนําเสนอแนวคิดเรื่องทุนที่
แตกตางออกไป ทุนประเภทตาง ๆ ตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ มี 4 ลักษณะ ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทุ น ทางเศรษฐกิจ (economic capital) ประกอบดวยทุ นตามความหมายของ มาร กซ รวมถึ งการ
ครอบครองทางเศรษฐกิจที่ชวยเพิ่มความสามารถของผูกระทําในสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนรูปไปเปน "เงิน" ไดอยาง
ตรงไปตรงมาและทันทีทันใด และอาจถูกทําใหเปนสถาบันในรูปของสิทธิในทรัพยสิน (สุภางค จันทวานิช, 2554: 242-243)
ดังนั้นทุนทางเศรษฐกิจจึงเปนทรัพยสินที่สะสมเอาไว เงินทอง สิ่งของที่มีราคา เชนที่ดิน อาคารบานเรือน เครื่อง
เพชร รถยนต หุน เปนตน รูปแบบของทุนประเภทนี้จะดําเนินงานอยูใน Field เศรษฐกิจ ที่สามารถโยกยายไป Field อื่น ๆ ได
ทุนประเภทนี้เปนรูปแบบของทุนที่มีเหตุผล สามารถคิดคํานวณเปนปริมาณที่แนนอนได และมีรูปแบบที่ตายตัว
2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง สิง่ ที่บุคคลไดรับจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมอัน
กลายเป นคุณสมบัติติดตั ว ที่เอื้ อใหบุค คลสามารถนําไปเพิ่มพู นมูลคาของตนได ทั้งนี้ มักเปนสิ่งที่หลอมละลายอยูใ นตัวของ
บุคคล และแสดงออกผานทางพฤติกรรม เชน ความรู รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทรัพยสิ นตางๆ ที่มี
คุณคาอยางใดอยางหนึ่งที่ไมใชเชิงเศรษฐกิจแตสามารถมีมูลคาในเชิงเศรษฐกิจได เชน งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองทาง
วิชาการ (บูรดิเยอ, 2550: 79 ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล) ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมสามารถแบงได 3 ประเภทดังนี้
2.2.1 ทุนสมรรถนะดานวัฒนธรรมของปจเจกบุคคล (embodied form) ไดแก ความสามารถ/ความรอบรูที่
จะพูดเรื่องศิลปะ การมีบุคลิกที่สงางาม สามารถวางทาทางไดอยางงดงาม ความหมายของ embodied form ที่อยูในปจเจก
บุคคลนี้อาจจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา "Habitus" (ฮาบิตัส) แตบูรดิเยอก็ไดยกตัวอยางแสดงใหเห็นความแตกตางกัน
ฮาบิทัส เปนโครงสรางอยางหนึ่งที่มีความยืดหยุน มีการทํางานเปนระบบ เปนโครงสรางที่มีอยูในตัวคน
เกิดขึ้นจากคนที่มีปฏิสัมพันธกับคนอื่น หรือสิ่งที่อยูรอบตัวฮาบิทัส จึงมีจุดกําเนิดมาจากโครงสรางทางสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่อยู
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ภายนอกตัวคน ดังที่บู รดิเ ยอเกริ่นนํ าเอาไว กอนจะกลาวถึงคํ านิยาม ฮาบิทั ส ว าเปน “โครงสร างแหงสภาพแวดลอมอันมี
รูปแบบเฉพาะตัวไดสรางฮาบิทัสขึ้นมา” (Bourdieu 1977: 72)
อยางไรก็ตามแมจะเปนไปไมไดที่สมาชิกทุกคน จะมีประสบการณเหมือนกันภายในระเบียบเดียวกัน แต
แนนอนวาสมาชิกแตละคนของชนชั้นเดียวกันยอมจะมีความเหมือนกันมากกวาสมาชิกของชนชั้นอื่น ๆ เพราะพวกเขาจะได
ประสบกับสถานการณสําหรับสมาชิกของชนชั้นนั้นไดบอยครั้งกวา (Bourdieu, 1977: 85)
ความแตกตางระหวาง "Habitus" (ฮาบิทัส) กับ embodied form สามารถอธิบายใหเขาใจไดดังนี้ หาก
บุคคลคนหนึ่งมี ความรักในความรูของวิช าปรัช ญา ทําใหเขาสนใจที่ จะเสาะแสวงหาหนังสื อปรั ชญามาอ าน สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมเชนนี้เรี ยกวา "Habitus" แตหากวาความรูปรัชญาดั งกลาวทํ าใหเขามีชื่อเสีย ง สามารถไปออกรายการโทรทัศ น
ประเภท "แฟนพันธุแท" หรือไปเปนนักเขียนคอลัมนในนิตยสารทําใหมีรายได ในชวงเวลานี้ สมรรถนะดังกลาวไดคลี่คลาย
กลายเปนทุนวัฒนธรรมแบบ embodied form แลว หากจะเทียบเคียงกับแนวคิดเรื่อง "มูลคา" ของมารกซ ก็อาจจะสรุปไดวา
Habitus นั้นเปรียบเสมือนมูลคาใชสอยของบุคคล (use value) แต "ทุนวัฒนธรรมแบบ embodied form" เปรียบเสมือน
มูลคาแลกเปลี่ยน (exchange value) นั่นเอง ทุนที่เปนฮาบิทัส ไดแก การแสดงออกของรางกายและจิตใจ มักปรากฏในชีวิต
ทางวัฒนธรรม และตองใชระยะเวลาในการกอตัวเปนรูปเปนรางทุนแบบนี้สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งภายนอกใหกลายเปนทุน
ที่อยูในตัวคนได (กาญจนา แกวเทพ สมสุข หินวิมาน, 2551: 551-552)
2.2.2 ทุ นที่ถูกทําให เปนรูป ธรรม (objectified state) ทุนวั ฒนธรรมแบบนี้มีคุณสมบัติม ากมาย เป น
คุณสมบัติที่มีความสัมพันธกับทุนทางวัฒนธรรมในแบบอื่น ๆ แสดงออกเชิงวัตถุในรูปของสื่อหรือสิ่งของ อาทิ รูปภาพ งาน
เขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ความเปนทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวสามารถสงผานความเปน
วัตถุได เชน ดวยการสะสมภาพวาด การสะสมทุนสามารถถูกสงผานไดเหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ แตสิ่งที่จะสามารถสงผาน
ได คือ ความเปนเจาของภาพ ซึ่งคือ ความเปนเจาของในวิถีการบริโภคภาพเขียน ฉะนั้นสินคาในเชิงวัฒนธรรมจึงเปนไดทั้งสิ่ง
ที่เปนวัตถุและสัญลักษณคนที่เปนเจาของปจจัยการผลิตจึงตองหาวิธีการที่เหมาะสมในการสะสมรวบรวมทุน (สุภางค จันทวา
นิช, 2554: 243-244)
2.2.3 ทุนที่ถูกทําใหเปนสถาบัน (institutionalization state) คือ ทุนที่ถูกทําใหเปนวัตถุหรือรูปธรรมที่
ชั ด เจน เป น การอ างอิ ง ถึ ง คุ ณสมบั ติ เ บื้ องต นของทุ นทางวั ฒ นธรรมในลั กษณะการรั บ ประกั น โดยแสดงออกในรู ป ของ
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และการสอบวัดคุณสมบัติ ทุนทางวัฒนธรรมจึงสามารถเปลี่ยนรูปไดภายใตเงื่อนไขเฉพาะ คือ
อาจเปลี่ยนรูปเปนทุนทางเศรษฐกิจ เชน เงินเดือน หรือเปลี่ยนรูปกลายเปนสถาบันในรูปของคุณสมบัติทางการศึกษา ทุนแบบ
นี้ไดสรางความแตกตางระหวางความรูที่เปนทางการที่ไดรับการรับรองความสามารถ กับทุนทางวัฒนธรรมแบบธรรมดา ทุนนี้
ยังทําใหเกิดการสับเปลี่ยนระหวางทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจไดอีกดวย โดย "การรับประกันทุนทางการศึกษา"
ดวย "มูลคาของเงิน" เพราะผลผลิตของการแลกเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจไปเปนทุนทางวัฒนธรรมไดสรางมูลคาในรูปของทุน
ทางวัฒนธรรมใหกับผูที่มีคุ ณสมบัติทางการศึกษา ผลกําไรในรูปวั ตถุและสัญลักษณที่คุณสมบัติ ทางการศึกษารั บรองขึ้นกั บ
ความหายากการลงทุนในแงเวลาและความพยายาม (สุภางค จันทวานิช, 2554: 244)
2.3 ทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital) คือ ความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง การไดรับการยอมรับจากผูอื่น ซึ่งจะ
แปรเปลี่ยนไปเปนผลประโยชนตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ (economic capital) สําหรับผูที่ครอบครองทุนประเภทนี้ (Bourdieu,
1977: 179) ซึ่งในแงของการผลิตจะกอใหเกิดการบริโภคไดนอกเหนือจากการมีทุนเศรษฐกิจ
นอกจากนั้ นเรายั ง ทราบกั นเป นอย างดี วา ทุ นทางสั ญ ลั กษณ นั้นคื อความน าเชื่ อถื อ (credit) ซึ่ ง จะสามารถ
แปรเปลี่ยนเปน ทุนทางเศรษฐกิจไดเชนเดียวกัน (Bourdieu, 1977: 181) แตการเปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งของทุนทางเศรษฐกิจ
ไปเปนทุนทางสัญลักษณ จะไมสามารถสําเร็จไดหากปราศจากการสมรูรวมคิด (complicity) ของทุกกลุม แรงขับในการให
ไดมาและตอสูเพื่อรักษาทุนทางสัญลักษณ มาจากการแสดงออกมา (disposition) ที่ถูกสรางขึ้นจากฮาบิทัส เปนกระบวนการ
สืบทอดมาตั้งแตเกิดและคอย ๆ ถูกทําใหเพิ่มขึ้นโดยครอบครัวและโรงเรียน
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2.4 ทุนทางสังคม (social capital) ประกอบดวยทุน 2 แบบ (Siisiainen, 2000) ดังนี้
2.4.1 ทรัพ ยากรที่ มีค วามสั ม พันธกับสมาชิ กของกลุม (relationship) เปนความสั มพั นธ ข องกลุ มและ
เครือขายของสังคม ทุนทางสังคมขึ้นอยูกับขนาดของเครือขาย และการติดตอสัมพันธที่บุคคลจะสามารถระดมมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 การรับรูและการยอมรับ (cognition and recognition) การไดมาซึ่งการรับรูและการยอมรับ เปน
เรื่องของคุณลักษณะเชิงสัญลักษณ และสามารถเปลี่ยนรูปไปเปนทุนทางสัญลักษณได (symbolic capital)
บูรดิเยอวิเคราะหทุนทางสังคมโดยเนนไปที่ยุทธวิธีในการเพิ่มพูนทุนและการผลิตซ้ําความไมเทาเทียมกัน ทุนทาง
สังคมเปนหนึ่งในทุนสี่ชนิดที่มีความสําคัญสําหรับการศึกษาการครอบงําทางอํานาจในสังคม (ทุนอีกสามชนิด ไดแก ทุนทาง
เศรษฐกิ จ เงิ นและที่ ดิ น ทุ นทางวั ฒ นธรรม-ทรั พ ย สิ นและบริ การทางวั ฒ นธรรม เอกสารรั บ รองทางการศึ กษา ทุ นทาง
สัญลักษณ-ความชอบธรรม) ในทัศนะของบูรดิเยอ ทุนทางสังคม คือ ทุนของเครือขายความสัมพันธทางสังคม ความมีหนามีตา
ความเปนที่เคารพนับถือ ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนเปนความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได ปริมาณของทุนทาง
สัง คมขึ้ นอยู กับ ขนาดของเครื อข ายความสั ม พั นธ และปริ ม าณทุ น (ไม วาจะเป นทุนทางเศรษฐกิ จ ทุนวั ฒ นธรรม หรื อทุ น
สัญลักษณ) ที่ผูที่อยูในเครือขายครอบครอง ดังนั้นทุนทางสังคมจึงตองอิงอยูกับทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจเสมอ
โดยมี “ผลประโยชน” เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดเครือขายทางสังคมได (บูรดิ เยอ, 2550: 84-85 ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข
แปล)
ทั้งนี้ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ และทุนทางสังคมเปนทุนที่อยูในตัวบุคคล และไมสามารถลดทอนลง
ให เท ากั บทุ นทางเศรษฐกิ จ แต ทุนทุ กชนิด สามารถมาได จาก "ทุ นทางเศรษฐกิ จ" การเปลี่ ยนรูป ของทุนไม ได เ ปนไปอย าง
อัตโนมัติ แตจะตองใชความพยายามและจะแสดงใหเห็นผลในระยะยาว
นอกจากนี้สุวรรณี คงมั่น (2546: 5) ไดกลาวถึงองคประกอบของทุนทางสังคมไทยไวดังนี้
1. ทุนมนุษย ที่มีคุณภาพ มีความรู มีสติปญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนะ
คติที่ดีในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายเพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม
2. ทุนที่เปนสถาบัน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง
รวมทั้งองคกรที่ตั้งขึ้นมา เชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน องคกรประชาชน สมาคมวิชาชีพ สื่อมวลชน ฯลฯ
3. ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึ งระบบคุณคาตาง ๆ เช น ความไว เนื้อเชื่อใจ คุ ณธรรม
จิตสํานึกสาธารณะ ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี ตลอดจนระบบเครือ
ญาติและเครือขายความรวมมือ
แนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ความเชื่อมโยง โดยใหทุนทางสังคมเปนปจจัยหลักที่จะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศการแกปญหาความยากจน ธรรมมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ความหลากหลาย โดยพั ฒ นาและใช ทุ นทางสั งคมที่ มีอยู ห ลากหลายใหส อดคล องกับ โครงสร างสั ง คม
วัฒนธรรมและความตองการของแตละพื้นที่ กลุมเปาหมายและสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ
3. การพัฒนาที่ครบวงจร ทั้งการนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาพัฒนาตอยอดใชประโยชนเชิงรุกไดอยางสรางสรรค
เปนรูปธรรม การฟนฟูทางสังคมที่มีจุดออนใหปรับตัวกลับคืนความสําคัญขึ้นมาและการสรางระบบ / กลไก ใหเกิดการพัฒนา
ทุนทางสังคมอยางยั่งยืน
4. เลือกเรื่องสําคัญที่จะดําเนินในระดับชาติ โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจําเปนอยางเรงดวน โดยจะตองมีการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
5. ดําเนินการในระบบพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม (area, function and participation) โดยใชชุมชน
เปนแกน ซึ่งจะชวยใหเกิดการบูรณาการทั้งในมิติของกิจกรรมและหนวยงาน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1587
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6. ดําเนินงานในลักษณะพื้นที่นํารอง โครงการนํารอง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่จะใชขยายผลไปในพื้นที่ /
ชุมชนอื่น ๆ ตอไปสรุปไดวาทุนชุมชนนั้นมีอยูแลวในอดีต ซึ่งมีรูปแบบในการสั่งสมทุนที่แตกตางกันออกไป ในชวงหลังจากมี
การพัฒนาเขามาสูชุมชนโดยทั้งนี้ระบบความสัมพันธของกระบวนการทุนทางสังคมนั้นจะตองอยูบนความสัมพันธระหวางทุน
ทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณที่จะชวยใหเกิดการดํารงอยูไดของชุมชนอยางเขมแข็งและ
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดความสัมพันธที่คนมีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูล รวมทุกขรวมสุขกัน
การรวมมือรวมใจกันทําสิ่งตาง ๆ การรวมกันสรางกติกา รวมทั้งการแบงปนอยางเปนธรรม ซึ่งอาจเรียกว าเปนจิตสํานึกรวม
ของคนในชุมชนซึ่งถือเปนทุนชุมชนที่นํามาใชในการบริหารจัดการสื่อชุมชน ซึ่งตองขับเคลื่อนจากคนที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มี
การแสดงออกในเชิงพฤติกรรม เชน การชวยเหลือกัน ความเอื้ออาทร การตระหนักในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของ
ประชาชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชนใหเขมแข็ง
3. ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมสื่อชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทุนทั้งจากนักวิชาการตางประเทศและนักวิชาการไทย แมจะมีความคิดเห็ น
คําอธิบายอันหลากหลาย แตจุดรวมเกี่ยวกับทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนใหประสบผลสําเร็จนั้น คือการบูรณาการทุนประเภทตาง ๆ เขา
มาหนุ นเสริมกิ จกรรมภายในชุมชน ซึ่ง ตองอาศัย ปจจั ยหลายอย างแตพื้น ฐานในการพัฒ นาจะตองเริ่ม จากคนในชุมชนเป น
ผูบริ หารจั ดการกันเองเพราะคนในชุ มชนนั้น ๆ จะรู และเขาใจถึ งป ญหาความต องการและทุ นต าง ๆ ที่มี อยู ภายในชุ มชน
คนนอกเปนเพียงผูชวยสงเสริมเทานั้น รากฐานสําคัญเพื่อกาวไปสูค วามเปนชุมชนที่เขมแข็งไดนั้นจะตองเริ่มจากตัวคนในชุมชนกอน
โดยจะตองเรียนรูวาแตละคนในชุมชนมีคุณคาที่ตางกันไปและทุกคนลวนมีความสามารถมีภูมิปญญาเปนของตนเอง
ทุนชุมชนไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ ฯลฯ ซึ่งชุมชนนั้น ๆ จะตอง
คนหาเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชนและฝายตาง ๆ เพื่อที่จะบริหารจัดการทุนชุมชนที่มีอยูใหเปนประโยชน มีความ
เหมาะสมตอสภาพความเป นอยู วิถี ชีวิต ของผู ค นในชุ ม ชน กระบวนการจัด การทุนชุม ชนไดเ หมาะสม ชุ มชนนั้ น ๆ ก็ จะ
กลายเปนชุมชนที่เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได
จากการวิ เ คราะห ทุ นตามแนวคิ ด ของป แ อร บู ร ดิ เ ยอกั บ สื่ อชุ ม ชนรวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การสื่ อชุ ม ชนอย างมี
ประสิทธิภาพและทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได โดยในที่นี้ขอยกตัวอยางสื่อชุมชนประเภทหอกระจายขาวสารและวิทยุ
ชุมชนที่มีบริบทชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมสื่อชุมชน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
3.1 ทุนทางวัฒนธรรม คือ สิ่งที่บุคคลไดรับจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมอันกลายเปนคุณสมบัติ
ติดตัวที่เอื้อใหบุคคลสามารถนําไปเพิ่มพูนมูลคาของตนได อาทิ ชุมชนทองถิ่นที่มีลักษณะการพึ่งพาตนเองจึงตองการเครื่องมือ
การสื่อสารเพื่อชวยในการพึ่งตนเองและมีกลุมแกนนํามีจิตอาสาทําประโยชนเพื่อชุมชนรวมถึงการมีวิสัยทัศนเห็นคุณคา / ใช /
พั ฒ นาหอกระจายข าวสารและวิ ท ยุ ชุ ม ชน การใช ทุ น ทางวั ฒ นธรรมเพื่ อการก อตั้ ง และการดํ า รงอยู ข องสื่ อชุ ม ชน ด ว ย
คุณลักษณะขางตนสามารถทําใหเกิดการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมจนที่ทําใหชุมชนเขมแข็งมากขึ้น
3.2 ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธของชุมชน เครือขายมีลักษณะการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง ใหความ
รวมมือในกิจกรรมชุม ชนตาง ๆ เปนอยางดี สนใจใครรูเกี่ยวกับความเปนอยูของเพื่อนบาน ชอบชวยเหลือผู อื่น จึงตองการ
เครื่องมือการสื่อสารเพื่อชวยในการกระจายขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของชุมชน ประกอบกับความสัมพันธของ
ชุมชนมีลักษณะการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง ใหความรวมมือในกิจกรรมเปนอยางดี สนใจใครรูเกี่ยวกับความเปนอยูของเพื่อน
บาน ชอบชวยเหลือผูอื่น จึงตองการมีสื่อชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือการสื่อสาร
3.3 ทุนทางเศรษฐกิจ คือ ทุนตามความหมายของมารกซ รวมถึงการครอบครองทางเศรษฐกิจที่ชวยเพิ่ม
ความสามารถของผูกระทําในสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนรูปไปเปน "เงิน" ไดอยางตรงไปตรงมาและทันทีทันใด อาทิ
ชุมชนมีสถานที่ตั้ง เงินและเครื่องมื อตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานสื่อชุ ม ชน การใชทุนขางตนเพื่อการดํารงอยูของหอกระจาย
ขาวสารและวิทยุชุมชน โดยชุม ชนมีสถานที่ตั้ง เงินและเครื่องมือ เกิด จากระบบความสัมพั นธของทุนชุมชนที่เข มแข็งซึ่งได
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สั่งสมเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอันเกิดจากความสัมพันธระหวางแกนนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญ บานกับชาวบาน
เพื่อใชในการกอตั้งและใชสื่อชุมชนเปนเครื่องมือประสานงานระหวางกลุมแกนนํากับชาวบาน และชาวบานกับชาวบาน
3.4 ทุนสัญลักษณ คือ ความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง การไดรับการยอมรับจากผูอื่น ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปเปน
ผลประโยชนตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนควรมองสื่อชุมชนมีคามากกวาการเปนแคเครื่องมือสื่อสาร แตสามารถสรางการ
มีสวนรวม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคีและการพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นไดอีกดวย จึงทํา
ใหขาดหอกระจายขาวสารและวิทยุชุมชนไมได การมองสื่อชุมชนมีคามากกวาเปนเครื่องมือสื่อสาร โดยสามารถสรางความรัก
ความสามัคคี พัฒนาชุมชนและชุมชนมีลักษณะการใชประโยชนไดตลอดเวลา
ทุนชุ ม ชนเข มแข็ ง หนุ นเสริ ม สื่ อชุ ม ชนเพราะเรี ย นรู ที่ จะบริ ห ารจั ด การทุ นในชุ ม ชนที่ มี อยู ใ ห เข ามามี ส วนร วมใน
กระบวนการสรางสื่อ ควรคํานึง ถึงประเภทของเนื้อหาที่เ กี่ยวข องกับ ชุมชนเหมาะสมกับกลุมเป าหมาย มี วิธีการนําเสนอที่
หลากหลาย แสวงหาความรวมมือจากหลายฝายและกอใหเกิดการตัดสินใจรวมกัน เปนสื่อที่เขาถึงชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมใน
การสื่อสารไดงาย ทั้งนี้ควรเปนกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน มีการเชื่อมรอยความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชน มี
กระบวนการสรางกลุม คนจิต อาสา มี ความเอื้ ออาทร จึง จะสามารถผลั กดั นใหทุ นชุ มชนหนุนเสริม สื่อชุม ชน เพื่อให ชุม ชน
สามารถบริหารจัดการสื่อชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได
สรุป
ทุนชุมชนที่เขมแข็งไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ ฯลฯ ประกอบกับ
การมีสวนรวมของชุมชนดวยการปรับเปลี่ยนวิถีชุมชนแบบมีสวนรวมนั้น สามารถหนุนเสริมสื่อชุมชนใหมีความเขมแข็ง ในแง
การใชการมีสวนรวมเขาเสริมพลังใหแกสื่อชุมชน เมื่อใชเกณฑเรื่องความเขมแข็งของชุมชนจากการประกอบดวยทุนประเภท
ตาง ๆ จึงพบวาเมื่อชุมชนใดชุมชนหนึ่งมีทุนชุมชนที่เขมแข็งและสามารถระดมพลังชุมชนเขามาหนุนเสริมความเขมแข็ง ใหแก
สื่อชุมชน จะพบความสัมพันธระหวางทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมสื่อชุมชนใหเขมแข็งเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
และทําหนาที่ที่เปนกลไกธํารงรักษาความเขมแข็งใหกับชุมชนตอไป
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การรับรูและเขาใจเรือ่ งทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Perception of Mahidol University International College Staff
towards an Organizational Direction
กวิน ปลาออน
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
kawin.pla@mahidol.edu
บทคัดยอ
การวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาการรั บ รู แ ละเข า ใจเรื่ องทิ ศ ทางองค การของบุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 201 คน
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหหาความแตกตางของกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว (one-way ANOVA)
ผลการวิจัย พบวา บุคลากรรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม เทากับ 44.79% โดยนําทิศทางองคการไปสู
การปฏิบัติในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.67) มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 0.85)
บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันมีการรับรูและเขาใจทิศทางองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันหรือมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
คําสําคัญ: ทิศทางองคการ การรับรูและเขาใจ
Abstract
This research aims to study the perception of Mahidol University International College staff towards
an organizational direction. The sample includes 201 MUIC staff members. The questionnaire is used for
collecting data. Statistics used for data analysis consists of frequency, percentage, mean, standard deviation
and comparing between samples by one-way analysis of variance (one-way ANOVA).
The result was found that 44.79% of MUIC staff who acknowledge and understand organization’s
direction, the organizational direction is put into action at high level ( X = 3.93, S.D. = 0.67), the staff also
agreed with organization’s direction at high level ( X = 3.49, S.D. = 0.85). MUIC staff from different
departments have different perceptions which is statistically significant at the .05 level. MUIC staff from
different departments or with different working periods have different perceptions towards the organizational
direction which is statistically significant at the .01 level.
Keywords: organizational direction, perception
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1. บทนํา
ทามกลางสภาวการณการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาที่คอนขางสูง สถาบันตาง ๆ จึงตองกําหนดยุทธศาสตรของ
องคการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานตอไปไดและเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่ง
การขับเคลื่อนองคการใหกาวไปขางหนาจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนที่พรอมจะกาวไปกับองคการอยางทุมเท
การรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากรจึงมีสวนชวยผลักดันใหการพัฒนาวิทยาลัยเปนไปดวยความราบรื่นและสัมฤทธิ์
ผลตามนโยบายที่ไดประกาศไว แตจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ หรือ EdPEx ประจําป 2558 และ 2559 ที่ผานมาพบวา วิทยาลัยยังมีบุคลากรที่ไมทราบแผนยุทธศาสตรขององคการ
อีกทั้งการสื่อสารถึงทิศทางและผลการดําเนินการของวิทยาลัยยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย (กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, 2560)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกวิน ปลาออน (2560) ที่พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการรับรูแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธในระดับปานกลาง ( X = 4.03)
วิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ จึงกําหนดใหมีการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อสํารวจ
วาบุคลากรของวิทยาลัยรับรูและเขาใจในเรื่องดังกลาวมากนอยเพียงใด โดยผลการวิจัยนี้จะชวยใหผูบริหารสามารถปรั บปรุง
วิธีการสื่อสารทิศทางองคการ เพื่อใหบุค ลากรรับรู และเขาใจ ตลอดจนสามารถนํ าทิศทางองคการไปสูการปฏิบั ติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประเภทของการวิจัย เปนการวิจัยสถาบัน (Institutional research)
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุค ลากรของวิทยาลั ยนานาชาติ มหาวิ ทยาลัยมหิดล จํานวน 351 คน แบงเป น
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 127 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 224 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดคาความคลาดเคลื่อน ±5% (Yamane, 1973) ไดจํานวนตัวอยาง
187 คน โดยแจกแบบสอบใหแกบุคลากรทั้งหมด 351 ชุด ไดแบบสอบถามกลับมา 201 ชุด แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 32
คน (15.92%) และบุคลากรสายสนับสนุน 169 คน (84.08%)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ง นี้ ได แ ก แบบสอบถาม ซึ่ง ผ านการประเมิ นคุ ณภาพโดยอาจารย ผู เ ชี่ ย วชาญด าน
สังคมศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากวิทยาลัยใหเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย แกบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 ทาน และผาน
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยดวย แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ
(checklist) เปนคําถามปลายปด จํานวน 2 ขอ ไดแก หนวยงานที่สังกัด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ
เปนคําถามปลายปด จํานวน 11 ขอ ซึ่งเปนคําถามที่ใหผูตอบเลือกตอบระหวาง ถูก ผิด หรือไมทราบ เพื่อเปนการวัดการรับรู
และเขาใจทิศทางองคการ
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สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการนําทิศทางองคการไปปฏิบัติ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา
แบบ Likert Scale แบงเปน 5 ระดับ คือ นําไปปฏิบัติมากที่สุด นําไปปฏิบัติมาก นําไปปฏิบัติปานกลาง นําไปปฏิบัตินอย และ
นําไปปฏิบัตินอยที่สุด จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอทิศทางองคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ
คาแบบ Likert Scale แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวย
นอยที่สุด จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ย วกั บข อเสนอแนะตอการสื่ อสารทิศ ทางองค การ ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถาม
ปลายเปด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากรทั้งหมด
3.5 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
3.5.1 ขอมูลการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ
3.5.2 ขอมูลการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอทิศทางองคการ
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล คือ หนวยงานที่สัง กัด และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน กับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และความคิดเห็นตอทิศทางองคการ ใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว (one-way ANOVA) และใชวิธี LSD (Least Significant Difference) สําหรับ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเมื่อพบวามีความแตกตางระหวางตัวแปร
4. ผลการวิจัย
จากการวิเ คราะห ขอมู ลตามวัต ถุ ประสงค ได แ ก ข อมูล การรั บ รูแ ละเข าใจทิ ศทางองค การ ข อมูล การนํ าทิศ ทาง
องคการไปสูการปฏิบัติ และขอมูลความคิดเห็นทิศทางองคการ สามารถแสดงผลไดดังนี้
4.1 การรับรูและเขาใจทิศทางองคการ
ขอมูลการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (n = 201)
การรับรูและเขาใจทิศทางองคการ
รู
การรับรูและเขาใจทิศทางองคการซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
43.87%
คานิยม และแผนยุทธศาสตร
การรับรูและเขาใจนโยบายดานการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
34.80%
การรับรูและเขาใจนโยบายดานการรับนักศึกษา
55.70%
คาเฉลี่ย
44.79%

ไมรู
56.13%
65.20%
44.30%
55.21%

จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากรรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม เทากับ 44.79% โดยรับรูและเขาใจนโยบาย
ดานการรับนักศึกษามากที่สุด (55.70%) รองลงมา คือ การรับรูและเขาใจทิศทางองคการซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
เป าประสงค คานิย ม และแผนยุท ธศาสตร (43.87%) และการรับ รูแ ละเข าใจนโยบายด านการรั บรองมาตรฐานหลักสูต ร
(34.80%) ตามลําดับ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1593

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

4.2 การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ
ขอมูลการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (n = 201)
การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ
S.D.
ระดับ
X
นําทิศทางองคการซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และ 3.83
0.784
มาก
แผนยุทธศาสตรไปใชในการดําเนินงาน
นํานโยบายดานความยั่งยืนทางการเงินไปใชในการดําเนินงาน
3.98
0.738
มาก
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงเปาหมายตามทิศทางองคการ
3.82
0.906
มาก
คาเฉลี่ย
3.93
0.673
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.67)
มีการนํานโยบายดานความยั่งยืนทางการเงินไปใชในการดําเนินงานมากที่สุด ( X = 3.98, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ นํา
ทิศทางองคการซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และแผนยุทธศาสตรไปใชในการดําเนิน งาน ( X =
3.83, S.D. = 0.79) และดําเนินงานโดยคํานึงถึงเปาหมายตามทิศทางองคการ ( X = 3.82, S.D. = 0.91) ตามลําดับ
4.3 ความคิดเห็นของบุคลากรตอทิศทางองคการ
ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลตอทิศทางองคการ แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลตอทิศทางองคการ (n = 201)
ความคิดเห็นของบุคลากร
S.D.
X
ทิศทางองคการมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได
3.27
0.957
ทิศทางองคการมีสวนทําใหเกิดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เพื่อให 3.46
0.994
บรรลุเปาหมาย
ทิศทางองคการมีสวนทําใหเกิดการทํางานเปนทีมและมุงมั่นไปสูจุดหมายรวมกัน
3.39
1.013
ทิศทางองคการทาทายความรูความสามารถของผูบริหารและบุคลากร
3.58
0.887
คานิยมมีสวนทําใหเกิดพลังขับเคลื่อนไปสูภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย
3.56
0.930
คาเฉลี่ย
3.49
0.847

ระดับ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรเห็นดวยกับทิศทางองคการในภาพรวมในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 0.85) โดย
เห็นวาทิศทางองคการทาทายความรูความสามารถของผูบริหารและบุคลากรมากที่สุด ( X = 3.58, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ
คานิยมมีสวนทําใหเกิดพลังขับเคลื่อนไปสูภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย ( X = 3.56, S.D. = 0.93) และทิศทางองคการมีสวนทํา
ใหเกิดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ( X = 3.46, S.D. = 0.99) ตามลําดับ
4.4 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ
การเปรียบเทีย บความแตกตางระหว างคุณลักษณะสวนบุคคลกับ การรั บรูและเข าใจทิ ศทางองค การของบุค ลากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ
ปจจัยสวนบุคคล
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
หนวยงานที่สังกัด
ระหวางกลุม
6648.352
8
831.044
ภายในกลุม
76567.193
191
400.875
รวม
8321.544
199
ระยะเวลาที่
ระหวางกลุม
1507.543
3
502.514
ปฏิบัติงาน
ภายในกลุม
81806.201
197
415.260
รวม
83313.745
200

F
2.073

P
0.040*

1.210

0.307

จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันรับรูและเขาใจทิศทางองคการแตกตางกัน โดยบุคลากร
สายสนับสนุนที่สังกัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผนรับรูและเขาใจทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด
หนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการ ยกเวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝ ายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธรับรูและเขาใจ
ทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดฝายบริหารและสนับสนุนวิชาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกนั้นไมพบความแตกตางกันทางสถิติ และโดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผนรับรู
และเขาใจทิศทางองค การมากกว ากลุมอื่น ๆ ในขณะที่ บุคลากรที่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันรับรูและเข าใจทิศทาง
องคการไมแตกตางกัน
4.5 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของบุคลากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ
ปจจัยสวนบุคคล
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
หนวยงานที่สังกัด
ระหวางกลุม
5.076
8
0.634
ภายในกลุม
82.682
185
0.447
รวม
87.758
193
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระหวางกลุม
0.938
3
0.313
ภายในกลุม
86.873
191
0.455
รวม
87.811
194

F
1.420

P
0.191

0.688

0.561

จากตารางที่ 5 พบวา บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน หรือมีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีการนําทิศทาง
องคการไปสูการปฏิบัติไมแตกตางกัน
4.6 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอทิศทางองคการ
การเปรี ยบเที ย บความแตกต างระหว างคุ ณลั กษณะส วนบุ ค คลกั บ ความคิ ด เห็ นตอทิ ศ ทางองค การของบุ ค ลากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 6

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1595

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ตารางที่ 6 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอทิศทางองคการ
ปจจัยสวนบุคคล
แหลงความแปรปรวน
SS
df
หนวยงานที่สังกัด
ระหวางกลุม
26.841
8
ภายในกลุม
114.899
189
รวม
141.740
197
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระหวางกลุม
8.023
3
ภายในกลุม
133.855
195
รวม
141.878
198

MS
3.355
0.608

F
5.519

P
0.000**

2.674
0.686

3.896

0.010**

จากตารางที่ 6 พบวา บุคลากรที่สัง กัดหน วยงานที่ แตกตางกั นมีค วามคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางกัน โดย
บุค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามคิ ด เห็ นต อทิศ ทางองค การแตกต างจากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นทุ กสั ง กั ด ยกเว น บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชามีความคิดเห็น
ตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผน ฝายกิจการนักศึกษา ฝายบริหาร
และสนับสนุนวิชาการ และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดฝายการเงิน บัญชี และ
พัสดุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นไมพบความแตกตางกันทางสถิติ และโดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการเห็น
ดวยกับทิศทางองคการนอยกวากลุมอื่น ๆ ในขณะที่ บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบั ติงานแตกตางกันมีค วามคิดเห็นตอทิศทาง
องคการแตกตางกัน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 1 – 5 ป, 5 – 10 ป และมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นไมพบความแตกตางกันทาง
สถิติ และโดยภาพรวมบุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป เห็นดวยกับทิศทางองคการมากกวากลุมอื่น ๆ
5. อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และความ
คิดเห็นตอทิศทางองคการ มีประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวมเพียง 44.79% ซึ่ง
ต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ไมรูถึง 10.42% อีกทั้งยังพบวา บุคลากรของวิทยาลัยรับรูและเขาใจทิศทางองคการโดยรวมนอยกวา
องคการอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับกรมประมงที่รับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม 99.8% (กรมประมง, 2554) กรมเจา
ทาที่รับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม 87.31% (กรมเจาทา, 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่รับรูและ
เขาใจทิศทางองคการในภาพรวม 98.7% (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2554) กรมการแพทยที่รับรูและเขาใจ
ทิศทางองคการในภาพรวม 81.74% (บังอร บุญรักษาสัตย, 2559) ในขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับรูเกี่ยวกับทิศ
ทางการดําเนินงานในภาพรวมที่ระดับปานกลาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553) และเมื่อพิจารณาเรื่องการรับรูและเขาใจ
นโยบายดานการรับรองมาตรฐานหลักสูต ร เชน การสมัครขอรับรองมาตรฐาน AACSB หรื อ Association to Advance
Collegiate Schools of Business สําหรับหลักสูตรการบริหารธุรกิจทั้ง 4 สาขาวิชา ยิ่งพบวา บุคลากรรับรูและเขาใจ
นโยบายนี้เพียง 34.8% ทั้งที่วิทยาลัยมีการดําเนินการในเรื่องการสมัครขอรับการรับรอง AACSB มาตั้งแตป พ.ศ. 2555 และ
คาดวาจะไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2562
5.2 บุคลากรมีความคิดเห็ นตอทิศทางองคการโดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก ยกเวน เรื่ องความชั ดเจนของทิศทาง
องค การและความสามารถในการนําไปปฏิ บัติ และเรื่ องทิ ศ ทางองค การมีส วนทํ าให เ กิด การทํ างานเป นที ม และมุง มั่ นไปสู
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จุดหมาย ที่อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา บุคลากรบางสวนยังไมมีความเชื่อมั่นตอทิศทางองคการวาจะสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงเนื่องจากยังไมมีความชัดเจน และเมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นที่แตกตางกันจึงไมสามารถนําทิศทางไปปฏิบัติรวมกัน
ทั้งหนวยงาน สงผลตอการทํางานเปนทีมและเปาหมายในการดําเนินงาน ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของกรมเจาทา (2555) ที่
บุคลากร 89.44% มีความเห็นวาวิสัยทัศน คานิยม และเปาประสงค มีความทาทาย มีความชัดเจน สามารถสรางความมุงมั่นใน
การปฏิบัติงานได และยังคํานึงถึงผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5.3 หากตัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผนซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลตาม
ยุทธศาสตรของวิทยาลัยออกจะพบวา มีเพียงฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธเทานั้นที่มี ระดับการรับ รูและเขาใจ
ทิศทางองค การสูงกว า 50% ทั้ งนี้เนื่องจากฝายการตางประเทศและเครือขายสัม พันธมีหนาที่ในการสื่ อสารทิศทางองคการ
ให แก บุค ลากร นักศึกษา ศิ ษยเ กา ผู ปกครอง คูค วามรวมมื อ ผูมี สวนได สวนเสีย และบุ คคลทั่ วไปได รับ ทราบนั่ นเอง ส วน
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดหนวยงานอื่น ๆ ลวนมีความรูและความเขาใจทิศทางองคการต่ํากวา 50%
ทั้งสิ้ น แสดงให เห็ นว า หากบุ คลากรสัง กัด หน วยงานที่ ไม ได มีหน าที่ รับ ผิด ชอบในการดําเนิ นงานด านการจั ดทํ าและสื่อสาร
ทิศทางองคการ ก็ จะมีการรับรูและเขาใจทิศทางองค การคอนขางต่ํา ซึ่ งสอดคลองกับการวิจัยของกวิน ปลาออน (2560) ที่
พบวา บุคลากรสายสนับสนุนที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการมีการรับรูแผนปฏิบัติการมากกวาบุคลากรที่ไมมีสวนรวม
ในการจัดทํา
5.4 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชา และบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการคอนขาง
ต่ําและแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานอื่น ๆ แสดงใหเห็นวาบุคลากรสายวิชาการหรือแมแตบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สังกัดกลุมสาขาวิชามีมุมมองตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนอื่น ๆ
5.5 บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการสูงกวา บุคลากรที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 1 ป หรือมากกวา 1 ปขนึ้ ไป แสดงใหเห็นวา บุคลากรที่มีอายุงานต่ํากวา 1 ป มีทัศนคติที่ดีตอทิศทางองคการ แต
ทั้งนี้ วิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการสื่อสารใหบุคลากรที่มีอายุงานนอยเกิดความเขาใจทิศทางองคการใหถูกตอง เนื่องจาก
กลุมนี้ยังมีประสบการณนอย ดังคํากลาวของชรัญญา ประสิทธินาวา (2550) ที่วา บุคลากรบางสวนยังขาดความสามารถในการ
รับสาร เนื่องจากขาดพื้นความรูทางดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โอกาสที่จะเขาใจทิศทางองคการที่ไดรับการสื่อสารยอม
เปนไปไดยาก และหากไมเขาใจอยางถองแท แตสําคัญผิดวาเขาใจดีแลว จะเกิดปญหาทางดานการสื่อสารอยางเปนวงกวาง เกิด
ความขัดแยงทางดานความคิด นําไปสูการปฏิบัติอยางไมถูกตอง
6. บทสรุป
จากการศึกษาการรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา
บุคลากรรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวมนอยกวาที่ไมรับรู บุคลากรนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และมีความ
คิดเห็นตอทิศทางองคการในระดับมาก ทั้งนี้ บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันรับรูและเขาใจทิศทางองคการ และมี
ความคิ ดเห็นตอทิ ศทางองคการแตกตางกั น ในขณะที่ บุค ลากรที่ มีร ะยะเวลาปฏิ บัติ งานที่แ ตกตางกั นก็ มีความคิด เห็ นต อ
ทิศทางองคการแตกตางกัน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยที่พบวา 1) ยังมีบุคลากรที่ไมรูทิศทางองคการเปนจํานวนมาก 2) บุคลากรบางสวนยังไมมีความเชื่อมั่น
ตอทิศทางองคการวาจะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเนื่องจากยังไมมีความชัดเจน อีกทั้งยังเห็นวาไมทําใหเกิดการทํางานเปนทีม
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3) บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่ไมไดมีหนาที่จัดทําแผน ติดตาม ประมวลผล หรือสื่อสารทิศทางองคการลวนมีความรูและความ
เขาใจทิศทางองคการต่ํากวา 50% และ 4) บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชามีความคิดเห็น
ตอทิศทางองคการคอนขางต่ํา ดังนั้นวิทยาลัยจึงควรเรงหาชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนชองทางการสื่อสาร
ใหบุคลากรทุกคนรับรูและเขาใจทิศทางองคการอยางถูกตองและทั่วถึง เพื่อให บุคลากรเกิดความรูความเขาใจ และเชื่อมั่นใน
การนําทิศ ทางไปสู การปฏิ บัติ ก อใหเ กิด การทํางานเปนทีม และมุง มั่นไปสูจุดหมายเดี ยวกัน และที่สํ าคัญ ควรเปด โอกาสให
บุคลากรจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําและสื่อสารทิศทางองคการเพิ่มมากขึ้น
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการทําวิจัยเพื่อประเมินการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อเปน
การประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารทิศทางองคการครบทั้งกระบวนการ
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การพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
The Development Business Administration Website
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
*
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซต กลุมตัวอยางกําหนดแบบเจาะจง (1) กลุมสัมภาษณ
เก็บขอมูล อาจารย 10 คน เจาหนาที่ 20 คน (2) กลุมผูทดลองใชระบบ อาจารย 10 คน เจาหนาที่ 10 คน และนักศึกษา 10 คน
มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบ
และพัฒนา การนําไปใช การบํารุงรักษา ผลการวิจัยมีดังนี้ สวนที่ 1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย 1) หนาจอหลั ก
2) ฝายบริหารคณะ 3) อาจารยผูสอน 4) เจาหนาที่ 5) รายวิชาที่เปดสอน 6) การติดตอ และสวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบน
เว็บไซตประกอบดวย 1) จัดการขอมูลภายในระบบ 2) จัดการขอมูลหลักสูตร 3) จัดการขอมูลรายวิชา 4) จัดการขอมูลสาขาวิชา
5) จัดการขอมูลอาจารย 6) จัดการขอมูลขาวสาร 7) จัดการขอมูลแบบฟอรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20
คําสําคัญ: เว็บไซต การพัฒนาระบบ งานประจําสูงานวิจัย
Abstract
The objectives of the study were 1) to develop Business Administration Website RMUTR, and
2) to evaluate the users’ satisfaction on the Website. The sample set is specific 1) the interview group
consisted of 10 instructors, 20 staff (2) the experimental group consisted of 10 instructors, 10 staff and 10
students. There were 5 steps in system development: planning the project, analyzing, designing,
Implementing, and maintaining. The results covered the objectives of the study. The Development
Website. There were 2 main parts in the system: part 1 display on the website; 1) Home page; 2) information
of Faculty of Business Administration; 3) information of instructor; 4) information of personal; 5) course;
6) contact us, part 2 information management on the website; 1) system; 2) course; 3) subject; 4) department;
5) instructor; 6) news; 7) form. Furthermore, the results can be concluded satisfied in highest level and
X = 4.91, S.D. = 0.20.
Keywords: website, system development, R2R
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1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการทํางานขององคกรและหนวยงานตาง ๆ อยางมากโดยเจริญกาวหนาไป
อย างรวดเร็ ว และมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในด านต าง ๆ อยางกว างขวาง ทั้ง ทางด านเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม การบริ การสั ง คม
สาธารณสุ ข สิ่ งแวดลอม รวมทั้ง ด านการศึกษา ซึ่ ง การมี บทบาทสํ าคั ญ นี้ กลาวได วา เทคโนโลยี ส ารสนเทศเปรี ย บเหมื อน
เครื่องจั กรที่สามารถรองรับขอมูล ขาวสารทําการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ตองการไดรวดเร็ว ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีทําใหขอมูลในดานขาวสารและความรู ซึ่งประกอบกันเปนสารสนเทศนั้น สามารถแพรหลาย ไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับบุคคลขึ้นไปจนถึงระดับองคกร ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศ อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการตาง ๆ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในสังคม
อันประกอบดวยภาคการศึกษา และการฝกอบรมเปนจึงเรื่องราวของการเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนขอมูล
ขาวสารก็ตาม ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือที่สามารถนําประโยชนมาสูวงการศึกษาไดอยางเหมาะสมหากรูจักใช
ใหเปนประโยชนและคุมคาตอการลงทุน
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปดทางเลือกใหมสําหรับการเรียนรูและการศึกษาคนควาดวยตนเอง นั่นคือ
การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป น
อยางยิ่งในกระบวนการเผยแพรองคความรูตาง ๆ ที่ทําใหสามารถเชื่อมโยงขาวสารไดจากทั่วทุกมุมโลก และสามารถใชในการ
ใชขอมูลรวมกันไดอยางเปนประโยชน เว็บไซตจึงเปรียบเสมือนเครือขายขอมูลขาวสารที่มีระบบการเชื่อมโยงและมีระบบการ
จัดการ การนําสง การแจกจายขอมูลที่ครอบคลุมตั้งแตหนวยที่เล็กที่สุดอันไดแก ระบบเครือขายสวนบุคคล ไปยังหนวยใหญ
ที่สุดคือระบบเครือขายองคกร โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ถือ
วาเปนองคกรและเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่ง มีหนาที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสายอาชีพ โดยมีภารกิจการจัดการศึกษา เพื่อ
มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะประยุกต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เปน
ผู นําในการจั ด การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นากํ าลั ง คนในระดั บ นั กปฏิ บั ติ การ ให มี ค วามชํ านาญทางด านวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ใ น
ขณะเดียวกันทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจตองการพัฒนาชองทาง เพื่อแกปญหาในเรื่องความลาชาของการ
เผยแพรขอมู ลใหทั้งนักศึ กษาในสาขาและบุคคลภายนอกไดรับ ทราบ ปญหาในเรื่องของการขอขอมูลเอกสารที่ เกี่ย วของกั บ
การศึกษาและปญหาในเรื่องของการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ระหวางนักศึกษาที่กําลังเรียนอยูกับบัณฑิตที่
สําเร็ จการศึกษาแล ว อีกทั้งคณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัต นโกสินทร บพิ ตรพิมุ ข จั กรวรรดิ ไดใ ห
ความสําคัญในการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย จึงไดมีการพัฒนารูปแบบการเผยแพรขาวสารควบคูไปกับ
การนําเทคโนโลยีมาใช โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตมาชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในคณะ
ความสําคัญดังที่ไดกลาวมานี้ คณะผูจัดทําจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขึ้น เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเผยแพรขาวสารและนําเสนอขอมูลที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค
2.1.1 เพื่ อ พั ฒ นาเว็ บ ไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ นทร บพิ ต รพิ มุ ข
จักรวรรดิ
2.1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
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2.2 สมมติฐานการวิจัย
เว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิที่ สรางขึ้นมี
คุณภาพในระดับมากที่สุด
3. เนื้อหางานวิจัย
3.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.1 ระบบจั ดการฐานข อมู ล คื อ ซอฟต แ วร ที่ เ ปรี ย บเสมื อนสื่ อกลางระหว างผู ใ ช และโปรแกรมต าง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใช ฐานข อมูล ซึ่งมี หนาที่ชวยใหผู ใชเข าถึง ขอมูล ไดง าย สะดวก และมีป ระสิท ธิภาพ (ชาญชั ย ศุภ อรรถกร,
2554)
3.1.2 ซอฟตแวรที่ใชจัดการฐานขอมูล ไดแก MySQL phpMyAdmin
3.1.3 ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม ไดแก HTML CSS PHP Bootstrap .1.3.5 ภาษา SQL SQL DOM
JQuery JQuery
3.1.4 การวิเคราะหและออกแบบระบ ขั้นตอนการพัฒ นาซอฟตแวรแ บบพื้นฐาน หรื อวงจรการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ ประกอบดวย 5 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห ระยะที่ 3 การออกแบบและ
ติดตั้ง ระยะที่ 4 การนําไปใช ระยะที่ 5 การบํารุงรักษา (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2554)
3.1.5 หลักการออกแบบเว็บไซต ประกอบดวย องค ประกอบของการออกแบบเว็บ ไซต อยางมี ประสิทธิ ภาพ
สวนประกอบของหนาเว็ บ การจั ด ลําดับ ความสําคัญ ของขอมูล ขั้ นตอนในการสร างและพัฒ นาเว็ บไซต สวนประกอบของ
เว็บไซตที่ดี ทฤษฎีสี (กรรณิการ สวรรคโพธิพันธ, 2550)
3.1.6 ระบบเนวิเกชั่นของเว็บไซต คือ ชวยใหเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว (ดวงพร เกี๋ยงคํา, 2551)
3.1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.7.1 การพัฒนาเว็บไซตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่ตองการในเว็บไซต เพื่อพัฒนา
เว็บไซต และสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอเว็บไซต กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร ของ
คณะครุ ศ าสตร อุต สาหกรรม สถาบั นเทคโนโลยี พ ระจอมเกล าเจ าคุ ณทหารลาดกระบั ง เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม นําผลการวิเคราะหมาใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต แลวประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว า
1) ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหาของเว็บไซต อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 2) ระดับความพึงพอใจดานรูปแบบของเว็บไซต
อยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.64 (ศิริลักษณ ทวีปวน, 2555)
3.1.7.2 การพั ฒนาเว็ บไซต สาขาวิชาการจั ดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบของเว็บไซต 2) พัฒนาเว็บไซตตามองคประกอบ
ของเว็บไซตระบบที่ไดพัฒนาขึ้นและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอเว็บไซต กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก อาจารย นักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการเก็บขอมูล 1) เว็บไซต 2) แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาองคประกอบของ
เว็บไซต ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ขอมูลสาขาวิ ชา ขอมู ลบุค ลากร ข อมูลหลักสู ตร เครื่ องมื อการสื่อสาร และเครื่ องมื อ
อํานวยความสะดวก 2) ผลการพัฒนาเว็บไซต พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจของผูใชงาน
พบวา อาจารยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (เกษมศักดิ์ ทองตัน, 2559)
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3.2 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 การวางแผนโครงการ
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร อาจารย เจ าหน าที่ นั กศึ ก ษา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย (1) กลุมสัมภาษณเก็บขอมูลคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ไดแก อาจารย เจาหนาที่ กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (2) กลุมผูทดลองใช
ระบบ ไดแก อาจารยจํานวน 10 คน เจาหนาที่จํานวน 10 คน และนักศึกษาจํานวน 10 คน รวม 30 คน กําหนดกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง
2) เครื่ องมื อที่ใ ช ในการวิ จัย ไดแ ก แบบสั ม ภาษณ ใช เก็ บ ขอมู ลเบื้ องต นของระบบ แบบสอบถาม ใช
ประเมินความถึงพอใจของผูใช และเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ ใชในการทดลองใชเพื่อทดสอบระบบแลวนําไปใชจริง
3) ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบการพัฒนาเว็บไซต ระบบงานเดิมนั้นมีขอมูลภายในเว็บไซต จึงไดทําการ
วิเคราะห SWOT ทําใหพบจุดออนการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยังดําเนินการไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาด
ความเชื่ อมโยง และขาดฐานข อมูล ด านต างๆ จึ งได วิเ คราะห ปญ หาและศึกษาความเป นไปได เลือกเครื่ องมื อที่ใ ช ในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ และกําหนดระยะเวลาในการทํางานตามโครงการ
3.2.2 การวิเคราะห
ในการวิเคราะหจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการในการใชการพัฒนาเว็บไซต การเก็บขอมูลจะใช
วิ ธีการพู ด คุ ย ซั กถาม กั บ เจ าหน าที่ ผู บ ริ ห าร อาจารย นั กศึ กษา และทํ าการสรุ ป ประเด็ นหั วข อต างๆ จากนั ้ นจะสร า ง
แบบจําลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) สรางแบบจําลองขอมูล (Entity Relationship Diagram)
3.2.2.1 แบบจําลองกระบวนการของระบบเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ แสดงขอมูลที่อยูภายในระบบ
โดยทําการวิเคราะหระบบจากแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram หรือ DFD)

ภาพที่ 1 แผนภาพ กระแสขอมูลของระบบเว็บไซต
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2 .2 .2 .3 แบบจํ าลองข อ มู ล ของระบบเว็ บ ไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ทํ าการวิ เ คราะห ข อมู ล แบบแสดง
ความสัมพันธ (Entity Relationship Diagram) ของขอมูลระบบเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการกําหนดรายละเอียดของ
ตารางขอมูลตางๆ ที่ตองใชภายในระบบ

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของขอมูลบนระบบเว็บไซต
3.2.3 การออกแบบระบบ
ในขั้ น ตอนการออกแบบการพั ฒ นาเว็ บ ไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร จะแบงออกเปนดังนี้
3.2.3.1 การใชเครื่องใหบริการแมขาย โปรแกรมใหบริการเว็บโดยเลือกใช โปรแกรม Apache โปรแกรม
ใหบริการฐานขอมูลโดยเลือกใชโปรแกรม MySQL
3.2.3.2 ออกแบบสวนติดตอผูใชงานทั้งดานการรับขอมูลและการแสดงผลขอมูล
3.2.3.3 การออกแบบฐานขอมูลโดยใช โปรแกรม MySQL และโปรแกรม MySQL
Workbench เปนตัวจัดการฐานขอมูล ผาน Windows Desktop
3.2.3.4 ออกแบบโปรแกรมในแตละชุดคําสั่งของการทํางานใหงายและสอดคลองกับผูใชงาน
3.2.3.5 ในการพั ฒ นาโปรแกรมจะใช ชุ ดโปรแกรม XAMPP ในการเขี ย นโปรแกรม ซึ่ ง ตองออกแบบ
โครงสรางใหตรงกับตําแหนงของเว็บไซตจริง เพื่อทําการนําเขาขอมูลไดถูกตองตามที่ไดกําหนดไว
3.2.3.6 เขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางระบบขึ้นมาซึ่งสวนนี้จะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน
หนาเว็บเพจ และสวนแอดมิน ในสวนของเว็บเพจใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาระบบ ในสวนของ
แอดมิ น จะใช โ ปรแกรม Notepad++ ในการพั ฒ นา Web Sever ที่ ใ ช ไ ด แ ก Apache/2.4.17 OpenSSL/1.0.2d
PHP/5.6.14, Database client version: libmysql, mysqlnd 5.0.11, PHP extension: mysqli Documentation และ
PHP version: 5.6.14 ซึ่งในระหวางการพัฒนานี้จะมีผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบงานในสวนตางๆ ทั้งการเขียนโปรแกรมใหตรงกับที่
ออกแบบระบบไวในขางตน
3.2.3.7 ทดสอบโปรแกรม เปนการทดสอบโปรแกรมที่ใชงานในระบบวาสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม
กอนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงในการทดสอบจะมีการจําลองสถานการณการดําเนินขึ้นมาเพื่อใหเกิดเหตุการณ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1603

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

และมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ พรอมกับขอมูลที่ถูกจําลองขึ้นมาเพื่อใชงาน ซึ่งการจําลองเหตุการณนั้น จะมีทั้งการเขาสู
ระบบของเจาหนาที่คณะ การเขาถึงหนาเว็บ ในสวนของหนาหลักสูตร หนาขาวสาร และเอกสารดาวนโหลดโดยการทดสอบ
โปรแกรมสามารถแบงได 2 สวน คือ
1) การทดสอบสวนของหนาเว็บเพจ ในสวนนี้จะมีการทดสอบการทํางานของเว็บไซตทั่วไป เชน การ
เรียกขอมูลรูปภาพ ขอมูลหลักสูตร หรือจะเปนขอมูลเอกสารดาวนโหลด
2) การทดสอบของเจาหนาที่ค ณะ ทําการทดลอง เพิ่มขอมู ลตางๆ ตามระบบเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของระบบวาระบบทํางานไดตามที่กําหนดไวหรือไม การทดลองจะมีการทดลองในสวนของการเพิ่มขอมูลหลักสูตร การ
เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขาวสาร
3.2.4 การนําไปใช ผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมข ายและทําการติดตั้งโปรแกรมใหบริการเว็ บ
Apache V.2.2.15 โปรแกรมใหบริการฐานขอมูล MySQL V.5.1.73 โปรแกรมแปลภาษา PHP v.5.3.3 โปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล PHPMyAdmin V.4.0.10.19 หลังจากที่ไดติดตั้งเรียบรอยแลว ไดทําการนําเขาขอมูลเว็บทั้งหมดเขาไปในเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการเว็บ
3.2.5 การบํารุงรั กษา (Maintenance) จะทําการตรวจสอบการทํ างานของระบบในสวนของอุ ปกรณและ
โปรแกรมที่ใหบริการ ทําการเพิ่มเติมและดูแลเนื้อหาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เมื่อมีปญหาจะทําการแกไขทันที
3.3 ผลการวิจัย
3.3.1 การพั ฒ นาเว็ บ ไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ นทร บพิ ต รพิ มุ ข
จักรวรรดิ ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามขอบเขต และวัตถุประสงค โดยแบงการทํางานออกเปน 2 ส วนคือ
สวนแสดงผลบนเว็บไซต และสวนจัดการขอมูลบนระบบเว็บ
3.3.1.1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย
1) หน า จอหลั ก ซึ่ ง เป น หน า ลิ ง ค เ ชื่ อ มโยงไปยั ง ข อ มู ล ต า งๆ ที่ แ สดงไว ใ นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ประกอบดวย ขอมูลคณะ ผูบริหาร คณาจารย ขาวสารตางๆ
2) ขอมูลของฝายบริหารคณะบริหารธุ รกิจซึ่งประกอบไปด วย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา รองคณะบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
3) ขอมูลอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
และทราบชองทางการติดตอสื่อสารผานที่อีเมล
4) ขอมูลเจ าหนาที่ประจําคณะบริหารธุรกิจเพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาทราบเมื่อมีการติดตอขอรั บ
บริหารในเรื่องตางๆ จากคณะบริหารธุรกิจ
5) ขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในแตละสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษา อาจารย ผูปกครอง หรือผูสนใจเขามา
ศึกษาขอมูลในแตละรายวิชา และนําไปใชประโยชนทางดานการเรียนการสอน
6) ขอมูลการติดตอกับคณะบริหารธุรกิจในรูปแบบของแผนที่การเดินทาง ที่อยู และเบอรโทรศัพท
เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือติดตอของรับบริการตางๆ ของคณะบริหารธุรกิจ
3.3.1.2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บประกอบดวย
1) หนาจอหลักที่ ใชใ นการจั ดการข อมูล ภายในระบบ เพื่อเปนเครื่องมือใหผู รับผิ ดชอบดู แลระบบ
เว็บไซตไดทําการเพิ่มเติมขอมูลตางๆ โดยไมตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ เพิ่มความสะดวกในการใชงานใหกั บผูดูแลระบบ
เว็บไซตของคณะบริหารธุรกิจ
2) หน าจอจั ดการขอมู ล หลั กสู ตร ในกรณี ที่มี การเพิ่ ม หลั กสู ตรในแต ล ะปการศึกษา ผู ดู แ ลระบบ
เว็บไซตสามารถเขามาเพิ่มขอมูลหลักสูตรได และทําใหสามารถเพิ่มขอมูลรายวิชาไดตอไป
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3) หนาจอจัดการขอมูลรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชา เมื่อมีการเพิ่มรายวิชาในแตละหลักสูตร หรือมี
การปรับปรุงแกไขรายวิชา
4) หนาจอการจัดการขอมูลสาขาวิชา เมื่อมีการเพิ่มสาขาวิชาหรือปรับเปลี่ยนสาขาวิชา ขอมูลนี้จะ
นําไปใชในหลักสูตรและรายละเอียดในรายวิชาตางๆ
5) หนาจอจัดการขอมูลอาจารย ใชในการปรับปรุงขอมูลอาจารยผูสอนในปจจุบันที่ยังทําหนาที่สอน
ประจําสาขาวิชาตางๆ
6) หนาจอการจัดการขอมูลขาวสารที่จะนําเสนอในหนาหลัก โดยแบงเปนข าวประชาสัมพันธ และ
ขาวกิจกรรม เพิ่มความสะดวกแกเจาหนาที่ในการแจงขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ
7) หน าจอการจั ด การข อมู ล แบบฟอร ม ที่ ใ ช ใ นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อให อาจารย และนั กศึ กษา
สามารถใชแบบฟอรมเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชแบบฟอรมและสามารถพิมพลงในแบบฟอรมเพื่อความเรียบรอย
3.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยผูใชจํานวน 30 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ
รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ลําดับที่
รายการประเมิน
X
1
รูปแบบการแสดงผล ไดแก รูปภาพ ตัวอักษรและสี มี 4.73
ความเหมาะสม
2
ขอมูลเปนประโยชน ตรงตามความตองการใชงาน
5.00
4
การเขาถึง/ดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว
4.93
5
การจัดหมวดหมูของขอมูลเหมาะสม
4.80
6
สะดวกตอการใชงาน
4.90
7
มีชองทางการติดตอสอบถาม
5.00
8
ความพึงพอใจโดยรวมในการใชระบบ
5.00
รวม
4.91

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
SD
0.45

ระดับความเหมาะสม
มาก

0.00
0.25
0.41
0.31
0.00
0.00
0.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ใ ช ที่ มี ต อเว็ บไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรโดยผูใชจํานวน 30 คน ผลโดยรวมอยูระดับมากที่สุด ( X = 4.91, S.D. = 0.20)
4. บทสรุป
4.1 สรุปผลการวิจัย
4.1.1 ผลการพั ฒ นาเว็ บไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิจ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตนโกสิ นทร ได ทํ าการ
ออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามวัตถุประสงค ไดระบบแบงสวนการทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนแสดงผลบน
เว็บไซต สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ
4.1.2 ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ใ ช ที่ มี ต อระบบ โดยผู ใ ช จํ านวน 30 คน พบว า เว็ บ ไซต ค ณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.91, SD=0.20)
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ นทร ได ดํ าเนิ นการตาม
วัต ถุ ประสงค ทํ าการออกแบบและพัฒ นาตามขั้ นตอนของการวิ เคราะห แ ละออกแบบระบบ (โอภาส เอี่ย มสิ ริวงศ ,2554)
ไดระบบแบงสวนการทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนแสดงผลบนเว็บไซต สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ โดยผูใชจํานวน 30 คน พบวา เว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20
4.3 ขอเสนอแนะ
4.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จัดทําระบบเว็บไซตใหสามารถเชื่อมโยงไปยังคณะบริหารธุรกิจทั้ง 3 พื้นที่ ไดแก บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ศาลายา และ วังไกลกังวล ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชขอมูลรวมกันได
4.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
พัฒ นาในรูป แบบโปรแกรมติด ตั้ง ในอุป กรณเ คลื่ อนที่บ นระบบปฏิบั ติการแอนดรอยส (Android) และ
ไอโอเอส (IOS)
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และการใหความรวมมือในการ
ดําเนิ นงานวิจัย ครั้ง นี้ เ ปนอย างดี จากอาจารย เจ าหน าที่ นั กศึ กษา คณะบริห ารธุร กิ จ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร
ความสําเร็จและคุณคาของงานวิจัยนี้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และผูมี
พระคุณทุกทาน
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ผลการไดรบั แสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบขวางตะวันตอสมรรถภาพ
การผลิตไกเนือ้ พื้นเมืองลูกผสมทางการคา
Effect of Morning and Afternoon Sunlight in Transverse position House on
Productive Performance of Commercial Thai Native Crossbred Chickens
มหิศร ประภาสะโนบล
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
mahisorn.pra@mail.pbru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและบายของโรงเรือนที่สรางขวางตะวันตอสมรรถภาพ
การผลิตไกเนื้อพื้นเมืองลูกผสมทางการคา ใชไกทดลองคละเพศ 160 ตัว สุมเลี้ยงใน 8 คอก แตละคอกพื้นที่ 4 ตารางเมตร ใหน้ํา
และอาหารกินเต็มที่ วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 2 กลุม ๆ 4 ซ้ํา ๆ 20 ตัว ดังนี้ กลุมที่ 1 แดดสองขางโรงเรือนตอนเชา
และกลุมที่ 2 แดดสองขางโรงเรือนตอนบาย เปดพัดลมระบายอากาศใบพัด 48 นิ้ว ฝงละ 1 ตัว เวลา 08.00 ถึง 18.00 น. ชวง 3
ถึง 16 สัปดาห วัดอาหารที่กินทุกวัน และน้ําหนักไกทุกสัปดาห คํานวณคาสมรรถภาพการผลิต สถิติใช Independent - Samples
T test ผลพบวา น้ําหนักไก อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เปอรเซ็นตตาย และตนทุนคาอาหาร
กลุมที่ 1 และ 2 ไมแตกตางทางสถิติ (P 0.05) ยกเวนปริมาณอาหารที่กิน พบวาชวงอายุ 13 ถึง 16 สัปดาห กลุมที่ 1 มากกวา
กลุมที่ 2 พบแตกตางทางสถิติ (P<0.05) ผลวิจัยนีช้ ี้ใหเห็นความสําคัญของการประยุกตใชขอมูล เพื่อจัดการเลี้ยงไกในสภาพ
โรงเรือนที่สรางในแนวขวางตะวัน
คําสําคัญ: แสงแดดเชาและบาย โรงเรือนแนวขวางตะวัน สมรรถภาพการผลิต ไกเนื้อพื้นเมืองลูกผสมทางการคา
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of morning and afternoon sunlight of
transverse position housing on the productive performance of Thai native crossbred chicken. One hundred
and sixty birds about a day old were randomized to 2 groups (Gr.), each group with 4 replications and
each replication with 20 birds. The experimental treatments were devided as follow: Gr.1 (T1: East) Sunlight
shining side of east (morning) house and Gr.2 (T2: West) Sunlight shines on the side of the west (afternoon)
house. Extra 48-inch fan blades were added during the period of 08.00 to 18.00 o’clock after 3 weeks of
incubate period until the end of the 16-weeks. Keeps all birds in open house system, drinking water and
feed were unlimited. Daily feed intake and bodyweight gain per week were recorded. Independent-Samples
T test was used to determine statistical significance. The results showed that body weight, average dairy
gain, feed conversion ratio, mortality percentage and feed cost of T1 and T2 were expressed with no
statistically significant difference (P0.05). Except for the feed intake found that T1 was higher than T2
(P<0.05). The results of this research suggest the importance for implicate data to management of Thai
native crossbred chickens, which to applying in chicken production management.
Keywords: morning and afternoon sunlight, transverse position house, productive performance,
commercial Thai native crossbred chickens
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1. บทนํา
ไกเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในป พ.ศ. 2558 ไทยมีการเลี้ยงไกเนื้อมากถึง 1,338.94 ลานตัว และป
พ.ศ. 2559 คาดวามีมากกวาที่ 1,397.47 ลานตัว และมีการสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑรวมปริมาณ 621,770 ตัน มูลคากวา
81,175 ลานบาท (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ไกมีการเลี้ยงทั้งโรงเรือนแบบเปด และ
โรงเรือนแบบปด ที่ใชระบบการระเหยการเปนไอน้ํา (Evaporative cooling system) เปนโรงเรือนที่ชวยระบายความรอน
ออกจากตัวไกและโรงเรือนได (ชยานนทและคณะ, 2557) แมจะมีขอดีหลายอยางที่สงผลดีตอไก แตคาลงทุนที่สูงจึงอาจ
กระทบกับผูเลี้ยงรายยอยได การสะสมความรอนและความชื้นที่ระบายออกจากตัวไก มักสงผลตอการเกิดความเครียดจาก
ความรอนได (Heat Stress) และอาจทําใหไกตายได (วุฒิไกร และคณะ, 2557) นอกจากนี้ดวยความตองการพื้นที่เพื่อใช
ประโยชน ด านต าง ๆ มากขึ้ น พื้ นที่ การเลี้ ย งสั ตว ไ ด รั บ ผลกระทบจากหลาย ๆ ป จจั ย ดั ง เช นโรงเรื อนเลี้ ย งสั ต ว ป กของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ไดกอสรางเปนโรงเรือนระบบปด แตไดมีการออกแบบความยาวของโรงเรือนแบบขวางตะวัน
ดวยเหตุที่ตองกําหนดตําแหนงของพัดลมดูดอากาศที่ไมกระทบกับอาคารเรียน และหอพัก (ภาพที่ 1) ทั้งนี้หากเปดระบบที่
สมบูรณของโรงเรือนดังกลาว จะตองมีรายจายของคาไฟฟาที่มาก ถึงแมจะเลี้ยงไกในจํานวนใดก็ตาม
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงการจัดการโรงเรือนเลี้ยงไก ที่แบบโรงเรือนกําหนดในแนวขวางตะวั น ภายใต
สภาพการเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปดตอสมรรถภาพการผลิต เพื่อเปนขอมูลการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการตอไป

A

B

ภาพที่ 1 ตําแหนงที่ตั้งโรงเรือนเลี้ยงสัตวปกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไกไข (A) ไกเนื้อ (B)
ที่มา : https://www.google.com/maps/place
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบเปดที่สรางขวางตะวันตอสมรรถภาพการผลิต
ไกเนื้อพื้นเมืองลูกผสมทางการคา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ไกพื้นเมือง
ไกพื้นเมืองหรือไกบาน (Domestic Fowl) จัดอยูในวงศ Phasianidae อันดับ Galliformes ชั้น Aves มีตนกําเนิด
ในแถบเอเชีย มีวิวัฒนาการมาจากไกปาชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย ที่พบคือ ไกปา Gallus gallus มีอยู 2 ชนิด คือ ตุมหูแดง
และตุมหูขาว ไกพื้นเมืองจัดเปนอาหารโปรตีนที่หาไดงาย (ไสว นามคุณ และคณะ, 2544)
3.1.1 ลักษณะทั่วไป
ไกที่เลีย้ งในหมูบานตามชนบทของประเทศไทย เกือบแทบทั้งหมดเปนไกพื้นเมือง มีลักษณะที่ดีไดแก เลี้ยงงาย
เจริญเติบโตดี ความตานทานโรคและพยาธิ ไมตองดูแลเอาใจใสมาก ไกพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงทั่วไปเปนไกอูเปนพันธุหนัก ลําตัว
ใหญ เนื้อมาก เพศเมียขนสีดําทั้งตัว สวนเพศผูมีลักษณะเปนไกชน แข็งแรงและมีขนาดใหญ ขนมีหลายสี เชน ประดูหางดํา
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เหลื องหางขาว เป นต น แมพั นธุ หนั กประมาณ 2.5 กิโลกรั ม สวนพอพันธุห นักประมาณ 3.5 กิ โลกรัม สามารถปรั บตั วกั บ
สภาพแวดลอมไดดี เพศเมียฟกไขเอง เนื้อมีรสชาติและความนากินสูง ทั้งนี้ไกพื้นเมืองจึงมีความสามารถในการมีชีวิตรอด และ
ดํารงเผาพันธุจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้มักจะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อมากกวาไข
3.1.2 ประโยชนของการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ไกพื้นเมืองสามารถเลี้ยงใหเปนแหลงโปรตีนทีห่ าไดงาย กินเศษอาหารหรือวัสดุเหลือทางการเกษตร แมลงตาง ๆ
สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกร เลี้ยงเปนงานอดิเรกหรือเกมกีฬา มูลไกใชเปนปุยอินทรีย เพื่อการเพาะปลูกพืชได
3.1.3 ลักษณะของการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ไกอาจเลี้ยงไกไวในกรงตลอดเวลา การเลี้ยงกรงขังเดี่ยว ปลอยเลี้ยงพื้นคอก เลี้ยงกึ่งขังกึ่งปลอย หรือแบบปลอย
การเลี้ยงแตละแบบมีขอดีขอเสียตางกันไป หรือขึน้ กับความเหมาะสมของผูจะเลือกเลี้ยง
3.1.4 การใหอาหารไกพื้นเมือง
ในการเลี้ยงไกพื้นเมือง สามารถใหอาหารไดหลาย ๆ ชนิดผสมกัน ไดแก ปลายขาว รําข าว ปลาปน ขาวเปลือก
และ ขาวโพดปน เปนตน หรือใชหัวอาหารไกสําเร็จรูปผสมกับปลายขาวหรือรําขาวก็ได ควรมีเปลือกหอยปนผสมเกลือปน
และผักสด เชน หญาสด ใบกระถิน หรือใบแคใหไกกินทุกวัน ซึ่งไกในแตละชวงอายุจะมีความตองการโภชนะที่ตางกัน ดังนั้น
การเลี้ยงดูใหอาหารไกพื้นเมือง สามารถแบงไดดังนี้
1) ลูกไกอายุ 0-6 สัปดาหอาหารควรมีโปรตีนประมาณ 18–20 เปอรเซ็นต พลังงานที่ใชได 2,900 กิโลแคลอรีตอ
อาหารหนึ่งกิโลกรัม แคลเซียม 0.8 เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัส 0.4 เปอรเซ็นต ในการใหอาหารไกที่จะเลี้ยงเปนพอแม พันธุ
ตองสัมพันธกับน้ําหนักตัว หากเปนการเลี้ยงเพื่อขุนขาย ตองใหไกกินเต็มที่ ตองมีน้ําสะอาดใหกินตลอด และเปลี่ยนน้ําทุกวัน
2) ไกอายุ 6 สัปดาห จนถึงสงตลาด ควรมีการปรับเปลี่ยนสูตรใหเหมาะสม อาจใหอาหารสําเร็จรูปไกเนื้อ หรือไก
ไข โดยสูตรอาหารจะตองมีโปรตีน 15-18 เปอรเซ็นต พลังงาน 2,900 กิโลแคลอรีตออาหารหนึ่งกิโลกรัม แคลเซียม 0.85
เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัส 0.53 เปอรเซ็นต ควรใหกินเต็มที่ มีน้ําใหกินตลอด
3) ไกรุนอายุ 7-16 สัปดาห อาหารควรมีโปรตีนประมาณ 14.4% พลังงานที่ใชประโยชนได 2,900-3,000 กิโล
แคลอรีตออาหารหนึ่งกิโลกรัม แคลเซียม 0.85 และฟอสฟอรัส 0.53 เปอรเซ็นต ใหน้ําและอาหารกินเต็มที่
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประวัติ สมเปน และคณะ (2552) ศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง โดยการทดลองที่
1 ใชสมุนไพรเชิงเดีย่ ว ฟาทะลายโจร บอระเพ็ดและทองพันชั่ง ที่ระดับ เขมขนที่ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 มก.ตอน้ํา 1 ลิตร
เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลิน เขมขน 1.0 มก.ตอน้ํา 1 ลิตร ละลายน้ําใหกิน พบวาสมรรถภาพการผลิตโดยใช
สมุนไพรไมแตกตางทางสถิติกับการใชยาปฏิชีวนะ การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลการใชสมุนไพรเชิงตํารับที่เขมขน 1.0 2.0
และ 3.0 มก.ตอน้ํา 1 ลิตร และยาปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลิน เขมขน 1.0 มก.ตอน้ํา 1 ลิตร พบวา อัตราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใชอาหาร มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะไกพื้นเมืองที่ไดรับยาปฏิชีวนะ และสมุนไพร
เชิงตํารับที่เขมขน 1.0 และ 2.0 มก.ตอน้ํา 1 ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาสมุนไพรเชิงตนตํารับที่ระดับความเขมขน 3.0
มก.ตอน้ํา 1 ลิตร สําหรับประสิทธิภาพการใชอาหารและอัตราการรอดชีวิต ทั้งนี้ไมมีความแตกตางทางสถิติ
อํานวย เลี้ยวธารากุล และคณะ (2555) ศึกษาผลตอบแทนเศรษฐกิจการเลี้ยงไกพื้นเมืองไทยประดูหางดําเชียงใหม
พันธุ แท 200 ตัว และลูกผสม 380 ตัว ที่ใหกินอาหารสําเร็จรูปไกไขตามอายุแบบเต็มที่ ผลพบวา เมื่อพรอมจําหนาย (10-16
สัป ดาห ) ไก ลู กผสมมีน้ําหนั กตัวสู งกว า (P<0.01) ไกพั นธุแ ท โดยที่อายุ 12 สั ปดาห ไก พันธุ แท แ ละลู กผสมมีน้ําหนั กตั ว
1,245.9520.41 และ 1,458.7314.68 กรัม ประสิทธิภาพการใชอาหารไมตางกันทั้งสองพันธุ มีคา 3.21 และ 3.29 ตาม
ลําดับ สําหรับผลตอบแทนเศรษฐกิจพบวาไกพันธุแทเทากับ 25.60 บาท/ตัว ขณะที่ไกลูกผสมมีคา 30.13 บาทตอตัว
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มนัสนันท นพรัตนไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ (2559) ศึกษาผลของบริเวณและชั้นที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบปดตอ
สภาพแวดลอม ดัชนีความเครียดจากความรอน และอัตราการตาย ใชแผนการทดลองแบบ 2 x 4 แฟคทอเรียลแบบสองปจจัย
ในแบบสุมในบล็อกสมบูรณ โดยมีปจจัยทดสอบ 2 ปจจัย คือ ชั้นที่เลี้ยงไกเนื้อ (ชั้นบน และ ชั้นลาง) และ บริเวณในการเลี้ยง
(บริเวณหนา (บริเวณ 1) กลางหนา (บริเวณ 2) กลางหลัง(บริเวณ 3) และหลังโรงเรือน (บริเวณ 4) กําหนดใหโรงเรือนทดลอง
2 ชั้นจํานวน 4 โรงเรือนเปนบล็อค ผลการทดลอง พบวา มีอิทธิพลรวมของทั้ง 2 ปจจัย คือชั้นที่เลี้ยงและบริเวณเลี้ยงไกเนื้อ
ภายในโรงเรือนแบบปดตอความเร็วลมและอัตราการตายสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งยังพบวาชั้นที่เลี้ยงของ
โรงเรือนมีผลตออุณหภูมิ (32.53 VS 31.56 oC) ความชื้นสัมพัทธ (76.16 VS 79.95 %) และ ดัชนีความเครียดเนื่องจากความ
รอน (166.71 VS 168.76 %) ภายในโรงเรือน (P<0.05) รวมทั้งยังพบวา บริเวณในการเลี้ยงมีผลตออุณหภูมิ (31.13 VS
31.75 VS 32.30 VS 33.00 oC ) และความชื้นสัมพัทธภายในโรงเรือน (79.53 VS 78.48 VS 77.75 VS 76.48 %) (P<0.01)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 แผนการทดลอง
ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design ; CRD) จํานวน 2 ทรีทเมนต ไดแก ทรีท
เมนตที่ 1 (T1 : East) กลุมทดลองที่ไดรับแสงแดดกระทบชวงเชา และ ทรีทเมนตที่ 2 (T2 : West) กลุมทดลองที่ไดรับ
แสงแดดกระทบชวงบาย (ภาพที่ 2) แตละทรีทเมนต มี 4 ซ้ํา แตละซ้ํามีจํานวนไก 20 ตัว รวมไกทดลองทั้งหมด 160 ตัว
A

B

ภาพที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับแสงแดดชวงเชา (A) และ กลุมทดลองที่ 2 ไดรับแสงแดดชวงบาย (B)
4.2 สัตวทดลอง เปนไกเนื้อลูกผสมพืน้ เมืองทางการคาคละเพศ
4.3 อาหารทดลอง ไกเนื้อสําเร็จรูปทางการคา ชวงระยะที่ 1 (อายุ 1-8 สัปดาห) และระยะที่ 2 (อายุ 9-16 สัปดาห)
4.4 ขั้นตอนการทดลอง
4.4.1 เลี้ยงไกในโรงเรือนทดลองแบบเปด จํานวน 1 โรง ขนาดกวาง 10 เมตร และ ยาว 20 เมตร ที่มีทิศโรงเรือน
ตามความยาวแนวทิศเหนือและใต
4.4.2 เลี้ยงไกในคอกยอยขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร จํานวน 8 คอก โดย 4 คอกยอยแรกชิดผนังโรงเรือนดานทิศ
ตะวันออก และ อีก 4 ยอยชิดผนังโรงเรือนดานทิศตะวันตก สุมไกคละเพศเขาสูแตละดานของโรงเรือน เขาสูแตละทรีทเมนต
4.4.3 อาหารไกเนื้อสําเร็จรูป ใหกินอยางเต็มที่ทั้ง 2 ระยะ บันทึกจํานวนอาหารที่ใหและที่เหลือของแตละวัน
4.4.4 ชั่งน้ําหนักไกทั้งหมดของแตละคอกทุกสัปดาห ตลอดการเลี้ยงและสิ้นสุดที่ 16 สัปดาห
4.4.5 การจัดการสิ่งแวดลอม โดยกกไกชวง 2 สัปดาหแรกและสัปดาหที่ 3-16 ใหพัดลมขนาดใบพัด 48 นิ้ว ฝงละ
1 ตัว เปดในชวงกลางวัน เวลา 08.00 ถึง 18.00 นาฬิกา ทุกวัน
4.5 การบันทึกขอมูล
คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต (Average dairy gain ; ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
(Feed conversion ratio ; FCR) ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake ; FI) เปอรเซ็นตการตาย (Mortality percentage)
และตนทุนคาอาหาร (Feed cost)
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4.6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย ระหวางกลุมโดยใช Independent-Samples T test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยแสดงขอมูลสมรรถภาพการผลิตและตนทุนคาอาหาร เปนคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางโภชนะของอาหารทดลอง ผลการวิเคราะหโภชนะตาง ๆ ไดแก วัตถุแหง
โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย และ NFE อาหารที่ใชชวงอายุ 1-8 และ 9-16 สัปดาห ดวยวิธี Proximate analysis (Table 1)
Table 1 Proximate analysis of experimental diet formula at duration 1-8 and 9-16 weeks
On dry basis
Dry Matter
Diet formula
Protein
Fat
Ash
Fiber
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1-8 week
88.51
23.91
5.65
5.84
4.24
9-16 week
88.87
21.01
7.95
5.82
5.05

NFE
(%)
60.36
60.17

5.2 สมรรถภาพการผลิต
5.2.1 น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ผลกลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 ไมพบความแตกตางทางสถิติ (Table 2)
Table 2 Average body weight of thai native crossbred chicken (gram/bird)
Treatment
Trait
T1 (East)
T2 (West)
st
1 Day
28.250.84
40.251.02
4 Week
403.9710.86
392.868.93
8 Week
1018.5668.02
994.5123.91
12 Week
1616.16115.49
1696.4793.29
16 Week
2165.73104.41
2261.76162.68

P value
0.730
0.773
0.249
0.894
0.457

5.2.2 อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ผลการศึกษากลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 ไมพบความแตกตาง
ทางสถิติทั้ง 4 ชวงระยะการเลี้ยง 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 สัปดาหและตลอดการเลี้ยง 1-16 สัปดาห (Table 3)
Table 3 Average dairy gain (ADG) of thai native crossbred chicken (gram/bird/day)
Treatment
Period
P value
(week)
T1 (East)
T2 (West)
1-4
0.926
13.176.23
12.615.85
5-8
0.051
21.796.72
21.482.34
9-12
0.428
21.3312.88
24.3124.62
13-16
0.840
19.628.27
20.1810.39
1-16
0.558
18.988.74
19.6513.06
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5.2.3 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปน เนื้อ ผลการศึกษากลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 ไมพบความ
แตกตางทางสถิติ ทั้ง 4 ชวงระยะการเลี้ยง และตลอดการเลี้ยง 1-16 สัปดาห (Table 4)
Table 4 Feed conversion ratio (FCR) of thai native crossbred chicken
Treatment
Period
(week)
T1 (East)
T2 (West)
1-4
1.390.28
1.350.22
5-8
1.990.21
1.990.28
9-12
2.510.21
2.730.26
13-16
2.980.25
3.270.24
1-16
2.220.64
2.340.78

P value
0.323
0.518
0.568
0.721
0.286

5.2.4 ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน) ผลการศึกษากลุมที่ 1 เปรียบเทียบกลุมที่ 2 พบวาชวงระยะการเลี้ยง
ที่ 13-16 สัปดาห กลุมที่ 1 มีปริมาณอาหารที่กินมากกวากลุมที่ 1 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวน
ระยะการเลี้ยงอื่น ๆ และตลอดการเลี้ยง 1-16 สัปดาห ไมพบความแตกตางทางสถิติ (Table 5)
Table 5 Feed intake (FI) of thai native crossbred chicken (gram/bird/day)
Treatment
Period
(week)
T1 (East)
T2 (West)
1-4
21.739.85
22.0310.27
5-8
54.8510.03
54.877.24
9-12
82.384.97
81.253.77
13-16
94.410.65a
92.310.00b
1-16
63.3429.66
62.6128.59
ab

P value
0.904
0.589
0.668
0.024*
0.799

Mean within a row with different letter differ significantly (P<0.05)
5.2.5 เปอรเซ็นตการตาย ผลการศึกษากลุมที่ 1 เปรียบเทียบและกลุมที่ 2 พบวาไมแตกตางทางสถิติ (Table 6)

Table 6 Mortality percentage of thai native crossbred chicken
Treatment
Period
(week)
T1 (East)
T2 (West)
1-4
0
0.940.63
5-8
0.320.64
0.621.25
9-12
0
0
13-16
0
0
1-16
0.330.58
0.150.62
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0.024
0.240
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5.2.6 ตน ทุน คาอาหาร (บาท/กิโลกรัมอาหาร) ผลการศึกษาของกลุมที่ 1 เปรียบเทียบกลุมที่ 2 ไมพบความ
แตกตางทางสถิติ ทั้ง 4 ชวงระยะการเลี้ยง และตลอดการเลี้ยง 1-16 สัปดาห (Table 7)
Table 7 Feed cost of thai native crossbred chicken (Bath/kilogram feed)
Treatment
Period
(week)
T1 (East)
T2 (West)
1-4
19.564.05
19.003.18
5-8
27.962.95
27.893.94
9-12
30.152.63
32.853.23
13-16
35.763.09
39.302.96
1-16
28.366.66
29.768.22

P value
0.323
0.518
0.568
0.721
0.345

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลวิจัยสมรรถภาพการผลิตทั้ง 2 กลุม ไมพบความแตกตางทางสถิ ติ (P>0.05) ทั้ งน้ําหนักตัว อั ตราการเจริ ญ
เติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ประสิทธิภาพการใชอาหาร เปอรเซ็นตการตาย ตนทุนคาอาหาร โดยน้ําหนัก
ตัวอายุ 16 สัปดาห เฉลี่ยที่ 2,165.73 – 2,261.76 กรัมตอตัว (Table 2) ซึ่งสูงกวารายงานของอํานวย เลี้ยวธารากุลและคณะ
(2555) ทดลองในไกลูกผสมพื้นเมืองไทยพบวาน้ําหนักที่ 16 สัปดาห เฉลี่ยที่ 1,913.84 กรัมตอตัว อาจเพราะการทดลองครั้งนี้
ใชอาหารไกเนื้อทั้งสองระยะการเลี้ยงมีระดับโปรตีนที่สูงกวา(Table 1) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยมีคา 18.06–19.91 กรัมตอ
ตัวตอวัน (Table 3) พบวามีสูงกวารายงานของ เกรียงไกร โชประการและคณะ(2543) รายงานวาไกพื้นเมืองตลอดการเลี้ยงมี
การเจริญเติบโตวันละ 11.32 กรัม และสอดคลองกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550) รายงานวาไกพื้นเมืองที่เลี้ยง
ในชนบท มีการเติบโตเฉลี่ยวันละ 10.48 กรัม ทั้งนี้ไกที่ใชทดลองเปนไกลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาสายพันธุใหมีสมรรถภาพ
การเติบโตที่สูงขึ้ น และไดรั บลักษณะดีเ ดนจากทั้งไกพื้นเมืองพั นธุแท และไกสายพันธุท างการคา ประสิ ทธิภาพการเปลี่ย น
อาหารเปนเนื้อไมพบความแตกตางสถิติ (Table 4) ตลอดการเลี้ยงกลุมที่ 1 มีคา 2.22 ซึ่งคาดีกวากลุมที่ 2 ที่มีคา 2.34 ซึ่งผล
ทดลองดัง กลาวมีคาเฉลี่ยที่ดี กวาหากเปรียบเทีย บกับ ไสว นามคุณ และคณะ (2544) ไดรายงานประสิทธิภาพการเปลี่ย น
อาหารเปนเนื้อไกพื้นเมืองที่อายุ 4, 8 และ 12 สัปดาห มีคาเทากับ 2.45 2.56 และ 2.80 ตามลําดับ ปริมาณอาหารที่กิน
(Table 5) ชวงการเลี้ยง 13 – 16 สัปดาห พบวากลุมที่ 1 มีคามากกวากลุมที่ 2 พบความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) สวน
ตลอดการเลี้ยงทั้ง 2 กลุมไมแตกตางทางสถิติ เปอรเซ็นตการตาย (Table 6) ของไกพื้นเมืองลูกผสมทางการคา 2 กลุม ตลอด
การเลี้ยงไมพบความแตกตางทางสถิติตามลําดับ และตนทุนคาอาหาร (Table 7) ของ 2 กลุมการทดลองตลอดการเลี้ยงไมพบ
ความแตกตางทางสถิติ โดยกลุมที่ 1 มีตนทุนคาอาหารตลอดการเลี้ยงเฉลีย่ 28.36 บาท/กิโลกรัมอาหาร ซึ่งต่ํากวากลุมที่ 2 มี
คาที่ 29.76 บาท/กิโลกรัมอาหาร ภาพรวมการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การไดรับแสงแดดชวงเชาและบายของโรงเรือนที่
ขวางตะวัน มีผลกระทบนอยตอสมรรถภาพการผลิต ทั้งนี้ มนัสนันท นพรัตนไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิ ธ (2559) กลาววา
บริเวณเลี้ยงที่ตางกันในโรงเรือนมีผลตออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ มีผลตอความเครียดได แตการทดลองครั้งนี้ไกทดลองมี
สุขภาพแข็งแรง และการไดรับปจจัยบวกการสุขาภิบาลและจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี จึงไมกระทบตอสมรรถภาพการผลิต
7. ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึ กษาคาพารามิเตอร อื่นทั้งทางกายภาพสิ่ งแวดลอม คาโลหิต วิทยาและคาชีวภาพของไก ที่ จะเปนสวน
สนับสนุนนํามาขยายผลเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงไกตอไป
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1615

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณศูนยวิจัยและพัฒ นาอาหารสั ตว เ พชรบุ รีที่ ใ หการอนุเ คราะห การวิ เ คราะห โภชนะของอาหารทดลอง
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สมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง. วารสารวิทย.กษ., 40 : (พิเศษ 1), 67-70
ศูนยสารสนเทศการเกษตร,สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไทยไตรมาส 1 ป 2559 และ
แนวโนมป 2559.
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ผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุที่มีตอ ความงอก การแตกตาขาง
และการเจริญเติบโตของรากของมันสําปะหลัง
Effects of Cutting Storage Methods on Germination, Budding
and Rooting of Cassava
ภารดี แซอึ้ง* และศุกรวรรณ แซอึ้ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
*
fengpds@ku.ac.th
บทคัดยอ
.
การศึกษาผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุที่มีตอความงอก การแตกตาขาง และการเจริญเติบโตของรากของมันสําปะหลัง
ทําการศึกษาในมันสําปะหลังจํานวน 2 พันธุ คือ พันธุหวยบง 80 และพันธุเกษตรศาสตร 72 วางแผนการทดลองแบบ 2x2
Factorial in CRD มี 4 ซ้ํา ทดสอบเก็บรักษาตนพันธุดวยวิธีการวาง 2 วิธี คือ วางกลางแจง และวางในรม วางที่ระยะเวลา
ในการเก็บรักษา คือ 7 วัน และ 14 วัน ผลการทดสอบ พบวา การเก็บรักษาตนพันธุทุกวิธีมีความงอกเฉลี่ย รอยละ 100 สวนผล
ของการเก็บรักษาตนพันธุตอการแตกตาขางของมันสําปะหลัง พบวา ในพันธุหวยบง 80 กรณีวางทอนพันธุกลางแจง มีการ
แตกตาขาง (6-8 ตา) ซึ่งมากกวา กรณีวางทอนพันธุในรม (3 ตา) สําหรับผลของการเก็บรักษาตนพันธุตอการเจริญเติบโตของ
ราก โดยจํานวนรากของมันสําปะหลัง พบวา ในพันธุหวยบง 80 ไมมีความแตกตางกันในแตละวิธีการเก็บรักษา (33-43 ราก)
สวนพันธุเกษตรศาสตร 72 กรณี ระยะเวลาวาง 14 วัน มีจํานวนราก (26-30 ราก) มากกวากรณี ระยะเวลาวาง 7 วัน ที่ (1014 ราก) สวนผลตอน้ําหนักแหงรากของมันสําปะหลัง พบวา ในพันธุหวยบง 80 กรณีเก็บรักษาทอนพันธุในรมทุกเวลา และ
การวางกลางแจง ที่ระยะเวลาวาง 14 วัน ใหผลผลิต (0.764-0.972 กรัมตอกระถาง) สูงกวาการวางกลางแจง ที่ระยะเวลาวาง
7 วัน (0.186 กรัมตอกระถาง) สวนในพันธุเกษตรศาสตร 72 น้ําหนักแหงรากไมมีความแตกตางกันในแตละวิธกี ารเก็บรักษา
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง วิธีเก็บรักษาตนพันธุ การแตกตาขาง จํานวนราก น้ําหนักแหงราก
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Abstract
Effects of Cutting Storage Methods on Germination, Budding and Rooting of Cassava was study in
two cassava varieties (Huay Bong 80 and Kasetsart 72). The 2x2 factorial in completely randomized design
(CRD) was used with four replications. Storage duration treatments were 7 days and 14 days, cutting
storage method treatments were field storage and shade storage. The results showed that there were
100% germination in all treatments. Effects of cutting storage methods on budding showed that Huay
Bong 80; field storage had more budding than shade storage. Effects of cutting storage methods on budding
showed that Huay Bong 80 had none significant on root numbers, Kasetsart 72; 14 days storage duration
had more root numbers than 7 days storage duration. Effects of cutting storage methods on dry root
weights showed that Huay Bong 80; shade storage, field storage, 14 days duration had more dry root weights
than field storage 7 days duration.
Keywords: cassava, storage method, budding, root number, dry root weight
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1. บทนํา
มันสําปะหลังเปนพืชปลูกที่มีพื้นที่ปลูกมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมีความตองการใชมันสําปะหลัง
มากขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตเปนพืชอาหารจําพวกแปง และกลุมผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง เพื่อปอนเขาสูระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิงประเภทแกสโซฮอลในปจจุบัน ดังนั้น การควบคุมดูแลใหมีการปลูกที่ไดความสมบูรณสงผลใหผลผลิตมาก จึงมี
ความจําเปนสําหรับเกษตรกรเปนอยางยิ่ง
การเก็ บรั กษาท อนพั นธุ เ พื่ อเป นวั สดุ ปลู กที่ มี คุ ณภาพ เป นกระบวนการหนึ่ งในการขยายพั นธุ และเพิ่ มผลผลิ ตมั น
สําปะหลัง โดยเกษตรกรสวนใหญเก็บทอนพันธุไวขยายพันธุเองหรือนําทอนพันธุจากพื้นที่ใกลเคียงกันมาใช ระยะเวลาที่เก็บทอน
พันธุกอนปลูก มีมากนอยแลวแตความเหมาะสมของพื้นที่ สวนใหญอยูในระยะเวลา 6-15 วัน แตยังมีบางสวนที่ปลูกทันทีหลังจาก
ไดรับทอนพันธุมา หรือวางไวในพื้นที่เปนเวลานาน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2554) วิธีการวางการเก็บรักษาตนพันธุมันสําปะหลัง
มีการใช วิธีการกองรวมวางนอน หรือการกองรวมวางตั้ง มีผลแตกตางกั น การเก็บรักษาที่เหมาะสมควรเก็ บกองรวมวางตั้ งบน
พื้นดินที่มีการสับพรวนดิน ใหสวนโคนของตนทุก ๆ ตนสัมผัสพื้นดิน พรวนดินกลบรอบ ๆ กอง ถาเปนฤดูแลงอาจจะมีการรดน้ํา
ชวย จะทําใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น (ศูนยวิจัยพืชไรระยอง, 2542) ซึ่งหากเก็บรักษาตนพันธุไดไมดีจะมีผลตอการแตกราก หรือ
แตกกิ่ง และสงผลทําใหผลผลิตมีปริมาณตกต่ําไปดวย ประกอบกับปจจุบันมีพันธุมันสําปะหลั งที่ผานทดสอบการใหผลผลิตสู ง
พบวามีจํานวนหลายพันธุ เชน พันธุเกษตรศาสตร 72 พันธุหวยบง 80 พันธุห วยบง 60 เปนตน (สกล, 2555) ดังนั้นเพื่อเป น
การศึกษาขอมูลประกอบการปลูกมันสําปะหลังที่มีผลผลิตดีใหมีการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น จึงควรทําการศึกษาถึงอิทธิพลของการ
เก็บรักษาทอนพันธุที่ดีดวย เพื่อนําเปนขอมูลประกอบการจัดการปจจัยตาง ๆ ที่จะสงเสริมใหมีไดมันสําปะหลังที่มีคุณภาพ และ
ผลผลิตที่ดีตอไป
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเก็บรักษาทอนพันธุมันสําปะหลังตอความงอก การแตกตาขางของมันสําปะหลัง และการ
เจริญเติบโตของรากมันสําปะหลัง
3. วิธีการทดลอง
1. ใชทอนพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุหวยบง 80 และ พันธุเกษตรศาสตร 72 จากพื้นที่สถานี
วิจัยเขาหินซอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จั งหวัดฉะเชิง เทรา นํามาทดสอบในพื้นที่ จังหวัด พระนครศรี อยุธยาหรือพื้นที่
ใกลเคียง
2. วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 แฟคทอเรียล มี 4 ซ้ํา
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ปจจัยที่ 1 คือวิธีการเก็บรักษาทอนพันธุ 2 วิธี ไดแก การวางกลางแจง และการวางไวในรม

การวางทอนพันธุกลางแจง

การวางทอนพันธุในรมไม

รูปที่ 1 การเก็บรักษาทอนพันธุ
ปจจัยที่ 2 คือระยะเวลาการเก็บรักษาทอนพันธุ 2 ระยะเวลา ไดแก 7 วัน และ 14 วัน
3. หาความชื้นของทอนพันธุ โดยการหาน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของตนพันธุกอนเก็บรักษาและหลังเก็บรักษาที่
อายุการเก็บรักษาตาง ๆ กอนนําไปปลูก โดยการชั่งน้ําหนักสดของตนพันธุ แลวสุมตัวอยางสดของตนพันธุ 500 กรัมเพื่อนําไป
อบในตูอบแหง โดยใชอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส จนไดน้ําหนักแหง คงที่ คํานวณหาความชื้นตนพันธุจากสูตร
เปอรเซ็นตความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแหง) x 100
น้ําหนักสด
4. ปลูกทดสอบและเก็บขอมูลของมันสําปะหลัง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก ไดแก ความงอก การแตกตาขาง (จํานวนกิ่ง)
การเจริญเติบโตของราก (จํานวนรากสดและน้ําหนักแหงของราก)
4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1 ความชื้นของทอนพันธุ
ในระยะเริ่มตนกอนการเก็บรักษาทอนพันธุ ตรวจสอบความชื้นพบวาพันธุหวยบง 80 มีความชื้นเฉลี่ยรอยละ 43.07
สวนพันธุเกษตรศาสตร 72 ความชื้นเฉลี่ยรอยละ 50.58 (ตารางที่ 1) สวนหลังจากเก็บทอนพันธุดวยวิธีการวางและระยะเวลา
ที่เปลี่ยนไปพบวา คาความชื้นมากขึ้นเมื่อเวลาผานไปมากขึ้น (ตารางที่ 2) ทอนพันธุหวยบง 80 กรณีวางกลางแจง ความชื้น
ของทอนพันธุมากขึ้น จากรอยละ 47.80 เปนรอยละ 55.57 สวนกรณีวางในรมพบวาความชื้นไมแตกตางตามระยะเวลาการ
วาง แตมีคาความชื้นมากกวากรณีวางกลางแจงทุกช วงเวลา ไดแก รอยละ 62.77 เมื่อวางไวระยะเวลา 7 วัน และ รอยละ
60.47 เมื่อวางไวระยะเวลา 14 วัน
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ตารางที่ 1 ความชื้นของทอนพันธุ (รอยละ) กอนการเก็บรักษาทอนพันธุ
พันธุมันสําปะหลัง
หวยบง 80
เกษตรศาสตร 72
F- test
** หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่คา P < 0.01

ความชื้น (รอยละ)
43.08 b
50.58 a
**

ตารางที่ 2 ความชื้นของทอนพันธุ (รอยละ) ที่เก็บรักษาดวยการวางกลางแจงและในรม ที่ระยะเวลาวาง 7 วัน และ 14 วัน
พันธุหวยบง 80
พันธุเกษตรศาสตร 72
วิธีการวางทอนพันธุ
7 วัน
14 วัน
7 วัน
14 วัน
กลางแจง
47.80 c
55.57 b
55.67 b
61.79 a
ในรม
62.77 a
60.47 a
59.41 b
61.54 a
F-Test (วิธีการวาง,a)
**
**
F-Test (ระยะเวลาการวาง,a)
**
**
F-Test ( a x b )
**
**
** หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่คา P < 0.01
4.2 ความงอก
ความงอกของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 และพันธุเกษตรศาสตร 72 ที่เก็บรักษาโดยวางกลางแจง และวางในรม
ที่ระยะเวลา 7 วัน และ14 วัน มีความงอกเหมือนกันคือ รอยละ 100 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความงอกของมันสําปะหลัง (รอยละ) ที่เก็บรักษาดวยการวางกลางแจงและวางในรม ที่ระยะเวลาวาง 7 วัน และ 14 วัน
พันธุหวยบง 80
พันธุเกษตรศาสตร 72
วิธีการวางทอนพันธุ
7 วัน
14 วัน
7 วัน
14 วัน
กลางแจง
100
100
100
100
ในรม
100
100
100
100
F-Test (วิธีการวาง,a)
ns
ns
F-Test (ระยะเวลาการวาง,a)
ns
ns
F-Test ( a x b )
ns
ns
ns หมายถึง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
4.3 การแตกตาขาง
การเจริญเติบโตของมันสําปะหลังเมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) มีการเจริญเติบโตดานการแตกตา
ขางเปนกิ่งและใบของมันสําปะหลัง โดยการจากการเก็บขอมูล พบวา ในพันธุหวยบง 80 กรณีวางกลางแจง มีการแตกตาขาง
จํานวน 6 และ 8 ตา ในระยะเวลาการวางที่ 7 และ 14 วันตามลําดับ ซึ่งมากกวา กรณีวางทอนพันธุในรมซึ่งมีการแตกตาขาง
เพี ย ง 3 และ 5 ตา ในระยะเวลาการวางที่ 7 และ 14 วั น ตามลํ าดั บ ส ว นการแตกตาข า งของมั นสํ าปะหลั ง ในพั น ธุ
เกษตรศาสตร 72 พบวา มีคาประมาณ 2-3 ตา ซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 4)
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รูปที่ 2 มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่อายุ 30 วันหลังปลูก

รูปที่ 3 มันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 72 ที่อายุ 30 วันหลังปลูก
ตารางที่ 4 การแตกตาขางของมันสําปะหลัง ที่เก็บรักษาดวยการวางกลางแจงและวางในรมที่ระยะเวลาวาง 7 วัน และ 14 วัน
พันธุหวยบง 80
พันธุเกษตรศาสตร 72
วิธีการวางทอนพันธุ
7 วัน
14 วัน
7 วัน
14 วัน
กลางแจง
6a
8a
2
3
ในรม
3b
5 ab
2
2
F-Test (วิธีการวาง,a)
**
ns
F-Test (ระยะเวลาการวาง,a)
ns
ns
F-Test ( a x b )
ns
ns
** หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่คา P < 0.01 ,ns หมายถึง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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4.4 จํานวนราก
การตรวจสอบการเจริญเติบโตของรากมันสําปะหลัง หลังจากมันสําปะหลังอายุ 30 วันหลังปลูก (รูปที่ 4 และรูปที่
5) พบวา ในพันธุหวยบง 80 มีจํานวน 33-43 ราก ซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตในพันธุเกษตรศาสตร 72 พบวามี
ความแตกตางโดยในกรณีวางกลางแจง ระยะเวลาวาง 14 วัน มีจํานวนรากที่ 26-30 ราก มากกวากรณีวางในรม ระยะเวลา
วาง 7 วัน ที่มีจํานวนรากเพียง 10-14 ราก (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ ระยะเวลาการเกิดรากของมันสําปะหลังแตละพันธุจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะประจําพันธุและความอุดมสมบูรณของทอนพันธุ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) โดยการเจริญเติบโตในชวงของการ
พัฒนาใบและรากในระยะ 15-90 วันหลังปลูก การเจริญเติบโตของรากและลําตนขึ้นอยูกับอาหารที่สะสมในทอนพันธุที่ปลูก
หลังจากนั้นรากจะแผกระจายลึกลงในดิน เพื่อทําหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน โดยรากฝอยประมาณ 3-14 ราก จะเริ่ม
ขยายใหญขึ้นเพื่อทําหนาที่เก็บสะสมอาหารในชวงอายุ 60-90 วันหลังปลูกตอไป (Hillock et al., 2002) ซึ่งจํานวนรากของ
มันสําปะหลัง จากการทดลองนี้ มีคาใกลเคีย งกับการทดสอบของจิราพรและคณะ (2556) ซึ่งทดสอบหาจํานวนรากของมั น
สําปะหลัง ที่อายุ 21 วันหลังปลูก ในพันธุระยอง 7 พบวามีจํานวนราก 23 ราก

รูปที่ 4 การเจริญเติบของรากมันสําปะหลังมันสําปะหลัง พันธุหวยบง 80 ที่อายุ 30 วันหลังปลูก
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รูปที่ 5 การเจริญเติบของรากมันสําปะหลังมันสําปะหลัง พันธุเกษตรศาสตร 72 ที่อายุ 30 วันหลังปลูก
ตารางที่ 5 จํานวนรากของมันสําปะหลัง ที่เก็บรักษาดวยการวางกลางแจงและวางในรม ที่ระยะเวลาวาง 7 วัน และ 14 วัน
พันธุหวยบง 80
พันธุเกษตรศาสตร 72
วิธการวางทอนพันธุ
7 วัน
14 วัน
7 วัน
14 วัน
กลางแจง
37
33
10 b
26 ab
ในรม
43
37
14 b
30 a
F-Test (วิธีการวาง,a)
ns
ns
F-Test (ระยะเวลาการวาง,a)
ns
**
F-Test ( a x b )
ns
ns
** หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่คา P < 0.01 ,ns หมายถึง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
4.5 น้ําหนักแหงราก
น้ําหนักแหงรากของมันสําปะหลังที่อายุ 30 วันหลังปลูก ในพันธุหวยบง 80 พบวา กรณีเก็บรักษาทอนพันธุโดยการ
วางกลางแจง ที่ระยะเวลาวาง 14 วันใหผลผลิต (0.972 กรัมตอกระถาง) ซึ่ง สูงกวาการวางที่ระยะเวลา 7 วัน (0.186 กรัมตอ
กระถาง) ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเก็บรักษาทอนพันธุในระยะเวลานานโดยเฉพาะในกลางแจง จะมี ผลเชื่อมโยงกั บการผลิ ต
ฮอรโมนที่มีผลตอการแตกตาและการเพิ่มการเจริญเติบโตได (Leihner, 1984) สวนการปลูกโดยวางในรม ระยะเวลาการวาง
7 วัน และ 14 วัน ใหผลน้ําหนักแหงรากไมแตกตางกัน (0.764 กรัมตอกระถาง และ 0.765 กรัมตอกระถาง ตามลําดับ) สวน
ในพันธุเกษตรศาสตร 72 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในแตละการเก็บรักษา (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 น้ําหนักแหงรากของมันสําปะหลัง ที่เก็บรักษาดวยการวางกลางแจงและวางในรม ที่ระยะเวลาวาง 7 วัน และ 14 วัน
พันธุหวยบง 80
พันธุเกษตรศาสตร 72
วิธการวางทอนพันธุ
7 วัน
14 วัน
7 วัน
14 วัน
กลางแจง
0.186 b
0.972 a
0.158
0.499
ในรม
0.764 a
0.765 a
0.194
0.343
F-Test (วิธีการวาง,a)
ns
ns
F-Test (ระยะเวลาการวาง,a)
**
ns
F-Test ( a x b )
**
ns
** หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่คา P < 0.01 ,ns หมายถึง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
5 .สรุปผล
ผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังในอายุ 30 วันหลังปลูก พบวา มันสําปะหลัง
พันธุหวยบง 80 เก็บรักษาโดยการวางกลางแจงที่ระยะเวลาการวาง 14 วัน ใหผลดีตอการแตกตาขางและน้ําหนักแหงของราก
มันสําปะหลัง สวนพันธุเกษตรศาสตร 72 เก็บรักษาโดยการวางทอนพันธุทั้งที่วางกลางแจงและวางในรม ที่ระยะเวลาการวาง
14 วัน ใหผลดีตอจํานวนรากของมันสําปะหลัง ทั้งนี้ ควรศึกษาในขอมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดตาง ๆ ในการศึกษาครั้งตอไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ แหล ง ทุ นสนั บ สนุ น วิ จั ย จาก ศู น ย วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอขอบคุณ ดร.กิ่งกานท พานิชนอก นักวิจัยชํานาญการ สถานีวิจัยเขาหินซอน
คณะเกษตรวิ ท ยาเขตบางเขน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ผู ส นั บ สนุ นท อนพั นธุ มั นสํ าปะหลั ง ประกอบการวิ จัย และให
คําแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการวิจัย
7. เอกสารอางอิง
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การเลือกเนือ้ ไกและการประกอบอาหารจากเนือ้ ไก ใหปลอดภัยจากการปนเปอ น
ของเชื้อแบคทีเรีย
Safety for chicken meat selection and cooking from contaminant of bacteria
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ไกเปนสัตวปกที่มีความคุนเคยกับมนุษยมาชานาน ทั้งในดานของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ไกยังมีความสําคัญในแงของการเปนอาหารแกมนุษย ทั้งเนื้อไก ไขไก และขนไกก็สามารถนํามาทําเปนเครื่องประดับ
ไดอีกดวย ในสวนของเนื้อไก ยังถูกประยุกตใหเขากับเมนูอาหารในแตละทองถิ่น จนเปนอาหารที่สามารถเขาสูระบบทางการคา
ของแตละประเทศ และกลายเปนสินคาสงออกไดในปจจุบัน เนื้อไกไดรับความนิยมจากผูบริโภค และมีแนวโนมที่สูงขึ้นทุกป
เพราะเนื้อไกเปนแหลงของสารอาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน มีราคาไมแพง สามารถนําไปทําอาหารไดหลายอยาง และหาซื้อไดงาย
ตามทองตลาดทั่วไป การเลือกซื้อเนื้อไกที่สดและใหม สงผลตอรสชาติของอาหาร ผูบริโภคควรเลือกซื้ออยางพิถีพิถันตั้งแต
หีบหอ บรรจุภัณฑ ไปจนถึงสีของเนื้อไก ที่มีสีสดนากิน ไมซีดหรือมีจ้ําเขียว การชําแหละหรือควักไสเรียบรอย มีเนื้อมาก สังเกตุ
จากความหนาและแนนของเนื้ออก มีลักษณะไมเหี่ยวยน หนังไกกับเนื้อไกจะตองไมหลุดออกจากกัน และเก็บรักษาไวในหองเย็น
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในของเนื้อไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพื่อใหไดเนื้อไกที่ดี สะอาด และปลอดภัยจาก
การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย
คําสําคัญ: เนื้อไก แบคทีเรีย การปนเปอน
Abstract
Chicken is another of poultry to familiarity of humans for a long time. In addition, chickens are
important of food for humans, including chicken meat, chicken eggs and feather can used to make an
accessory of jewelry. In the chicken meat was apply menu of food in each locality. The chicken meat
can invade to the commercial system of each country and export the products. Chicken meat is popular
with consumers, and the trend is higher every year. Chicken meat is a source of nutrients that are rich in
protein, are inexpensive, cooked in many ways and easily available in the local market. The consumers
should carefully choose from packaging, color is not pale or green, without odor and softness and kept in
lower than 4 degrees of Celsius to incur the fresh chicken meat, clean and safe from bacterial contamination.
Keywords: chicken meat, bacteria, contaminant
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1. บทนํา
ไกเปนสัตวปกที่ไดรับความนิยม และมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยมายาวนาน ทั้งในแงของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีกีฬาพื้นบาน และในแงของการนํามาประกอบอาหาร เนื้อไกเปนเนื้อสัตวที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากที่สุด และ
มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นทุกป เนื่องจากหาซื้อ หรือจับจายไดงายตามทองตลาดทั่วไป และมีราคาไมแพง โดยแบงประเภทของเนื้อ
ไกออกเปน ไกทั้งตั ว และ ไกตั ดเปนสวน ซึ่งแตล ะสวนก็มีวิธีการเลื อกซื้อที่ พิถีพิถั นแตกตางกันตามคุ ณภาพชั้ นพิเศษ หรื อ
คุณภาพชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ในสวนของการเก็บรักษา
เนื้อไกที่ไมไดคุณภาพ ไมมีการควบคุมอุณหภูมิของเนื้อสัตวที่เหมาะสม สงผลใหเกิดการสะสมของเชื้อ Salmonella ซึ่งเปน
เชื้อแบคทีเรียที่ไดรับการรายงานพบไดบอยที่สุด และกอโรคในมนุษยทําใหเกิดการเจ็บปวยได
2. วัตถุประสงค
บทความนี้มีวัตถุ ประสงค เพื่ อให ผูอานไดทราบถึ งประวั ติความเปนมาของไกแ ละเนื้อไก รวมไปถึ งชี้ ใหเ ห็นความ
ตองการในการบริ โ ภคเนื้ อไก ข องผู บริ โ ภคในป จจุ บั น นอกจากนี้ยั ง แสดงให เห็ นถึง ความสํ าคัญ ในการเลือกซื้อเนื้อไกแ ละ
ประกอบอาหารจากเนื้อไก เพื่อใหมั่นใจวาผูบริโภคจะไดรับประทานเนื้อไกที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากการ
ปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย
3. เนื้อหาของบทความ
ไก เ ป น สั ต ว ป กที่ มี ค วามคุ น เคยกั บ มนุ ษ ย กั นมาช า นาน โดยเฉพาะในเรื่ อ งของการปรุ ง เป น อาหาร ไก ไ ม ไ ด มี
ความสํ าคั ญ ในแงข องการทํ าอาหารเท านั้น แต ใ นด านของวั ฒนธรรม เรามั กจะเห็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับ ไก สอดแทรกอยู ใ น
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี พิ ธีกรรมทางศาสนา ความเชื่ อ นิท าน การละเล นพื้ นบ าน งานศิล ปะ ภาพเขี ยน ถ วยชาม งาน
จิตรกรรมตามโบราณสถาน ไกที่เรารูจักและเลี้ยงกันนั้นมีความเกี่ยวดองกับไกปาที่อาศัยอยูในปาทางตอนเหนือของประเทศ
อินเดีย ตอเนื่องมาจนถึง พมา ไทย กัมพูชา และสุมาตรา ตามหลักฐานทางโบราณคดี พบวามนุษยในแถบหุบเขาและแมน้ํา
สินธุทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย โดยเฉพาะชาวอารยัน ไดนําไกปามาเลี้ยงตั้งแตราว 2000 ป กอนคริสตกาล โดยเลี้ยง
ไว เ พื่ อ เล นชนกั น ให ไ ก ช วยขั นบอกเวลา หรื อนํ าขนไก ม าทํ าเป น เครื่ อ งประดั บ และใช ก ระดู ก ไก ทํ า เป น เครื่ องทํ านาย
บอกเหตุเภทภัย
จากนั้นไกไ ดแ พรกระจายไปทั่วเอเชีย โดยเฉพาะในจีน อี ยิปต และเปอรเซี ย ตลอดจนแอฟริ กา ดวยการติ ดต อ
คาขาย นอกจากนี้สงครามยังทําใหไกแพรกระจายมายังอาณาจักรกรีกในยุโรป จนกระทั่งสมัยอาณาจักรโรมัน พบหลักฐานวา
มีการเลี้ยงไกเนื้อและไกไข เพื่อนํามาทําเปนอาหาร นอกจากนี้ชาวตะวันตกยังเลือกใชไกเพศผูเปนสัญลักษณแสดงความเปน
ชาย ตามโบสถคริ สตห ลายแหง มีรูป ไกติ ดไว เปนยอดแหลมของหลั งคา ดวยเชื่ อกันวาเสียงไกขั นจะทําใหผีต กใจแลวเตลิ ด
ออกไป หรือแมแตพิธีเซนไหวและสังเวยผีสางเทวดา เพื่อรักษาความเจ็บปวย และขอชีวิต (Mildred, 2001; Sakchalathorn
et al., 2013) เนื้อไกนอกจากจะเปนสวนหนึ่งของวิถีทางวัฒนธรรมแลว ยังถูกประยุกตใหเขากับเมนูอาหารในแตละทองถิ่น
จนเปนอาหารที่สามารถเขาสูระบบทางการคาของแตละประเทศ และกลายเปนสินคาสงออก หรือนําเขาที่ติดอันดับตน ๆ
ตามที่ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดร ะบุไ วในป พ.ศ. 2548 ว าเนื้อสัตวที่ ไดรับ ความนิยมในการ
บริโภคคือเนื้อไก และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป (มกอช, 2548) พฤติกรรมของผูบริโภค นิยมบริโภคเนื้อไก ไมเวนแมแต
ในชวงระยะเวลาที่ มีการระบาดของโรคไขหวัดนก (Highly Pathogenic Avian Influenza; HPAI) ยังพบวาผูบริโภคนิยม
ซื้อเนื้อสัตวปกสด รวมถึงผลิตภัณฑจากสัตวปกจากแหลงจําหนายจากผูคารายยอยในตลาดสดทองถิ่น (Muladno et al.,
2009) เพราะเนื้อไกหรือเนื้อสัตวปกนั้น เปนแหลงของสารอาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน เปนสองเทาของเนื้อวัว (Dyah, 2015)
แลวยังมีปริมาณไขมันที่ต่ํา สามารถหาซื้อไดงายตามตลาดสดทั่วไป ราคาไมแพง และไมเปนขอจํากัดทางศาสนาและวัฒนธรรม
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(Mildred, 2001) จึงเปนกระแสนิยมในการรับประทานเนื้อไก และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น (Muladno et al., 2009) ทั้งนี้ทาง
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) เนื้อไกจะ
ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก (OECD/FAO., 2017) ทั้งในดานของการผลิตและการบริโภคที่มากกวาเนื้อวัว เนื้อหมูและเนื้อ
แกะ (OECD., 2017) เนื่องจากเนื้อไกนั้น มีประสิทธิภาพในการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมไดสูงกวาสินคาปศุสัตวชนิดอื่น ๆ
(FAO., 2010) อีกทั้งในกระบวนการผลิตสัตวปกนั้นยังมีการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในปริมาณที่ต่ําอีกดวย
(Caro et al., 2017) ประเทศทางภูมิภาคเอเชียตะวันออก อยางประเทศญี่ปุนก็เปนอีกหนึ่งประเทศที่มีความตองการในการ
บริโภคเนื้อไก จึงมีการนําเขาเนื้อไกจากตางประเทศสูงขึ้น และคาดการณวาความตองการเนื้อไกในตลาดจะมีความตองการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2560) จากการคาดการณการผลิตเนื้อไกในตลาดโลก จะมีคาสูงขึ้น
รอยละ 1 เนื่องจากในประเทศจีน บราซิล และอินเดีย มีแนวโนมความตองการในการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย
นั้น คาดการณวาการสงออกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 7 หรือ เทากับ 0.58 ลานตัน จากการสงออกเนื้อไกไปยังตลาดในสหภาพยุโรป
สวนตลาดเดิมอยางเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกาหลีใต และรัฐอาหรับเอมิเรตสการสงออกยังคงขยายตัว (กลุมวิจัยเศรษฐกิจ
การปศุสัตว, 2555) อยางไรก็ตามสามารถแบงผูที่นิยมบริโภคเนื้อไกเปน เพศชายและเพศหญิงไดในอัตราสวนที่สมดุลกันคือ
รอยละ 52 และ รอยละ 48 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยอายุอยูที่ 25 ป และมีการศึกษาที่สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป นอกจากนี้
พฤติกรรมรายจายของผูบริโภคสวนใหญจะใชในการซื้ออาหารเพื่อบริโภค ในปริมาณที่มากกวารอยละ 50 ของรายไดตอเดือน
(Muladno et al., 2009) ในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) มีการคาดการณวาประชากรโลกจะสูงถึง 9,000,000,000 คน และ
จะมีแ นวโน มของรายได เฉลี่ ยที่ เพิ่ มมากขึ้ น จึง สามารถที่ จะเดาไดวาประชากรโลกจะมี ค วามต องการโปรตี นจากเนื้ อสั ต ว
ที่เพิ่มสูงขึ้น (Thea et al., 2017)
ความนาสนใจของเนื้อไกไมไดมีเพียงความอรอย แตเปนแหลงโปรตีนสําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาเนื้อสัตวประเภทอื่น ๆ
เวลากินอาหารประเภทเนื้อสัตวเราจะนึกถึงโปรตีนกอน ถารางกายไมขาดโปรตีนแลว สารอาหารเกลือแรอื่น ๆ ก็มักไมขาด ใน
วัยเด็กก็สรางกลามเนื้อ (Ricardo et al., 2015; Shibani et al., 2015) สรางการเจริญเติบโตตามวัย ถาผูใหญก็ซอมแซมสวน
ที่สึกหลอ (Guoyao Wu., 2016) ซึ่งเราสามารถนําไปทําอาหารไดหลายอยาง การสูญเสียความอรอยและสารอาหารอยูที่ เลือด
ซึ่งอยูในเนื้อในการปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตวจึงจําเปนตองลางเร็ว ๆ หั่นแลวไมตองลางอีก ตองใชทันที กลิ่น รสชาติจะอยูใน
น้ําซึ่งอาจเปนความหวานและเค็มของเลือด (Sakchalathorn et al., 2013) เนื้อไกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ไกทั้งตัว
(whole chicken) หมายถึง ซากไกที่สมบูรณประกอบดวยหัว ลําตัว ขาสองขาง และปก 2 ขาง สวนอีกหนึ่งประเภทคือ ไกตัด
เปนสวน (cutting part) หมายถึง ซากไกที่ตัดแบงออกเปนชิ้น ซึ่งอาจจะแยกกระดูกหรือหนังออกหรือไมก็ได ตามวิธีการตัดแตง
ไดแก เนื้ออก (breast meat) หมายถึง เนื้อสวนที่ตัดจากสวนอกตั้งแตไหลถึงสวนปลายของกระดูกนาอก สันใน (fillet meat)
หมายถึง เนื้อสวนที่ติดกับกระดูกอก มีลักษณะเปนเสนยาว เนื้อขา (leg meat) หมายถึง สวนตั้งแตสะโพกถึงนอง เนื้อสะโพก
(thigh meat) หมายถึ ง สวนบนของขาที่ ตัด แยกออกจากสวนลํ าตั วและที่ ขอตอที่เ ขา เนื้ อน อง (drum stick) หมายถึ ง
สวนลางของขาที่ตัดออกตรงสวนเขา และสวนแขง ปก (three joint wing) หมายถึง สวนปกทั้งหมดตั้งแตขอตอที่ไหลถึง
ปลายปก ปกบน (wing stick) หมายถึง ปกสวนที่ติดอยูกับลําตัวโดยตัดสวนปกปลายออก ปกกลาง (middle wing) หมายถึง
ปกสวนที่อยู ระหวางป กบนกับปลายป ก ปกปลาย (two joint wing) หมายถึ ง ปกทั้งหมดที่ตั ดสวนปกบนออกแลว และ
ปลายปก (wing tip) หมายถึง สวนปกปลายที่ตัดสวนบนออก (มกอช, 2548)
การแบงคุณภาพตามคุณลักษณะที่ตองการบริโภคแบงออกเปน 2 สวนคือ ไกทั้งตัว (whole chicken) และไกตัด
เปนสวน (cutting part) ในสวนของไกทั้งตัว แบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ ไดแก คุณภาพชั้นพิเศษ คุณภาพชั้นหนึ่ง คุณภาพ
ชั้นสอง (รายละเอีย ดดั งแสดงในตารางที่ 1) และในส วนของไก ตัด เปนสวน แบง ออกเป น คุณภาพชั้นพิเศษ และคุณภาพ
ชั้นหนึ่ ง (รายละเอี ยดดั งแสดงในตารางที่ 2) ในส วนขอกําหนดด านคุณภาพของเนื้อไกที่ส ามารถยอมรั บไดคื อ เนื้อไกตาม
มาตรฐานตองผานการฆาและตัดแตงจากโรงฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะตามขอมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และ
เนื้ อไกต องอยู ใ นสภาพสะอาด เนื้ อแนน มี สีส ม่ํ าเสมอตามธรรมชาติ มี รอยช้ําหรื อรอยฉีกขาดได ไม เกิ นเกณฑ การแบง ชั้ น
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คุณภาพ และปราศจากกลิ่นที่นารังเกียจ ปราศจากสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ ปราศจากวัตถุเจือปนอาหาร ที่อาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูที่บริโภคได
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของไกทั้งตัวตามเกณฑการแบงชั้นคุณภาพ
คุณลักษณะ

เกณฑที่กําหนด
คุณภาพชั้นพิเศษ

คุณภาพชั้นหนึ่ง

คุณภาพชั้นสอง

รูปรางทั้งตัว

สมบูรณมีอกเต็ม

สมบูรณ มีอกไมเต็ม

ไมสมบูรณ

กระดูกอก

โคงธรรมดาไปตามแนวอก

คดเล็กนอย

คดมาก

หลัง

ไมพิการไมโคง หรือคดงอ

โคงหรือคดเล็กนอย

คดมาก

ขา

ไมมีรอยช้ําหรือเลือดคลั่งบริเวณ
ผิวหนัง

มีรอยช้ําหรือเลือดคลั่งบริเวณ
ผิวหนังเล็กนอย

มีรอยช้ําหรือเลือดคลั่งที่
ผิวหนัง

ปก

มีครบทุกสวนรูปทรงปกติ
และมีเนื้อเต็ม

มีครบทุกสวนอาจผิดรูป
เล็กนอยและมีเนื้อเต็ม

ครบทุกสวน ผิดรูปราง

เนื้อทั้งตัว

ขนออนและขนละเอียด

มีเนื้ออกหนาแนน หุมกระดูกออกได เนื้อแนนนอยกวาชั้นพิเศษ มี
เต็ม ไมเห็นสันกระดูก สมบูรณตาม
ความหนาพอสมควร หุม
สายพันธุ
กระดูกออกไดเต็ม
ไมมี

มีเล็กนอย

รอยฉีกขาดที่ผิวหนังทะลุ
สวนอกและขา ไมมีรอยฉีกขาด สวนอกและขา ไมมีรอยฉีกขาด
ถึงชั้นเนื้อ
รวมกันทุกแหงทั่วตัวตองไมเกิน 1.3 รวมกันทุกแหงทั่วตัวตองไม
เซ็นติเมตร
เกิน 1.3 เซ็นติเมตร หรือทุก
แหงทั่วตัวตองไมเกิน 7.6
เซ็นติเมตร

เนื้อแนนนอยกวาชั้นหนึ่ง

มีมาก
มีรอยฉีกขาดทั่วตัวเกิน 7.6
เซ็นติเมตร

กระดูกขอหลุด/หัก

ขอหลุดไมเกิน 1 ขอ/ไมมีกระดูกหัก

ขอหลุดไมเกิน 2 ขอ/
กระดูกหักไมเกิน 1 แหง และ
กระดูกตองไมโผลพนเนื้อ

ขอหลุดไมเกิน 4 ขอ/
กระดูกหักไมเกิน 3 แหง และ
กระดูกตองไมโผลพนเนื้อ

สวนฉีกหลุดหาย

ไมมี

มีไดเฉพาะปลายปก

มีไดเฉพาะปลายปก

สีผิวหนังผิดปกติ

ใหมีไดตรงสวนอกและขาขนาด
รวมกันตองไมเกิน 2.5 เซ็นติเมตร
หรือทุกแหงทั่วตัวตองไมเกิน 5
เซ็นติเมตร

ใหมีไดที่สวนอกและขารวมกัน
ตองไมเกิน 5.0 เซ็นติเมตร
หรือทุกแหงรวมกันตองไมเกิน
7.6 เซ็นติเมตร

ทั่วตัวรวมกันตองมีขนาดไม
เกิน 8เซ็นติเมตร

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2548
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของไกตัดเปนสวนตามเกณฑการแบงชั้นคุณภาพ
คุณลักษณะ

เกณฑที่กําหนด
คุณภาพชั้นพิเศษ

คุณภาพชั้นหนึ่ง

เนื้อ

เนื้อเต็มและแนน

เนื้อเต็มและแนนพอสมควร

ขนออน

มีเล็กนอย

มีพอสมควร

รอยฉีกขาด

ไมมี

มีเล็กนอย

หนังหลุด

ไมมี

มีเล็กนอย

กระดูกหักและขอหลุด

ไมมี

มีเล็กนอย

สีที่ผิดปกติ เชน เนื้อช้ํา

ไมมี

มีเล็กนอย

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2548
การเลือกซื้อเนื้อไกสดจากตลาดทองถิ่น ผูบริโภคควรทําการตรวจสอบบรรจุภัณฑ เนื้อไกที่ไดคุณภาพควรบรรจุอยู
ในบรรจุภัณฑ ที่สะอาดและมิดชิดเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข คุณสมบัติของบรรจุภัณฑตองมีความทนทาน
ตอการจนสงไมฉีกขาดหรือเปนรู เมื่อเก็บที่อุณหภูมิต่ํา และสามารถปองกันการดูดซึมกลิ่นจากสิ่งแวดลอม เนื้อไกที่บรรจุภัณฑ
แลวใหเก็บรักษาไวในหองเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในของเนื้อไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แตตองไมเกิน 7 วัน
(มกอช, 2548) การเลือกซื้อเนื้อไกที่สดและใหม สงผลตอรสชาติของอาหาร ดังนั้นผูบริโภคมีความจําเปนตองใชความพิถีพิถัน
ในการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนํามาปรุงอาหารในแตละครั้ง รวมไปถึงการเลือกซื้อเนื้อไกเชนกัน หนังไกกับเนื้อไกจะตองไมหลุด
ออกจากกัน ไมมีสีเขียวคล้ํา ไมเปนเมือก ไมมีกลิ่นเหม็น ไมซีดจนเกินไป เมื่อใชนิ้วแตะดูตรงเนื้อไกตองไมบุมตามแรงกด การ
เลือกซื้อเนื้อไกสวนตาง ๆ เพื่อนํามาปรุงอาหาร อาทิเชน สวนนอง ปก อาจนํามาทําอาหารเชน ทอด อบ หรือยาง เพราะเปน
สวนของกลามเนื้อที่ไดเดินออกกําลังกาย ทําใหกลามเนื้อแตละมัดแนน และยังมีไขมันแทรกอยู เวลานํามาทอด อบหรือยาง
จะไดเนื้อที่นุมมัน สําหรับการเลือกซื้อไกทั้งตัว ควรสังเกตดูสีของไก ไกสดมีสีนากิน ไมซีดหรือมีจ้ําเขียว การชําแหละหรือควัก
ไสเรียบรอย มีเนื้อมาก สังเกตจากความหนาและแนนของเนื้ออก มีลักษณะไมเหี่ยวยน ลูกตาไมลึกบุม คอและรอยเชือดยังสด
ไมช้ํา (Sakchalathorn et al., 2013) เมื่อซื้อไกสดมาแลวควรลางและแยกชิ้นสวนตามชนิดของอาหาร จัดแบงใสภาชนะ
นําเข าตูเย็ นชองแชแ ข็งทันที และเมื่ อจะใชเนื้ อไกม าประกอบอาหาร ใหนําออกมาจากชองแชแข็ ง แล ววางไวใ นตูเย็ นชอง
ธรรมดา เพื่อใหน้ําแข็งละลาย ไมควรนําเนื้อไกออกมารอน้ําแข็งละลายนอกตูเย็น เพราะเนื้อไกสวนนอกที่ละลายกอน จะเสีย
ได โดยสังเกตจากเนื้อไกจะมีสีเขียวหรือเนื้อนุมผิดปกติ การเก็บเนื้อไกที่ดี และนํามาทําอาหารไดอยางรวดเร็ว ควรหั่นตาม
ลักษณะที่จะปรุงอาหาร แลวทําใหสุกประมาณ 70% อาจนํามารวนหรือลวกก็ได แลวนําเก็บเขาตูเย็นชองธรรมดา ไมควรนาน
เกิน 10 วัน จะทําใหความหอมหวานลดลง เพราะน้ําแข็งที่แทรกอยูในเนื้อไกจะทําให เนื้อไกมีรสชาติจืดขึ้น (Sakchalathorn
et al., 2013)
ปริมาณอาหารหนึ่งในสามของที่ผลิตได มักเกิดความสูญเสียขึ้นทั่วโลก ซึ่งเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Yukichika et al., 2018) อาหารจํานวนมากที่ไมไดถูกบริโภค และสูญเสียในชวงระหวางการเก็บเกี่ยว และระหวางการขนสง
จึงทําใหประชากรในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา มักประสบปญหาการขาดแคลนอาหาร (Julian et al., 2010) รวมไปถึงการ
เก็บรักษาที่ไมไดคุณภาพ ไมมีการควบคุมอุณหภูมิของเนื้อสัตวที่เหมาะสม สงผลใหเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มมาก
ขึ้นอีกดวย (Hossein et al., 2017) เนื้อไกในสวนของการคาเชิงพาณิช ย ไดรับการรายงานวาเปนหนึ่งในอาหารที่มีการ
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ปนเปอนของเชื้อ Salmonella และ Campylobacter บอยที่สุดในโลก (Hong et al., 2006; Thea et al., 2018) ซึ่งมีเชื้อ
Salmonella เป นเชื้ อที่ มี การแพร กระจายอย างหลากหลายมากที่สุ ด และเป นป ญ หาสํ าคั ญ ที่ มี สวนเกี่ ย วข องกั บ ระบบ
สาธารณสุขศาสตร (Velusamy et al., 2012) โดยสวนมากจะไดรับการปนเปอนของเชื้อในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อยางไรก็ตาม เชื้อ Salmonella มีมากกวา 1,500 ซีโรไทป แตก็มีเพียงไมกี่ซีโรไทป ที่ไดรับการรายงานการก็กอโรคในมนุษย
อาทิเชน Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, S. Newport, S. Heidelberg และ S. Javiana เปนตน (Harbottle
et al., 2006) ซึ่งเชื้อ Salmonella ทําใหกอโรคตาง ๆ ได เชน โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (Gastroenteritis) โรค
ไขไทฟอยด (Typhoid fever) รวมไปถึงการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด (Bacteremia) (Darwin et al., 1999) ซึ่งเนื้อไก
ดิบ และไขไกที่ไมสุก ไดรับการรายงานวาสามารถกอใหเกิดความเจ็บปวยแกผูที่บริโภคได (Jean-Yves, 1991) สาเหตุที่สําคัญ
ที่สง ผลทํ าให เกิด การเจ็บ ปวยมากขึ้น (foodborne illnesses) คือ การเปลี่ยนแปลงทางอุ ตสาหกรรม การเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตล นิสัยในการรับประทาน มลพิษทางสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
และการไปเที่ยวตางประเทศ (Velusamy et al., 2012) รวมไปถึงการปรุงอาหาร หรือการประกอบอาหารที่ไดรับความรอน
ไมเพียงพอ (FSIS., 1999; Pflug et al., 2000) ทําใหมีการปนเปอนของเชื้อในอาหาร (Maria et al., 2009; Julio Cesar et
al., 2018) จากการศึกษาคุณภาพของอาหารทางจุลชีววิทยา ในอาหารปรุงสําเร็จพรอมรับประทานที่จําหนายตามทองถนน
(street-food) พบการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus จากอาหารประเภท
ปง-ยาง อาหารทอด และอาหารประกอบเย็น (Lydia et al., 2013) นอกจากนี้ในการเตรียมการประกอบอาหารที่ไมถู ก
สุขลักษณะก็สามารถพบการปนเปอนของเชื้อ Campylobacter jejuni และ Salmonella spp. ไปสูเนื้อไกหรืออาหารได
(Enne et al., 1990) เชน การปนเปอนเชื้อจากมีดของพอครัวที่ใชหั่นเนื้อไก รวมไปถึงเขียงไม และอุปกรณตัดแตงเนื้อสัตวใน
ครัวเรือนของผูบริโภค (Jianghui et al., 2017)
4. เนื้อหาบทสรุป
สุขภาพรางกายที่ปราศจากโรค แข็งแรง สมบูรณ สวนหนึ่งมาจากการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การ
เลือกซื้อเนื้อไกเพื่อนํามาประกอบอาหาร จึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงเปนลําดับตน ๆ การตรวจดูแหลงผลิต ที่ไดมาตรฐาน
ฟารมปศุสัตว บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน ตองมีความทนทานตอการขนสงไมฉีกขาดหรือเปนรู ไมมีรอยรั่ว เก็บไวในอุณหภูมิที่
เหมาะสม ไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลาและไมควรเกิน 7 วัน เนื้อไกมีเนื้อเต็มและแนน ไมมีสีเขียวคล้ํา ไมเปนเมือก
ไม มีกลิ่นเหม็ น หนั ง ไก อยู ติด กั บเนื้อไก ไ มห ลุด ออกจากกั น ในส วนของการเก็บ รั กษาเนื้อไกที่ เลื อกซื้ อมาแลว ควรหั่ นตาม
ลักษณะที่ปรุงจะนํามาประกอบอาหาร แลวทําใหสุกประมาณรอยละ 70 ดวยการรวนหรือลวก กอนนําเขาเก็บเขาตูเย็นในชอง
ธรรมดาและไมควรเก็บเกิน 10 วัน การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหาร ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ผูบริโภคควรใหความสําคัญ
ทั้งเรื่องของ อุณหภูมิที่ใชประกอบอาหาร การปรุงอาหารใหสุก ไมบริโภคเนื้อไกดิบ รวมไปถึงเครื่องมือที่ใชในการประกอบ
อาหารตาง ๆ เช น เขีย ง หรือมี ด ควรล างทําความสะอาด ให ถู กสุข อนามัย อยู เ สมอ เพื่ อป องกั นการได รับ เชื้ อ จากการ
รับประทานอาหารที่ปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย
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การพัฒนาเครือ่ งดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหโดยใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
The Development of Karonda (Carissa carandas L.) cordials
using sucralose as a sweetener
นวพร หงสพันธุ* และบงกช ตะกรุดแจม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนระหวางเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหตอน้ําและปริมาณซูคราโลสที่เหมาะสม
ในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียล โดยแปรผันอัตราสวนระหวางเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหตอน้ําเปน 20:80, 30:70, 40:60, และ
50:50 ผลการทดลองพบวา เครื่องดื่มคอรเดียลที่ใชอัตราสวนระหวางเนื้อมะมวงหาวมะนาวโห 40 กรัม ตอน้ํา 60 มิลลิลิตร
มีคาคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p≤0.05) ผลการใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
แทนน้ําตาลทรายที่ระดับ 0.01, 0.03, และ 0.05% พบวา เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทุกสูตรมีปริมาณกรดที่
ไทเทรตไดทั้งหมดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดและคาความหนืดต่ํากวาสูตรควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่เติมซูคราโลส 0.03% มีคาความเปนกรดเบส
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด เทากับ 3.16, 112.65 ไมโครกรัมของกรดแกลลิก
ตอมิลลิลิตร และ 36.36% ตามลําดับ ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส แสดงใหเห็นวา เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
สูตรที่เติมซูคราโลส 0.03% มีคาคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด เทากับ 7.76 คะแนน (p≤0.05)
คําสําคัญ: มะมวงหาวมะนาวโห เครื่องดื่มคอรเดียล ซูคราโลส
Abstract
This research aimed to study the ratio of Karonda flesh (Carissa carandas L.) and water and the
optimum level of sucralose for the cordial drink process. The ratio of Karonda flesh and water were varied
at 20:80 30:70 40:60 and 50:50. The results showed that the fruit cordial drink prepared by Karonda flesh
and water at a ratio of 40:60 had the highest overall liking scores (p≤0.05). The substitution of sucralose
as a sweetener at 0.01 0.03 and 0.05% found that all treatments had no significant difference (p>0.05) in
total titratable acidity, while total soluble solid contents and viscosity were lower than the control. The
Karonda cordials with 0.03% sucralose showed the highest of pH, total phenolic contents, and antioxidant
capacity was 3.16, 112.65 µg GAE/ml, and 36.36%, respectively. The sensory evaluation showed that the
overall liking score of the Karonda cordial with 0.03% sucralose was the highest 7.76 scores (p≤0.05).
Keywords: Carissa carandas L., cordial drink, sucralose
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1. บทนํา
เครื่องดื่มคอรเดียล (cordial) เปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ผูบริโภคชาวไทยไมคอยรูจักแพรหลายมากนัก นิยมผลิตจาก
ผลไมที่มีรสเปรี้ยว เชน สม หรือมะนาว มีลักษณะคลายสควอช แตมีความใสและมีสวนผสมที่ทําจากน้ําผลไม ไมต่ํากวา 25%
มีป ริม าณของแข็ งที่ ล ะลายน้ําไดม ากกว า 30% และมี ค วามเปนกรดคอนข างสู ง คือ 2.0-2.5% ทํ าใหมี ร สชาติ เปรี้ ยว นิ ย ม
บริโภคโดยผสมกับโซดาและน้ําผลไมตาง ๆ หรือใชเปนสวนผสมของเครื่องดื่มค็อกเทล ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
คอรเดียลวางจําหนายตามหางสรรพสินคาและรานคาที่จําหนายสวนผสมสําหรับเครื่องดื่ม ซึ่งมีรสชาติใหผูบริโภคเลือกซื้อเพียง
ไมกี่รสชาติ เชน มะนาว เลมอน สม สตรอเบอรรี่ ราสเบอรรี่ เปนตน
มะมวงหาวมะนาวโห หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ตนหนามแดง เปนผลไมพื้นบานไทยชนิดหนึ่ง ที่มีรสเปรี้ย ว สามารถ
บริโภคไดทั้งผลดิบ ผลหาม และผลสุก คนสมัยใหมนิยมนํามาปลูกไวเพื่อประดับ เนื่องจากเวลาออกผล ลักษณะของผลมีสีสัน
สวยงาม โดยผลดิบมีสีขาวอมชมพู ผลสุกมีสีแดงถึงมวงเขมจนกลายเปนสีดํา คนสมัยกอนปลูกมะมวงหาวมะนาวโหไวประจํา
บาน และนิยมบริโภคผลสด เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา และมีคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอรางกายมากมาย ประกอบดวยสาร
กลุมแอนโทไซยานิน ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง (จุฑามาศ สื่อประสาร และคณะ, 2556) ดังนั้น มะมวงหาวมะนาวโหจึงเปน
ผลไมพื้นบานไทยที่ศกั ยภาพในการนํามาเปนผลไมเพื่อสุขภาพและสามารถนํามาใชประโยชนไดมากมาย เชน ใชสําหรับตกแตง
สีและรสชาติของอาหาร ใชในอุ ตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพหรื อนํามาแปรรูปเปนผลิต ภัณฑมะมวงหาวมะนาวโหอบแห ง
แชอิ่ม และเครื่องดื่มจากผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห เปนตน
งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มคอรเดียลจากผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห โดยเติมซูคราโลสเปน
สารใหความหวานแทนน้ําตาลทราย เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไมที่มีรสชาติแปลกใหม ซึ่งเปนทางเลือกใหกับ
ผูบริโภค อีกทั้งยังเปนการนําวัตถุดิบพืชที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนและเพิ่มมูลคาใหกับผลไมพื้นบานอีกดวย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียล
2.2 เพื่ อศึกษาปริ ม าณซู ค ราโลสที่ เ หมาะสมในการเป นสารให ค วามหวานแทนน้ํ าตาลทรายตอคุ ณภาพทางเคมี
กายภาพ จุลินทรีย และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียล
นําผลมะม วงหาวมะนาวโห ระยะสุกซึ่ งมี สีม วงเขม จนเกื อบดํ าควานเมล็ด ออก ต มรวมกับ น้ําในอั ตราสวนของเนื้ อ
มะมวงหาวมะนาวโหตอน้ํา เทากับ 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 จากนั้นทําการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว
โห โดยนําน้ํามะมวงหาวมะนาวโหที่ไดทั้ง 4 สูตร ปริมาตร 68.5 มิลลิลิตร ตมที่อุณหภูมิ 75±2 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน
5 นาที จากนั้นคอย ๆ เติมเพกติน 1.5 กรัม และน้ําตาลทราย 30 กรัม (โดยผสมน้ําตาลทรายกับ เพกตินเขาดวยกันกอน)
คนผสมจนละลายเขากัน และพาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที กรองดวยผาขาวบาง ทําการบรรจุ
ขณะรอน (hot filling) ใสลงในขวดพลาสติกใสแบบ PET และปดฝา ทําใหเย็นในทันที จะไดเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาว
มะนาวโหที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ไมต่ํากวา 25ºBrix และคา pH ประมาณ 2.5-3 เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5±2
องศาเซลเซียส ทําการการคัดเลือกสูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เหมาะสม โดยนําเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง
หาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร ไปทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 30 คน ประเมินความชอบ
ดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ดวยสเกลความชอบแบบ 9-point hedonic scale โดยคะแนนเทากับ
1 หมายถึง ชอบนอยที่สุด และคะแนนเทากับ 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด เพื่อคัดเลือกสูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว
โหที่มีอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหตอน้ําที่เหมาะสมไปศึกษาในขั้นตอนตอไป
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3.2 การศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
นําเครื่องคอรเดียลคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่เหมาะสม ซึ่งไดจากการคัดเลือกในขอ 3.1 มาศึกษาปริมาณ
สารใหความหวานที่เหมาะสม โดยใชซูคราโลสแทนน้ําตาลทราย 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05% โดยเครื่องดื่ม
คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่ใชน้ําตาลทรายเปนสูตรควบคุม ทําการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ มี
การใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลทรายตามวิธีการในขอ 3.1 จากนั้นนําไปศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ
จุลินทรีย และประสาทสัมผัส ในขั้นตอนตอไป
3.3 การศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
3.3.1 คุณภาพทางเคมีกายภาพ
1) คาสี
วัดคาสีของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห โดยใชสมุดเทียบสี (Munsell book)
2) การวัดความเปนกรด-เบส (pH)
วัดคา pH ของตัวอยาง ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก AOAC (2000) โดยใชเครื่อง pH meter
3) การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solid)
วัดปริมาณของแข็ งที่ละลายน้ําไดทั้ งหมด ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก AOAC (2000) โดยใช เครื่อง hand
refractometer และบันทึกปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดในหนวยองศาบริกซ (ºBrix)
4) การวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได (titratable acidity)
ทําการวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทไดของตัวอยาง ตามวิธีการของ AOAC (2000) และคํานวณหา
เปอรเซ็นตกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก (มิลลิอิควิวาเลนตของกรดซิตริก เทกับ 0.07)
5) การวัดคาความหนืด (viscosity)
ทําการวัดคาความหนืดของตัวอยางวัดดวยเครื่อง Brookfield Viscometer รุน DV II+ ที่ความเร็วรอบ 60
rpm และใชเข็มวัดเบอร 01 ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก สุรีย แถวเที่ยง (2552) โดยนําเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ใสบีกเกอรขนาด 1,000 มิลลิลิตร แลวนําเข็มวัดจุมลงไปในตัวอยาง และบันทึกคาความหนืดในหนวย
เซนติพอยส (cP)
6) การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (total phenolic content)
ทําการสกั ด สารประกอบฟ นอลิ กทั้ง หมดในเครื่องดื่ ม มะม วงหาวมะนาวโห ตามวิธีการที่ดั ด แปลงจาก
Singleton and Rossi (1965) ปเปตตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร
นําสารละลายตัวอยางไปกวนผสมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 นาที แลวกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 จะไดเปนสารสกัด
ตัวอยาง ปเปตสารที่สกัดได จํานวน 0.4 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent เขมขน
10% ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงไปผสมใหเขากัน และวางไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 8 นาที เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต
ความเขมขน 7.5% จํานวน 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันวางไวที่อุณหภูมิหอง นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765
นาโนเมตร ดวยเครื่อง spectrophotometer คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลทัง้ หมดโดยนําคาไปเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของกรดแกลลิก และรายงานผลในหนวยไมโครกรัมของกรดแกลลิกตอมิลลิลิตร (µg GAE/ml)
7) การวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)
ทําการวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ตามวิธีการที่ดัดแปลง
จาก Dasgupta และ De (2004) โดยปเปตสารสกัดตัวอยางที่ทําการเตรียมเชนเดียวกับขอ 6) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
แลวเติมสาร DPPH ปริมาตร 3 มิลลิลิตร (ชั่ง DPPH 0.004 กรัม ละลายในเมทานอล 80% ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) เก็บ
ตัวอยางไวในที่มืดเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาเปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง นําไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร โดยใชเครื่อง spectrophotometer และคํานวณหาเปอรเซ็นตฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (% inhibition activity)
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3.3.2 คุณภาพทางจุลินทรีย
ทําการวิเคราะหหาจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) โดยวิธีการ spread plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
plate count agar ตามวิธีการของ AOAC (2000) และทําการวิเ คราะหหาจํานวนยีส ตและรา (yeast and mold)
โดยวิธีการ spread plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar ตามวิธีการของ AOAC (2000) และคํานวณหาจํานวน
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา ในหนวยโคโลนีตอมิลลิลิตร (CFU/ml)
3.3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation)
นําเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานทั้ง 4 สูตร มาประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส โดยเตรียมตัวอยาง ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จัดเสิรฟในถวยพลาสติกสีขาวที่มีการติดรหัสเลขสุม 3 หลัก และ
นําเสนอตัวอยางแกผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 30 คน ทําการประเมินความชอบตอคุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ
(9 point-hedonic scale) (คะแนนเทากับ 1 คือ ไมชอบมากที่สุด และคะแนนเทากับ 9 คือ ชอบมากที่สุด)
4. การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูล
การศึ กษาอัต ราส วนของเนื้ อมะม วงหาวมะนาวโห แ ละน้ําที่ เ หมาะสมในการผลิ ตเครื่ องดื่ มคอร เ ดีย ลมะมวงหาว
มะนาวโห วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยมี 1 ปจจัย ไดแก อัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ํา 4 ระดับ คือ
20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 การศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมตอคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่ม
คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยมี 1 ปจจัย ไดแก สารใหความหวานซูคราโลส 3 ระดับ คือ
0.01 0.02 และ 0.03% และการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ RCBD ทําการวิเคราะหขอมูลผล
การทดลองโดยหาคาความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ทรีทเมนตโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียล
จากตารางที่ 1 พบวา ผูทดสอบใหคาคะแนนความชอบตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียล
มะมวงหาวมะนาวโหแตละสูตร ในดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยเครื่องดื่ มคอร เดี ยลมะม วงหาวมะนาวโห สูต รที่ มี อัต ราสวนของเนื้ อมะม วงหาวมะนาวโห 40 กรัม ตอน้ํา 60
มิลลิลิตร มีคาคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด เทากับ 7.27 คะแนน รวมถึงคะแนนความชอบดานสี กลิ่นของมะมวงหาว
มะนาวโห รสชาติ และเนื้อสัมผัสสูงกวาเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรอื่น ๆ ดวย ดังนั้นจึงทําการคัดเลือกเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง
หาวมะนาวโหสูตรไปใชในการศึกษาในขั้นตอไป
ตารางที่ 1 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่มีอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาว
มะนาวโหและน้ําที่แตกตางกัน
สูตรเครื่องดื่มคอรเดียลทีม่ ีอัตรสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่แตกตางกัน
20:80
30:70
40:60
50:50
c
b
a
สี
4.33±1.91
5.63±1.32
6.87±1.45
6.57±1.40a
กลิ่น
4.07±1.57c
5.77±1.47b
7.03±1.24a
6.73±1.28a
รสชาติ
3.30±1.23c
4.77±1.88b
6.33±2.17a
5.93±1.29a
เนื้อสัมผัส
3.90±1.51c
5.27±1.91b
6.50±1.29a
6.63±1.29a
ความชอบโดยรวม
3.67±1.44d
5.43±1.81c
7.27±1.99a
6.37±.1.52b
หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตัวอักษร a-d กํากับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
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5.2 ผลการศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมตอคุณภาพของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
จากผลการศึกษาอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง
หาวมะนาวโห ในขอ 5.1 พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่มีอัตราสวนของเนื้อมะมวง
หาวมะนาวโห 40 กรัม ตอน้ํา 60 มิลลิลิตร มากที่สุด ดังนั้นจึงนําเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่นี้มาศึกษา
ปริมาณสารให ความหวานที่เ หมาะสม โดยใชซูคราโลสแทนน้ํ าตาลทรายที่ค วามเขม ขน 3 ระดับ ไดแ ก 0.01, 0.03, และ
0.05% เมื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพด านเคมีกายภาพ จุลินทรีย และประสาทสั มผัส ผลแสดงดังตารางที่ 2 พบวาลักษณะ
ปรากฏและสีของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุมมีสีแดงอมมวง (5R 5/12) และมีความหนืดมากกวาสูตร
ที่อื่น ๆ เนื่ องจากสู ตรควบคุ มมี การใสน้ําตาลทรายซึ่ง เป นน้ํ าตาลโมเลกุล คูที่ มีโ มเลกุ ลที่ ใหญกวา จึ งผลต อความหนืด ของ
เครื่องดื่มที่มากกวาสูตรที่ใชซูคราโลส สวนเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลจะมีลักษณะ
ปรากฏและสีใกลเคียงกันและไมแตกตางจากสูตรควบคุม โดยจะมีสีมวงอมแดง (5R 4/12) และมีความใสมากกวาสูตรควบคุม
แตค วามหนืด นอยกวา เนื่องจากซูค ราโลสมี โมเลกุล ที่เ ล็กกว าน้ํ าตาลทราย นอกจากนี้ ในการศึ กษานี้ มีการใช ซูค ราโลสใน
ปริมาณที่นอยมากจึงไมสงผลตอสีของเครื่องดื่มคอรเดียล ซึ่งงานวิจัยของ พิมพชนก พริกบุญจันทร และคณะ (2556) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาน้ําขาวกลองผสมน้ําผักพรอมดื่มโดยเติมสารใหความหวาน 3 ชนิด คือ น้ําตาลทราย ซอรบิทอล และน้ําผึ้ง
พบวาชนิดของสารใหความหวานที่แตกตางกันไมมีผลตอคาสี L* แตมีผลตอคาสี a* และ b* จึงสงผลใหเครื่องดื่มที่เติมน้ําผึ้ง
มีสีเหลืองอมน้ําตาลเขมขึ้นกวาเครื่องดื่มที่เติมน้ําตาลทรายและซอรบิทอล สวนการใชสารใหความหวานชนิดที่แตกตางกันไมมี
ผลตอความขนหนืดของน้ําขาวกลองผสมน้ําผักพรอมดื่ม และในงานวิจัยของ แสงระวี ณ พัทลุง (2558) ไดศึกษาการใชสารให
ความหวานซูคราโลสในผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําเห็ด พบวาสีของน้ําเห็ดมีสีเหลืองออน จากการใสสารใหความหวานทําใหระดับ
ความเขมของสีลดลง ดังนั้นในการศึกษานี้จะเห็นไดวาการใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลทรายไมสงผลกระทบ
ตอคาสีและลักษณะปรากฏของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
คาความเปนกรด-เบส (pH) ในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห พบวาเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว
โห ทั้ ง 4 สูตร มีคาความเปนกรด-เบสแตกตางกั นอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ (p<0.05) โดยเครื่องดื่ มคอร เดียลมะมวงหาว
มะนาวโหที่เติมดวยซูคราโลส 0.01% มีความเปนกรด-เบส สูงที่สุด เทากับ 3.16 ซึ่งมีใกลเคียงกับสูตรควบคุม มีคาความเปน
กรด-เบส เทากับ 3.12 สวนผลิตภัณฑเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมดวยซูคราโลสที่ระดับความเขมขน 0.03
และ 0.05% ซึ่งมีคาความเปนกรด-เบส ไมแตกตางกัน เทากับ 3.09 และ 3.10 ตามลําดับ จะเห็นได วาการเติมน้ําตาลทราย
ดวยซูคราโลสในผลิ ตภัณฑเดรื่ องดื่มคอร เดียลมะม วงหาวมะนาวโหมีผ ลตอคาความเปนกรด-เบสไมแ ตกตางกันมากนัก ซึ่ ง
งานวิจัยของ พิมพชนก พริกบุญจันทร และคณะ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับน้ําขาวกลองงอกผสมน้ําผักพรอมดื่ม พบวาในการ
เติมสารใหความหวานแทนน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด ในเครื่องดื่มน้ําขาวกลองงอกผสมน้ําผักพรอมดื่ม ไมสงผลตอความเปนกรด-เบส
ของเครื่องดื่มน้ําขาวกลองงอกผสมน้ําผัก
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห ทั้ง 4 สูตร พบวาปริมาณของแข็ งที่
ละลายไดทั้งหมดในเครื่องดื่ม คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหแตละสูตรมีคาแตกตางกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมดวยซูคราโลสที่มีความเขมขนทั้ง 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05% มีคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเทากับ 3.16, 3.01 และ 2.91ºBrix ตามลําดับ สวนเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว
โหสูตรควบคุมมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 24.20ºBrix ซึ่งสูงกวาสูตรอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากน้ําตาลทรายมีมวลโมเลกุลที่
ใหญกวาสารใหความหวานซูคราโลส และในการศึกษามีการเติมสารซูคราโลสลงในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหใน
ปริมาณที่นอยกวาน้ําตาลทรายจึงไมสงผลตอคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลพร พุทธมี
และคณะ (2559) ไดศึกษาผลของอัตราสวนของผลหนามแดงและน้ําตอคุณของผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่หนามแดง พบวาปริมาณ
ของแข็งที่ล ะลายไดทั้ งหมดในผลิ ตภัณฑกัมมี่ เยลลี่หนามแดง มีคาคอนขางสูง นั้นเนื่องมาจากผลิตภั ณฑมีส วนประกอบของ
น้ําตาลทรายชนิดตาง ๆ ซึ่งละลายน้ําได เชน กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส เปนตน
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ปริ ม าณกรดทั้ ง หมดที่ ไ ตเตรทได ใ นเครื่ องดื่ ม คอร เ ดี ย ลมะม วงหาวมะนาวโห ทั้ ง 4 สู ต ร แสดงดั ง ตารางพบว า
เครื่องดื่มคอร เดียลมะมวงหาวมะนาวโหแตละสูตรมี ปริมาณกรดทั้ง หมดไมแตกต างกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิต ิ (p>0.05)
โดยเครื่องดื่มคอรเ ดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูต รควบคุมมี ปริม าณกรดทั้ง หมดที่ไตเตรทได เทากั บ 0.26% และเครื่ องดื่ ม
คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมซูคราโลส 0.01, 0.03 และ 0.05% มีคาปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได เทากับ 0.28
0.27 และ 0.24% ตามลําดับ ซึ่งเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรที่เติมซูคราโลสมีคาไมแตกตางกับสูตรควบคุมที่ใชน้ําตาลทราย ดังนั้น
จะเห็นไดวาการเติมซูคราโลสไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมด
ความหนืดของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตรแสดง พบวามีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (p<0.05) โดยเครื่ องดื่ ม คอร เดี ย ลมะมวงหาวมะนาวโหสู ต รควบคุ ม มี ค าความหนืด สู งที่ สุ ดเท ากั บ 33.50 cP
สวนเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานที่ความเขมขนทั้ง 3 ระดับ ไดแก 0.01,
0.03 และ 0.05% มีคาความหนืดเทากับ 36.60, 30.86 และ 23.53 cP ตามลําดับ จะเห็นไดวาเครื่องดื่มคอรเดียลสูตร
ควบคุมที่ใชน้ําตาลทรายมีคาความหนืดสูง กวาสูตรที่ที่เติมดวยซูคราโลส ทั้งนี้เนื่องจากน้ําตาลทรายนอกจากจะเปนสารให
ความหวานแลว ยังมีคุณสมบัตใิ นการเปนสารใหความหนืด หรือใหน้ําหนัก หรือจัดเปนสวนประกอบใหญของเนื้อ (body) ของ
เครื่องดื่ม (วรุณีย วงศธนสารสิน, 2543) นอกจากนี้เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหมีการเติมซูคราโลสในปริมาณที่
นอยมาก จึงไมสงผลตอคาความหนืด ซึ่งเครื่องดื่มคอรเดียลโดยทั่วไปจะมีเนื้อสัมผัสทีค่ อนขางหนืดกวาน้ําผลไม
ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
สูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
คุณภาพทางเคมีกายภาพ
สูตรควบคุม
ซูคราโลส 0.01% ซูคราโลส 0.03% ซูคราโลส 0.05%
ลักษณะปรากฏ
คาสี
คาความเปนกรด-เบส (pH)
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (Brix)
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได (%) ns
คาความหนืด (cP)
ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (µg GAE/g)
ฤทธิ์การตานอนุมูลสระ (%)

5R 5/12
3.12±0.01ab
24.20±0.01a

5R 4/12
3.16±0.03a
3.16±0.03b

5R 4/12
3.09±0.00b
3.01±0.01c

5R 4/12
3.10±0.03b
2.92±0.06c

0.26±0.02
33.50±0.10a
107.71±0.28b
26.64±0.76b

0.28±0.43
30.60±0.01b
111.08±1.47a
31.36±0.52a

0.27±0.01
30.87±0.40b
112.44±0.74a
31.33±0.18a

0.24±0.01
30.53±0.41b
112.65±0.28a
36.36±0.26a

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตัวอักษร a,b,c กํากับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ )p<0.05),
ns
คือ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05), สูตรควบคุม คือ เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทใี่ ชน้ําตาลทราย 30 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก

ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห ทั้ง 4 สูตร พบวา
เครื่องดื่มคอรเดียลแตละสูตรมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงดัง
ตารางที่ 3 โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุมมีปริมาสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด เทากับ 107.71 µg
GAE/ml ซึ่งแตกตางจากเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมซูคราโลสทั้ง 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05%
มีสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด เทากับ 111.08, 112.44 และ 112.65 µg GAE/ml ตามลําดับ ซึ่งในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง
หาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดลดลงจากผลสด (117.86 µg GAE/ml) เนื่องจากเครื่องดื่ม
คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหผานกระบวนการใหความรอนดวยวิธีการพาสเจอรไรซ จึงอาจทําใหมีการสูญเสียสารประกอบ
ฟนอลิกไปในระหวางการแปรรูป ทั้งนี้เครื่องดื่มคอรเดียลสูตรที่ใชซูคราโลสทั้ง 3 ระดับ มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
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ไม แ ตกต างกั น แต มี ป ริ ม าณสู ง กว าสู ต รควบคุ ม ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จั ย ของ วชิ ร าภรณ ผิ ว ล อ ง และคณะ (2556)
ไดศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาสุกตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของมะมวงหาวมะนาวโห พบวาผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห
มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิ สระ ปริมาณฟนอลิ กทั้งหมด และปริมาณแอนโธไซยานิ นทั้งหมดสูงที่สุ ด และปริม าณสารฟนอลิ ก
ทั้งหมด ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดมีความสัมพันธกับฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในทุกระยะการสุกของมะมวงหาวมะนาวโห
ทั้งนี้ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดที่สูงมีผลมาจากการสุกที่เพิ่มขึ้น
ผลการวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร พบวามีแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) โดยเครื่องดื่ม คอร เดี ยลมะมวงหาวมะนาวโหสู ตรควบคุ มมี ฤทธิ์ การตานอนุมูล สระ
ทั้งหมด เทากับ 26.64% ซึ่งแตกตางจากเครื่องคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสทั้ง 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03
และ 0.05% มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ เทากับ 31.36, 31.33 และ 36.36% ตามลําดับ จะเห็นไดวาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
ทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร มีแนวโนมลดลงจากผลสดที่มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ เทากับ
67.81% ทั้งนี้เนื่องจากฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระอาจจะเกิดการสูญเสียไปในระหวางขั้นตอนการแปรรูปเครื่องดื่มคอรเดียลที่มี
การใหความรอนในระดับพาสเจอรไรซซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสูญเสียฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ โดยสารสําคัญที่มี
ฤทธิ์ ในการตานอนุมู ลอิ สระ เชน สารประกอบฟนอลิ กหรือสารแอนโธไซยานิน จะเกิ ดจากการสลายตัวจากการสั มผั ส กั บ
ความรอนในระหวางการตมได
ผลการวิเคราะหหาจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร พบวาผลิตภัณฑ
เครื่องดื่ม คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชสารซูคราโลสที่ระดับ ความเขม ขน 0.01, 0.03 และ 0.05% และสู ตรควบคุ ม
ตรวจพบจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเทากับ 1×103 CFU/g และตรวจไมพบยีสตและราทั้งหมด ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนน้ําผลไม (มผช.1452/2554) คือ ในผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไม ตองมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 1×104 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 มิลลิลิตร และมีจํานวนยีสตและราในผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไม ไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ดังนั้น
เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหจึงมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
ผลจากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ ใชซูคราโลสเปนสารให
ความหวานแทนน้ําตาล 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05% ดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale โดยใชผูทดสอบที่ไมผาน
การฝกฝน จํานวน 30 คน ทําการประเมินความชอบดานสี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติและความชอบโดยรวม พบวาเครื่องดื่ม
คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสทั้ง 4 สูตร มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสแตละดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเวนดานสี ผูทดสอบใหคะแนนความชอบไมแตกตางกัน (p>0.05) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน
สูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สูตรควบคุม
ซูคราโลส 0.01% ซูคราโลส 0.03% ซูคราโลส 0.05%
สี ns
6.86±1.45
6.50±1.00
6.96±1.21
6.33±1.29
a
b
a
กลิ่น
7.03±1.24
5.90±1.74
6.93±1.01
6.30±1.64ab
รสชาติ
6.33±2.17a
4.00±2.03b
6.96±1.73a
4.80±2.59b
เนื้อสัมผัส
6.50±1.29a
4.20±1.89b
7.23±1.57a
6.63±1.26ab
ความชอบโดยรวม
7.26±1.99a
5.00±1.61c
7.76±1.07a
6.06±2.13b
หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตัวอักษร a,b,c กํากับแตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ )p<0.05),
ns
คือ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05), สูตรควบคุม คือ เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทใี่ ชน้ําตาลทราย 30%
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ผูทดสอบใหการยอมรับเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรใชซูค ราโลส 0.03% มากที่สุด โดยมีคะแนน
ความชอบโดยรวมสูงที่สุดเทากับ 7.76 คะแนน ในดานสี ผูทดสอบใหคะแนนความชอบเทากับ 6.96 คะแนน ความชอบดาน
กลิ่นเทากับ 6.93 คะแนน ความชอบดานรสชาติเทากับ 6.96 และความชอบดานเนื้อสัมผัสเทากับ 7.23 คะแนน รองลงมาคือ
สูตรที่ใชซูคราโลส 0.05 เปอรเซ็นต มีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 6.06 คะแนน ความชอบดานสีเทากับ 6.33 คะแนน
ความชอบดานกลิ่นเทากับ 6.30 คะแนน ความชอบดานรสชาติเทากับ 4.80 คะแนน และความชอบดานเนื้อสัมผัสเทากับ 6.63
คะแนน สวนสูตรที่ใชซูคราโลส 0.01 เปอรเซ็นต มีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 5.00 คะแนน ความชอบดานสีเทากับ
6.50 คะแนน ความชอบดานกลิ่นเทากับ 5.90 คะแนน ความชอบดานรสชาติเทากับ 4.00 คะแนน และความชอบดานเนื้อ
สัมผัสเทากับ 4.20 คะแนน
6. สรุปผลการวิจัย
เครื่ องดื่ ม คอร เ ดี ย ลที่ ใช อัต ราส วนระหว างเนื้อมะม วงหาวมะนาวโห 40 กรั ม ต อน้ํ า 60 มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ค าคะแนน
ความชอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p≤0.05) การใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลทราย
ที่ระดับ 0.03% สงผลใหเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหมีคาความเปนกรดเบส ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงที่สุดเทากับ 3.16, 112.65 ไมโครกรัมของกรดแกลลิกตอมิลลิลิตร และ 36.36% ตามลําดับ
โดยตรวจพบจํานวนจุลิ นทรียทั้ งหมดในตัวอย างเทากับ 1×103 CFU/ml และตรวจไมพบยีส ตและรา ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ําผลไม (มผช.1452/2554) และเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่ใชซูคราโลส 0.03%
มีคาคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดเทากับ 7.76 คะแนน อยูในระดับชอบปานกลาง
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การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงทีต่ างกัน:
กรณีศึกษา Chlorella (Chlorella sp.)
The Cultural of Phytoplankton Under Different Light source Condition:
A Case of Chlorella (Chlorella sp.)
ปณิธาน แกวจันทวี1* กิตตินันท บุญรอด2 และยุพิน ยืนยง3
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*
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การศึกษาแสงสีตา งกัน 4 สี คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) หลอด LED สีแดง
(620-625 nm), หลอด LED สีน้ําเงิน (460-465 nm) และหลอด LED เขียว (520-525 nm) ที่ใชในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
(Chlorella sp.) โดยมีเซลลเฉลี่ยเริ่มตน 83.94 x 103 เซลล เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา แสงจากหลอด LED สีแดง (620625 nm) สามารถเพิ่มจํานวนเซลลคลอเรลลา (Chlorella sp.) ไดมากที่สุด โดยมีเซลลเฉลี่ย 1,432.20 x 103 เซลล รองลงมา
ลําดับที่สอง คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) มีเซลลเฉลี่ย 1,270.99 x 103 เซลล ลําดับที่สาม
คือ หลอด LED สีน้ําเงิน (460-465 nm) มีเซลลเฉลี่ย 898.73 x 103 เซลล และลําดับที่สี่ คือ หลอด LED สีเขียว (520-525 nm)
มีเซลลเฉลี่ย 344.08 x 103 เซลล
ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของการเพิ่มจํานวนเซลลคลอเรลลา (Chlorella sp.) พบวาการเพิ่มจํานวนเซลล
ของคลอเรลลา (Chlorella sp.) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยในการเพาะเลี้ยง
คลอเรลลา (Chlorella sp.) ดวยแสงสีแดงจากหลอด LED สีแดง (620-625 nm) ใหผลผลิตของเซลลเพิ่มมากที่สุดและปริมาณ
การสิ้นเปลืองไฟฟาของหลอด LED นอยกวาปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟาของหลอดฟลูออเรสเซนต
คําสําคัญ: หลอด LED การเพาะเลี้ยง คลอเรลลา
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Abstract
Study on four different light colors of white light bulbs fluorescent (Colour Temperature 6,500 K),
red bulbs LED (620-625 nm), blue bulbs LED (460-465 nm) and green bulbs LED (520-525 nm) in cultured
of Chlorella (Chlorella sp.) are the average starting 83.94 x103 cells. At the end of the experiment showed
that light from the red bulbs LED (620-625 nm), Chlorella (Chlorella sp.) can increase the number of cell
with the average of 1,432.20 x103 cells. Followed by the second white light bulbs fluorescent (Color
Temperature 6,500 K) cells averaged 1,270.99 x103 cells. The third sequence, blue bulbs LED (460-465
nm) cells averaged 898.73 x103 cells. And the fourth is the green bulbs LED (520-525 nm) is the average
of 344.08 x103 cells.
The analysis of variance of cell proliferation showed that cell proliferation of Chlorella (Chlorella
sp.), of differences is statistically significant at the confidence level of 95% in the cultured Chlorella (Chlorella
sp.), of red light from the red bulbs LED (620-625 nm) greatest yield of cells and electric consumption of
LED bulbs lower than fluorescence bulbs.
Keywords: LED bulb, culture, Chlorella
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บทนํา
ลักษณะและสรีรศาสตรในการเจริญเติบโตของพืชขึ้นอยูกับปจจัยผันแปรของสภาพแวดลอมหลายปจจัย เชน แสง
อุณหภูมิ คารบอนไดออกไซด (Kozai and smith, 1995) แสง (คุณภาพสเปกตัมและชวงเวลาที่ไดรับแสง) เปนปจจัยสําคัญ
ในการเจริญเติบโตของพืชทั่วไปและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงพืชในหลอดทดลองระบบปด (Huges, 1981) การเพาะเลี้ย ง
เนื้อเยื่อในหลอดทดลองระบบปดโดยทั่วไปจะใชแสงหลอดฟลูออเรสเซนต จะชวงความยาวคลื่นแสงระหวางความยาว 350750 นาโนเมตร ,โดยจะมีการผสมของหลายชวงความยาวคลื่นแสงและใหผลในการเจริญเติบโตของพืชในหลอดทดลองระบบ
ปด เมื่อไมนานมานี้หลอด LED ไดถูกนํามาพัฒนาและใชเพื่อเปนทางเลือกใหมของพลังงานแสง สําหรับระบบการเพาะเลี้ยง
พืชซึ่งหลอด LED มีความนาสนใจเนื่องจากมีความยาวคลื่นที่แนนอนและชวงแถบความยาวคลื่นแสงแคบมีขนาดเล็กระยะการ
ใชงานนานและใหความรอนต่ํา (Brown, 1995)
แพลงกตอนพืชมีความสําคัญตอหวงโซอาหาร (food chain) ในแหลงน้ําทุกชนิด คือเปนผูผลิตเบื้องตน หรือเปนหวง
แรกของโซอาหาร ดังนั้นการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืช จึงมีผลดีในดานการควบคุมคุณภาพและเพิ่มปริมาณมากในระยะเวลาที่
สั้น ในดานการผลิตตนพันธุที่ปราศจากโรคดวยเทคนิคปลอดเชื้อ แตปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอการพั ฒนาและ
เจริญเติบโต คือ แสง
ในดานการเพาะเลี้ยงเนื้อแพลงกตอนพืช ในหองปฏิบัติการไมนิยมนําแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตยมาใช
เนื่องจากความไมสะดวก, ไมสามารถควบคุมความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงได ดังนั้นจึงนิยมใชแสงสังเคราะหดวย
หลอดฟลู ออเรสเซนต อุ ณหภู มิ สี 6500 เคลวิน ระยะเวลาให แ สงวั นละ 12-16 ชั่ วโมง ซึ่ ง หลอดฟลู ออเรสเซนต มีอัต รา
สิ้ นเปลื องพลั ง งานไฟฟ า มากกว าหลอด LED, หลอดฟลู ออเรสเซนต มี การปล อยความร อนมากกว าหลอด LED ทํ าให
เครื่องปรับอากาศตองทํางานมากเพื่อรักษาระดั บอุณหภูมิในห องปฏิบั ติการ, หลอด LED มีอายุการใชงานที่ยาวนานและ
สามารถทนตอสภาพการเปด-ปด และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือหลอดฟลูออเรสเซนตจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
ภายในบรรจุไอของปรอทขณะทีห่ ลอดไฟ LED มีผลกระทบนอยกวา
ดังนั้นดวยขอดีหลายประการของหลอด LED จึงควรมีการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของหลอด LED วาจะมีผลอยางไรตอ
การเพิ่มผลผลิตของแพลงกตอนพืช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร, พลังงานไฟฟาและประสิทธิผลตอการเพิ่ม
ผลผลิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของคลอเรลลา (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงที่ตางกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคพลังงานไฟฟาจากหลอดฟลูออเรสเซนสและหลอด LED ในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
(Chlorella sp.)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการประยุกตใชแสงจากหลอด LED เพื่อการเพาะปลูกดอกไม, ผลไมและผักหลายชนิด
โดยชวงแสงสีแดงมีผลตอการเพิ่มการสังเคราะหแปง (Saebo et al., 1995) ในขณะที่ชวงแสงสีน้ําเงินมีผลตอการพัฒนาคลอ
โรพลาส, การสรางคลอโรฟลลและการเปดปากใบ (Senger, 1992) และมีรายงานวาชวงแสงสีน้ําเงินมีผลเจริญเติบโตของเมล็ด
ผักกาดและชวงแสงสีแดงและน้ําเงินมีผลตอกระบวนการสังเคราะหแสงของขาวสาลี (Goins et al., 1997;Tanaka et al.,
1998)
หลายงานกลาวว าแสงสีแ ดงมี ความสําคัญ ตออัต ราการยื ด ตัวของลํ าต น, การตอบสนองของรงควั ต ถุ, และการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของพืช (Schuerger, 1997) แสงสีน้ําเงินมีความสําคัญตอการสังเคราะหแสงของคลอโรฟลล , การ
สังเคราะหเอนไซด, การจับคูกับของคลอโร พลาสและโฟโตซินเทซิส (Tibbtts, 1983), หลอด LED สีน้ําเงินและสีแดงไดถูก
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นํามาใชศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหแสงอย างแพรหลาย (Tennessen, 1994) อยางไรก็ตามในการศึกษาหลายครั้งใหผล
ออกมาวาผลของหลอด LED มีผลตอการตอบสนองของสรีรศาสตรที่ ตางกัน และผลของการเจริญเติบโตของพืชและการ
พัฒนารูปรางลักษณะของพืชที่เลี้ยงในหลอดทดลองระบบปดที่ตางกันดวย (Kong Sik shin, 2008)
การศึกษา Capsicum annuum เมื่อไดรับแสงสีแดงจะสามารถสรางชีวมวลไดมากกวาการไดรับแสงสีขาว (Brown
et al., 1995) ในขณะที่ Triticum aestivum ที่เจริญเติบโตภายใตหลอด LED สีแดงมีน้ําหนักรากแหงนอยกวาที่เจริญเติบโต
ภายใตแสงสีขาวอยางมีนัยสําคัญ (Goins et al., 1997)
จากการศึกษาการเพาะเลี้ยง Spirulina platensis โดยใชแสงจากหลอดแอลอีดี (แดง, เหลือง, น้ําเงิน, เขียวและ
ขาว) พบวาแสงจากหลอดแอลอีดีสีแดงมีผลตอการเจริญเติบโตมากที่สุดและรองลงมาคือแสงจากหลอดแอลอีดีสีขาว, เหลือง,
เขียวและน้ําเงิน ตามลําดับ (Chin et al, 2007)
จากการศึกษาผลกระทบของหลอด LED สีแดง ,หลอด LED สีน้ําเงิน ,หลอด LED สีแดงผสมสีน้ําเงิน และหลอด
ฟลูออเรสเซนต ทีมีผลตอการเจริญเติบโตของหนอ Lium oriental Hybrid (Pesaro) ที่เพาะเลี้ยงในหลอดแกวระบบปด
พบวาแสงหลอด LED สีแดงผสมสีน้ําเงินมีผลตอการเจริญเติบโตของหนอทั้งขนาด, น้ําหนักสด, น้ําหนักแหงและจํานวนราก
มากที่สุด (Mei et al., 2002)
จากการศึกษาผลกระทบของหลอด LED สีแดง , หลอด LED สีน้ําเงิน, หลอดฟลูออเรสเซนต ตอการเจริญเติบโต
และพัฒนารูปรางของตนองุนที่เลี้ยงในหลอดทดลองระบบปดพบวาหลอด LED สีแดง, หลอดฟลูออเรสเซนตและหลอด LED
สีน้ําเงิน มีผลตอความสูงและจํานวนใบตอตนองุนพันธุ Hybrid Franc และพันธุ Ryuukyuuganebu ในหลอดทดลองจาก
มากมาหานอยตามลําดับ (Puspa et al., 2008)
วิธีดําเนินการศึกษา
1. การเพาะเลี้ยงและวิเคราะหคลอเรลลา (Chlorella sp.)
1.1 เตรียมน้ําโดยใชน้ําทะเลธรรมชาติในการเพาะเลี้ยง เพื่อปองกันการปนเปอน (contamination) ฆาเชื้อในน้ํา
ทะเลดวยไฮโปคลอไรดในอัตราสวน 16 กรัมตอน้ํา 1 ตัน หลังจากนั้น 12 ชั่วโมง เติมโซเดียม-ไธโอซัลเฟตเพื่อทําใหตะกอน
คลอรีนเปนกลางในอัตรา 40-45 กรัมตอน้ํา 1 ตัน โดยน้ําที่ใชมีความเค็ม 27 ppt
1.2 นําน้ําที่ไดขั้นตนมากรองดวยไสกรองแลวกรองดวยแผนกรอง 0.47 ไมครอน หลังจากนั้นบรรจุน้ําปริมาตร
900 มิลลิลิตรในฟลาสกขนาด 1 ลิตร และ นึ่งแรงดันที่ 121 องศาเซลเซียส
1.3 ปุยผสม ใชตามสูตรของ Conway Medium or Walne Medium (ลัดดา วงศรัตน, 2543)
1.4 บรรจุหัวเชื้อคลอเรลลา (Chlorella sp.) ลงในฟลาสกขนาด 1 ลิตรที่เตรียมไวปริมาตร 100 มิลลิลิตร ชนิด
ละ 120 ตัวอยางนําไปเลี้ยงที่อุณหภูมิคงที่ 25 องศาเซลเซียส โดยใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน)
จํานวน 30 ตัวอยาง, หลอด LED สีแดง (620-625 nm) จํานวน 30 ตัวอยาง, หลอด LED สีน้ําเงิน (460-465 nm) จํานวน 30
ตัวอยางและหลอด LED สีเขียว (520-525 nm) จํานวน 30 ตัวอยาง โดยใหชวงเวลาแสงชนิดตาง ๆ เปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน
1.5 สุมนับจํานวนเซลลของหัวเชื้อที่ใชขยาย บันทึกจํานวนเซลลทุก ๆ 2 วัน เปนเวลา 10 วัน
1.6 วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความแตกตางของแตละการทดลองใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completed
Randomized Design) วิเคราะหคาความแตกตางทางสถิติของขอมูลโดยใชวิธี Analysis of Variance ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 % (อนันตชัย เขื่อนธรรม, 2542)
2. วัดการสิ้นเปลืองไฟฟา
2.1 วัดปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต, เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับอากาศใน
สภาพปฏิบัติการจริงเปนเวลา 240 ชั่วโมง
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2.2 วัดปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED, เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับอากาศในสภาพ
ปฏิบัติการจริงเปนเวลา 240 ชั่วโมง
2.3 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟา
ผลการศึกษา
จากการศึกษาอิทธิพลของแสงสีตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของคลอเรลลา โดยศึกษาแสงสีตางกัน 4 สี คือ แสงสีขาว
จากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียวภายใตการควบคุมปจจัยแวดลอมใน
หองปฏิบัติการเดียวกันมีผลการศึกษาดังนี้
Table 1 Average cell density of Chlorella sp. under difference Light sources condition.
Cell density of Chlorella sp. ( x103 cells/mL)
Light sources
Start
2days
4days
6days
8days
10days
Fluorescent (6,500 K)
83.94
118.25 244.08
578.49
878.61
1,270.99
Red bulbs LED (620-625 nm)
83.94
124.45 252.48
667.92
1,164.51 1,432.20
Blue bulbs LED (460-465 nm)
83.94
120.57 228.44
469.37
662.77
898.73
Green bulbs LED (520-525 nm) 83.94
115.96 159.9
188.57
236.67
344.08
*K หมายถึงเคลวินซึ่งเปนหนวยที่ใชกับการวัดเฉพาะในหนวยของหลอดฟลูออเรสเซนสเทานั้น
**nm หมายถึงนาโนเมตรซึ่งเปนหนวยที่ใชวัดความยาวคลื่นแสงของหลอด LED แตละชนิดสี (ไมสามารถใชวัดกับหลอดฟลูออเรสเซนสได)
1,600

Cell density ( x 103 cells/mL)

1,400
Fluorescent (Colour
Temperature 6500 K)

1,200
1,000

Red bulbs LED (620-625
nm)

800

Blue bulbs LED (460-465
nm)

600
400

Green bulbs LED (520525 nm)

200
0
Start

2 days

4 days

6 days

8 days

10 days

Figure 1 Growth of Chlorella sp. under difference Light sources condition.
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Table 2 Average difference analysis (x103 cells) of Chlorella sp. under difference Light sources condition.
Light sources
Fluorescent (6500 K)
Red bulbs LED (620-625 nm)

n
30
30

Mean
1,270.99
1,432.2

S.D.
0.47
0.57

p-value
0.03*
0.02*

Blue bulbs LED (460-465 nm)
Green bulbs LED (520-525 nm)

30
30

898.73
344.08

0.45
0.32

0.03*
0.01**

*หมายถึงมีนัยยะสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 **หมายถึงมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.01

Table 3 Total electric consumption.
ปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟาของเครื่องใชไฟฟารวม
การสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต, เครื่องอัดอากาศ และเครื่องปรับอากาศ
ในสภาพปฏิบัติการจริงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 240 ชั่วโมง
การสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED, เครื่องอัดอากาศ และเครื่องปรับอากาศ
ในสภาพปฏิบัติการจริงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 240 ชั่วโมง

จํานวนหนวยไฟฟา
909.56
761.20

เริ่ม ตนการทดลองเตรี ยมคลอเรลลาที่ มีจํานวนเซลล เริ่ม ตนเฉลี่ ย 83.94 x103 เซลล ในทุ กชุ ดการทดลอง เมื่ อ
ดําเนินการทดลองเสร็จสิ้น ผลการทดลองปรากฏดังนี้
นับครั้งที่ 2 ในปริมาตร 1,000 ml โดยสุมนับจํานวนเซลล จากจํานวนคลอเรลลาในแสงแสงสีขาวจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉลี่ยเทากับ
118.25, 124.45, 120.57 และ 115.96 (x103 เซลล) ตามลําดับ
นับครั้งที่ 3 ในปริมาตร 1,000 ml โดยสุมนับจํานวนเซลล คลอเรลลาในแสงแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต ,
หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉลี่ยเทากับ 244.08,
252.48, 228.44และ 159.90 (x103 เซลล) ตามลําดับ
นับครั้งที่ 4 ในปริมาตร 1,000 ml โดยสุมนับจํานวนเซลล จากจํานวนคลอเรลลาในแสงแสงสีขาวจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียวพบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉลี่ยเทากับ
578.49, 667.92, 469.37และ 188.57 (x103 เซลล) ตามลําดับ
นับครั้งที่ 5 ในปริมาตร 1,000 ml โดยสุมนับจํานวนเซลล จากจํานวนคลอเรลลาในแสงแสงสีขาวจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉลี่ยเทากับ
878.61, 1,164.51, 662.77และ 236.67 (x103 เซลล) ตามลําดับ
นับครั้งที่ 6 ในปริมาตร 1,000 ml โดยสุมนับจํานวนเซลล จากจํานวนคลอเรลลาในแสงแสงสีขาวจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉลี่ยเทากับ
1,270.99, 1,432.20, 898.73และ 344.08 (x103 เซลล) ตามลําดับ
จากการนําจํานวนเซลลเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของคลอเรลลาดวยแสงสีแดงจากหลอด LED สีแดงใหจํานวนเซลลเฉลี่ยมาก
ที่สุด 1,432.20 x103 เซลล รองลงมาคือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต 1,270.99 x103 เซลล แสงสีน้ําเงิน 898.73
x103 เซลล และแสงสีเขียว 388.48 x103 เซลล มาวิเคราะหคาความแปรปรวนเพื่อหาความแตกตางทางสถิติ พบวาการใช

1650 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

แสงสีตาง ๆ ในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลามีผลใหจํานวนเซลลของคลอเรลลาที่เพิม่ ขึ้นเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05) นั่นคือแสงสีตางกันที่ใชในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลามีผลทําใหเซลลของคลอเรลลาที่เพิ่มขึ้นแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาอิทธิพลของแสงสีตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของคลอเรลลา (Chlorella sp.) โดยศึกษาแสงสีตางกัน 4
สี คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีแดง (620-625 nm), หลอด LED สีน้ําเงิน
(460-465 nm) และหลอด LED สีเขียว (520-525 nm) เปนระยะเวลา 10 วัน สามารถสรุปไดดังนี้
1. เมื่ อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของจํานวนเซลลคลอเรลลา พบวาแสงสีที่ต างกันมี ผลทําใหเซลล ของคลอ
เรลลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
2. ผลทางสถิติพบวาการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาที่แสงสีแดงจากหลอด LED สีแดงมีอัตราการเพิ่มของเซลลเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอด LED สีน้ําเงินและหลอด LED สีเขียวตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเซลลเฉลี่ยแตกตางกันและใหผลแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ซึ่งสอดคลองกับผลศึกษาของ Chin
et al. (2007) วาการเพาะเลี้ยง Spirulina platensis พบวาแสงจากหลอด LED สีแดงมีผลตอการเจริญเติบโตมากที่สุด
3. ปริ มาณการสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต , เครื่ องอัดอากาศ และเครื่องปรับอากาศเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณการสิ้ นเปลื องไฟฟ ารวมของแผงหลอด LED, เครื่ องอั ด อากาศและเครื่ องปรั บ อากาศในสภาพ
ปฏิบัติ การจริง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยสเปนเวลา 240 ชั่วโมง มี คาแตกต างกั นถึง 148.36 หนวย หากมี การนําไป
ประยุกตใชในเชิงธุรกิจจะสามารถลดปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟาตอปไดในมาก
จากการศึกษาทดลองครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาภายใตแสงสีแดงจากหลอด LED สีแดงมีความ
เหมาะสมมากที่สุด คือมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของเซลลมากที่สุดและปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา รวมนอย
กวาปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต
สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของคลอเรลลา เมื่อเที ยบแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรส
เซนตที่ระยะเวลา 10 วัน พบวาฟลูออเรสเซนตมีคาเฉลี่ยการเจริญเติบโตคลอเรลลา 1,270.99 x103 หลอด LED ทั้ง 3 สี สงผล
ใหคาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของคลอเรลลาแตกตางกับการใชแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
การใชแสงสีเขียวสงผลถึงความแตกตางของการเจริญเติบโตสูงสุด
ปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต และอุปกรณอื่น ๆ เทากับ 909.56 หนวย ในขณะที่
ปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED และอุปกรณอื่น ๆ เทากับ 761.20 หนวย
ขอเสนอแนะ
จากการผลศึกษาสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเชิงธุรกิจในสวนของธุรกิจการผลิตอาหารสัตวน้ําวัยออนทั้งแบบ Pure
Culture และ Mass Culture อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืช, พรรณไมน้ํา, สาหรายและ
พืชอื่น ๆ ได
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ตอการเหลือรอดของ Lactobacillus paracasei ในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารและผลิตภัณฑเยลลี่เหลวสูตรน้ําสม
ผลการศึกษาพบวาการเติมโอลิโกฟรุคโตส 2% w/v รวมกับอัลจิเนตในระหวางการหอหุมเซลลโพรไบโอติกมีผลทําใหขนาด
ของเม็ดเจลมีขนาดใหญขึ้นและเพิ่มการเหลือรอดของเซลลหลังการหอหุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนการประเมิน
การเหลือรอดของเซลล L. paracasei ในสภาวะเลียนแบบกระเพาะอาหาร และลําไสของมนุษย พบวาเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนต
รวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2% w/v มีการรอดชีวิตสูงที่สุด คือ 88.71% (p<0.05) และมีจํานวนเชื้อเหลือรอด 8.13 log CFU/g
สําหรับการศึกษาการเหลือรอดของ L. paracasei ในผลิตภัณฑเยลลี่เหลวสูตรน้ําสม หลังการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 4 ºC พบวาเซลลที่หอหุม ดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2% w/v มีผลทําให L. paracasei เหลือรอดมากกวา
เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตอยางเดียวและเซลลอิสระ
คําสําคัญ: การหอหุมเซลล โอลิโกฟรุคโตส สภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหาร ผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
Abstract
The aim of this research was to investigate the effects of microencapsulation in alginate with
oligofructose (1 and 2% w/v) on survival of Lactobacillus paracasei in simulated gastrointestinal condition
and orange jelly drink. The results showed that addition of 2% w/v oligofructose during microencapsulation
of probiotic significantly increased the size of the beads and the percentage of yield after microencapsulation.
The evaluation of survival under simulated gastrointestinal conditions, it found that cells microencapsulated
in alginate beads with 2% oligofructose were highest survival of 88.71 % (p<0.05) and number of surviving
cells were 8.13 log CFU/g. The survival of L. paracasei in orange jelly drink after 4 weeks storage at 4°C
was determined. It was found that cells microencapsulated in alginate with 2% w/v oligofructose showed
higher survival than cells microencapsulated in alginate and free cells.
Keywords: microencapsulation, oligofructose, simulated gastrointestinal, condition jelly drink
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1. บทนํา
ในสังคมปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพรางกายเพิ่มมากขึ้น จึงทํา
ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายตามมา ผลิตภัณฑอาหารที่กําลังเปนที่นาสนใจและมีงานวิจัยศึกษา
กันมาก คือ ผลิตภัณฑอาหารที่เสริมจุลนิ ทรียที่มีประโยชนหรือโพรไบโอติก (probiotics) ซึ่งบทบาทสําคัญของโพรไบโอติกตอ
สุขภาพนั้นจะเนนแนวทางการปองกันไมไดเปนการรักษา โดยชวยในการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร จากคํากลาว
ที่วา “การรับประทานอาหารที่ดีจะทําใหมีสุขภาพที่ดี” ซึ่งโพรไบโอติกเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการชวยระบบการยอยและ
สงเสริมการทํางานของระบบขับถาย สิ่งเหลานี้ลวนสงเสริมใหรางกายของผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้โพรไบโอติกยังมี
คุณสมบัติปกปองรางกายไมใหไดรับอันตรายจากเชื้อจุลินทรียกอโรค ชวยลดระดับคอเลสเตอรอล ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกัน
ของรางกาย และการลดระดับการเกิดสารกอมะเร็ง (ไชยวัฒน ไชยสุต, 2556, Kumar, M., et al., 2012; Mikov, M.M., et
al., 2014; Ouwehand, A.C., et al., 1999; Robinson, R. K., 2002; Saarela, M., et al., 2000) ตัวอยางโพรไบโอติกที่
นิยมเติมในอาหาร เชน Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp. และ Streptococcus sp. (Tripathi &Giri, 2014)
ผลิตภัณฑโพรไบโอติกสวนใหญเปนผลิตภัณฑจากนม เชน โยเกิรต นมเปรี้ยว เนยแข็ง คีเฟอร (kefir) เปนตน การรับประทาน
ผลิตภัณฑโพรไบโอติกที่มีสวนประกอบของน้ํานมนั้นเปนขอจํากัดของผูบริโภคบางกลุม เชน ผูที่มีภาวะไมยอยน้ําตาลแลคโตส
(lactose intolerance) ผูแพโปรตีนในนม (milk protein allergy) และผูบริโภคอาหารมังสวิรัติบางกลุม ดังนั้นจึงมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมโพรไบโอติกที่ไมมีสวนประกอบของน้ํานมเพื่อเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคกลุมดังกลาว
อีกทั้งเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหมใหกับผูบริโภคกลุมอื่น ๆ ดวย ในงานวิจัยนี้มีความสนใจในการศึกษาผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
เสริมโพรไบโอติก ผลิตภัณฑเยลลี่เหลวสามารถตักหรือใชหลอดดูดรับประทานได เปนอาหารวางที่รับประทานไดงาย คํานิยาม
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ตาม มผช. 518/2547 เยลลี่เหลว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําผลไม ผัก ธัญชาติ หรือ
สมุนไพรมาคั้นหรือสกัดแลวผสมกั บสารใหค วามหวานและสารที่ทําใหเกิ ดเจล เชน เจลาติน คาราจีแ นน วุ น ในปริ มาณที่
เหมาะสมที่จะทําใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะเหลว (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ โ พรไบโอติ ก คื อ การที่ ผู บ ริ โ ภคจะได รั บ ประโยชน จ ากการบริ โ ภคอาหารโพรไบโอติ ก นั้ น จุ ลิ น ทรี ย 
โพรไบโอติกจะตองเหลือรอดในระหวางกระบวนการผลิต การเก็บรักษา รวมทั้ งในระบบทางเดินอาหารของมนุษยดวย โดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2556 เรื่อง การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2) ของไทย
กําหนดวาตองมีโพรไบโอติ กในผลิต ภัณฑอาหารไมนอยกวา 106 cfu/g ตลอดอายุ การเก็บรั กษาของผลิตภัณฑ อาหารนั้ น
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข , 2556) ดังนั้นการคิดคนวิธีที่จะรักษาการมีชีวิตเหลือรอด
ของจุลินทรียโพรไบโอติกใหมากขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต การเก็บรักษาและการบริโภคผลิตภัณฑ จึงไดมีการนําการ
หอหุมเซลลหรือกระบวนการไมโครเอนแคปซูเลชัน (microencapsulation) ดวยเทคนิคเอ็กทรูชัน (extrusion) ซึ่งเปนวิธีการ
ดั้งเดิมและใชกันโดยทั่วไปในการทําเม็ดเจลไฮโดรคอลลอยด (Krasaekoopt, W. et al., 2003) สารหอหุมที่นิยมนํามาใช คือ
อัลจิเนต งานวิจัยของ Ding &Shah (2007) ทําการศึกษาการทนตอกรด เกลือน้ําดี และความรอนของโพรไบโอติก ไดแก
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, L. salivarius, L. plantarum, L. acidophilus, L. paracasei
และ B. lactis พบวาโพรไบโอติกที่ถูกหอหุมจะมีความสามารถในการทนตอกรด เกลือน้ําดีและความรอนไดดีกวาเซลลที่ไมถูก
หอหุม แตอยางไรก็ตามในการใชเทคนิคการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนต เพียงอยางเดียวอาจจะยังไมเพียงพอในการปกปองเซลล
โพรไบโอติกได การหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับพรีไบโอติกจะทําใหโพรไบโอติกรอดชีวิตไดมากขึ้น ดังงานวิจัยที่ผานมาที่ได
ศึกษาผลของการหอหุมเซลลจุลินทรีย L. acidophilus และ L. casei ดวยอัลจิเนตรวมกับการเติมกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด
(galactooligosaccharide) 1.5% (w/v) ผลพบวาจุลินทรีย L. acidophilus และ L. casei สามารถรอดชีวิตในผลิตภัณฑ
โยเกิรตไดมากขึ้น (Krasaekoopt, W. & Watcharapoka, S., 2014) อยางไรก็ตามการศึกษาการเสริมจุลินทรียโพรไบโอติก
ในผลิตภัณฑเยลลี่เหลวยังมีขอมูลไมมากนัก งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการเสริมจุลินทรียโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
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โดยเลือกใชน้ําสมเปนวัตถุดิบและใชโพรไบโอติก คือ L. paracasei เพื่อเปนแนวทางในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเปน
การเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑอาหารใหกับผูบริโภคหลายกลุมมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลลโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิ
โกฟรุคโตสโดยเทคนิคเอ็กทรูชัน
2.2 เพื่อประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสในสภาวะ
เลียนแบบระบบยอยอาหารมนุษย
2.3 เพื่ อประเมิ น การเหลื อรอดของโพรไบโอติ ก ที่ ผ านการห อหุ ม เซลล ด วยอั ล จิ เ นตร วมกั บ โอลิ โ กฟรุ ค โตสใน
ผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลลโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับ
โอลิโกฟรุคโตสโดยเทคนิคเอ็กทรูชัน
3.1.1 การหอหุมเซลลโพรไบโอติก
โพรไบโอติกที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ Lactobacillus paracasei TISTR 450 (จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย) ทําการหอหุมเซลลโดยใชวิธีเอ็กทรูชัน (extrution) เตรียมสารแขวนลอยของเชื้อ
โพรไบโอติกใหมีความเขมขนในชวง 9-9.5 log CFU/ml นําสารแขวนลอยเชื้อดังกลาวมา 0.2 ml ผสมกับอัลจิเนต ความ
เขมขน 1% w/v ปริมาตร 0.8 ml ใสในภาชนะที่ปลอดเชื้อ จากนั้นจึงนําไปหยดลงในแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 1%
w/v ปริมาตร 200 ml (แคลเซียมคลอไรดตองมีอุณหภูมิต่ํา) โดยใชหลอดฉีดยาขนาด 1 ml และระยะหางระหวางปลายเข็ม
จากผิวน้ํา 28 cm จากนั้นแชเม็ดเจลไว 5 นาที แลวใชตะแกรงที่ปลอดเชื้อ กรองเม็ดเจลออกแลวจึงลางดวยน้ํากลั่นที่ปลอด
เชื้อ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส เตรียมไดโดยนําอัลจิเนต 1% w/v ผสมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% หรือ 2%
w/v ขึ้นรูปใหเปนเม็ดเจลโดยใชวิธเี อ็กทรูชัน ตามขั้นตอนขางตน (ดัดแปลงจากวิธีของ Nualkaekul, S. et al., 2013)
3.1.2 การวัดขนาดเม็ดเจล
วัดขนาดของเม็ดเจลโดยสุมเม็ดเจล ตัวอยางละ 50 เม็ด แลวจึงใชไมโครมิเตอรในการวัดขนาด
ของเม็ดเจล
3.3.3 การประเมินการรอดชีวิตของเซลลโพรไบโอติกหลังจากการหอหุม
นําเม็ดเจลแตละตัวอยาง ที่ทําการหอหุมเซลลจากปริมาตร 10 ml ใสในถุงปลอดเชื้อ จากนั้นเท
โซเดียมซิเตรท ความเขมขน 2% w/v ปริมาตร 90 ml เขยาใหเม็ดเจลแตก แลวทําการวิเคราะหจุลินทรียดวยเทคนิค spread
plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar บมในที่อุณหภูมิ 37 ºC เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี แลวคํานวณหาคาการ
เหลือรอดของเซลลหลังการหอหุม (%) โดยแทนคาในสูตร = (จํานวนเซลลภายหลังการหอหุม/จํานวนเซลลกอนการหอหุม) x
100 (Krasaekoopt, W. et al., 2014)
3.2 การประเมิน การเหลือรอดของโพรไบโอติก ที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิ เนตรวมกั บโอลิโกฟรุคโตสใน
สภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารมนุษย
เตรี ย มตั ว อย างเม็ ด เจลที่ ผ านการห อ หุ ม เซลล แ ล ว ใส ใ นหลอดทดลองที่ ผ า นการฆ า เชื้ อ จากนั้ นเติ ม
สารละลายเพปซิน ลงไป 9 ml แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 ºC 1 ชั่วโมง (สภาวะเลียนแบบระบบกระเพาะอาหารมนุษย) นํา
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ออกมาปรับ pH เปน 7 ดวยโซเดียมไฮดรอกไซค 1 M แลวเติมสารละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตลงไปในหลอด
ทดลองเดิม 9 ml แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 ºC 1 ชั่วโมง (สภาวะเลียนแบบระบบลําไสมนุษย) จากนั้นนํามาเขยา (Vortex)
ใหเม็ดเจลแตกทําการวิเคราะหจุลินทรียดวยวิธี Spread plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar บมที่อุณหภูมิ 37 ºC เวลา 48
ชั่วโมง แลวทําการคํานวณผลในหนวย log CFU/g (Nualkaekul, S. et al,. 2013)
3.3 การประเมิน การเหลือรอดของโพรไบโอติก ที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิ เนตรวมกั บโอลิโกฟรุคโตสใน
ผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
3.3.1 การผลิตผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
ส วนประกอบในการผลิ ต เยลลี่ เ หลว คื อ น้ํ าส ม เขี ย วหวาน 600 ml น้ํ าตาลทราย 75 g
คาราจีแนน 6 g และกรดซิตริก 1.95 g จากนั้นนําสวนผสมทั้งหมดมาทําการเคี่ยวใหสวนผสมละลายลายทั้งหมด เมื่อสวนผสม
ละลายหมดแลวมาทําการบรรจุในภาชนะขวดแกว
3.3.2 การประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเยลลี่เหลว
ทําการเตรียมโดยนําเซลลอิสระ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตและเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนต
รวมกับโอลิโกฟรุคโตส ปริมาตร 1 ml ในผลิตภัณฑเยลลี่เหลวสูตรน้ําสม และนําไปเก็บที่อุณหภูมิแชเย็น 4+2 ºC โดยเก็บ
รักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ในทุก 1 สัปดาห จะนําตัวอยางออกมาเพื่อตรวจนับจํานวนเซลลโพรไบโอติก ทําไดโดยการเติม
โซเดียมซิเตรต ความเข มขน 2% w/v ลงไปในผลิตภัณฑ จากนั้ นเขยาจนเม็ดเจลแตก แลวทําการวิเคราะหจุลินทรียดวย
เทคนิค spread plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar บมในที่อุณหภูมิ 37 ºC เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีและ
คํานวณในหนวย log CFU/g
4. ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลลโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุค
โตสโดยเทคนิคเอ็กทรูชนั
จากการศึกษาขนาดของเม็ดเจลที่ไ ดจากกระบวนการหอหุมเซลล L. paracasei ด วยอัลจิเนตรวมกั บ
โอลิโกฟรุคโตส แสดงดังตารางที่ 1 ผลพบวาขนาดของเม็ด เจลที่หอหุมดวยสารตางกันมีค าแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
ขนาดของเม็ดเจลอยูในชวง 2.91-3.08 mm โดยเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2 % w/v มีขนาดของเม็ด
เจลใหญที่สุด การเติมโอลิโกฟรุคโตสในปริมาณที่มากขึ้นมีผลทําใหเม็ดเจลมีขนาดที่ใหญขึ้นเนื่องจากเปนการเพิ่มมวลสารของ
เม็ดเจล (Krasaekoopt, W. et al., 2014) สวนการศึกษาการรอดชีวิตของเซลลหลังการหอหุม ดวยสารตางกันมีคาแตกตาง
กันทางสถิติ (p<0.05) การเติมโอลิโกฟรุคโตสมีผลตอการเพิ่มการเหลือรอดของเซลลหลังการหอหุม โดยเซลลที่หอหุมดวย
อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2 % w/v มีการเหลือรอดของเซลลหลังการหอหุมมากที่สุด คือ 91.57% (8.24 log CFU/g)
รองลงมา คือ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% และเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตเพียงอยางเดียว ที่มีการ
เหลือรอดของเซลลหลังการหอหุมเปน 85.37% (7.68 log CFU/g) และ 81.60% (7.34 log CFU/g) ตามลําดับ อยางไร
ก็ตามการเหลือรอดของเซลลหลังการหอหุมทั้งสามวิธีก็ยังคงมีการเหลือรอดในระดับที่สูงกวามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (6 log CFU/g)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลล L. paracasei ดวยเทคนิคเอ็กทรูชัน
สารที่ใชหอหุมเซลล

ขนาดของเม็ดเจล (mm)

อัลจิเนต
2.91+ 0.20 b
อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1%
2.93+ 0.23 b
อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2%
3.08 + 0.06 a
ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

การเหลือรอดของเซลลหลังการ
หอหุม (%)
81.60+ 1.09 c
85.37+ 0.70 b
91.57+ 1.37 a

4.2 การเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสในสภาวะเลียนแบบ
ระบบยอยอาหารมนุษย
จากการศึกษาการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสใน
สภาวะเลียนแบบระบบกระเพาะอาหารและลําไส แสดงดังตารางที่ ที่หอหุมดวยอัลจิเนต เซลลที่ผลพบวาเซลลอิสระ เซลล 2
หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% และ 2% w/v นั้นมีจํานวนการเหลือรอดแตกตางกันทางสถิติ )p<0.05) ซึ่ง
เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2% w/v มีการรอดชีวิตสูงที่สุด คือ 88.71% แสดงใหเห็นวาการเติมโอลิโก
ฟรุคโตสในกระบวนการหอหุมเซลลมีผลทําใหโพรไบโอติกมีการรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารมากขึ้น ซึ่งมีความเปนไปไดวา
โอลิโกฟรุคโตสที่มีคุณสมบัติไมถูกยอยในระบบทางเดินอาหารสวนบนจะทําหนาที่อุดรูพรุนบนเม็ดเจล ทําใหขัดขวางการแพร
ของกรดไปสัมผัสกับเม็ดเจล ซึ่งสามารถปกปองเซลลใหรอดชีวิตไดมากกวาการไมเติมโอลิโกฟรุคโตส สวนเซลลที่หอหุมดวย
อัลจิเนตเพียงอยางเดียวและเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% w/v มีจํานวนการเหลือรอดไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นปริมาณการเติมโอลิโกฟรุคโตสในการหอหุมเซลลก็มีผลตอการเหลือรอดของเซลลโพรไบโอติกดวย
การเติมในปริมาณที่ไมเพียงพอก็ไมมีผลทําใหโพรไบโอติกรอดชีวิตมากขึ้นได แตเมื่อเติมโอลิโกฟรุคโตสในปริมาณที่เพียงพอจะ
สงผลตอการไปปดรูพรุนมากขึ้น จึงมีผลทําใหมีจํานวนเซลลรอดชีวิตในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารไดมากขึ้นดวย อีก
ทั้งขนาดของเม็ดเจลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส %2w/v มีขนาดใหญกวาจึงมีพื้นที่ผิวนอยกวาในการสัมผัส
กับกรดหรือเบสในระบบกระเพาะอาหารและลําไส จํานวนจุลินทรียจึงมีจํานวนเหลือรอดที่สูงกวา )Iyer, C. & Kailasapathy,
K., 2005) สอดคลองกับงานวิจัยที่ผ านมาที่ ทําการศึกษาการหอหุม เซลลโ พรไบโอติกดวยอัลจิเ นตรวมกับชูการบีท (sugar
beet) และชิโ ครี (chicory) ซึ่งเป นพืช ที่อุดมไปด วยสารพรี ไบโอติก ผลพบวาการเติ มพืช ดังกล าว 2 g/100 ml ทําให
Staphylococcus succinus (MAbB4) และEnterococcus fecium (FIdM3) เหลือรอดในสภาวะเลียนแบบระบบยอย
อาหารไดมากขึ้น (Sathyabama, S. et al., 2014)
ตารางที่ 2 จํานวนที่เหลือรอดของ L. paracasei ที่ผานการหอหุมเซลลและเซลลอิสระในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหาร
ของมนุษย
จํานวนเซลลที่เหลือรอด (log CFU/g)
การเหลือรอดของเซลล
สารที่ใชหอหุมเซลล
(%)
กอน
หลัง
เซลลอิสระ
9.22+ 0.10 a
5.56+ 0.16 c
60.33+ 2.38 c
อัลจิเนต
9.19+ 0.14 a
7.19+ 0.25 b
78.29+ 1.31 b
อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1%
9.20+ 0.16 a
7.24+ 0.04 b
78.70+ 1.17 b
อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2%
9.17+ 0.15 a
8.13+ 0.05 a
88.71+ 0.90 a
ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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4.3 การเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสในผลิตภัณฑเยลลี่
เหลว
จากผลการศึ กษาการเหลื อรอดของ L. paracasei ที่ ห อหุม ด วยอัล จิ เ นตรวมกั บ โอลิ โ กฟรุค โตสใน
ผลิตภัณฑเยลลี่เหลวสูตรน้ําสมที่ทําการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ที่อุณหภูมิแชเย็น (4±2 ºC) แสดงดังภาพที่ 1 โดยตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหารไดกําหนดใหปริมาณเชื้อจุ ลินทรียโพรไบโอติกที่มี
ชีวิตคงเหลือไมนอยกวา 6 log CFU/g ตลอดอายุการเก็บรักษานั้น พบวาการเติมเซลลอิสระในผลิตภัณฑเยลลี่เหลวมีปริมาณ
การรอดชีวิตของเซลล L. paracasei โดยมีจํานวนตามเกณฑมาตรฐาน (6 log CFU/g) เปนเวลา 2 สัปดาห การเติมเซลลที่
หอหุมดวยอัลจิเนตและเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส ในผลิตภัณฑเยลลี่เหลวมีจํานวนเชื้อเหลือรอดตาม
เกณฑมาตรฐานเปนเวลา 3 สัปดาห แตเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสมีการเหลือรอดสูงกวาเซลลที่หอหุม
ดวยอัลจิเนตเพียงอยางเดียว ซึ่งแสดงใหเห็นวาเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสจะชวยปองกันเซลลใหมีการ
เหลือรอดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเม็ดเจลมีพรีไบโอติกที่ปดรูพรุนของเจลไดมากกวา และเม็ดเจลมีขนาดใหญกวาจึงทําใหพื้นที่
ผิวสัมผัส ที่จะสัมผัสกับสภาวะตาง ๆ ที่เปนอันตรายกับเซลลนอ ยลง ในขณะที่เม็ดเจลที่หอหุมอัลจิเนตเพียงอยางเดียวเม็ดเจล
จะมีขนาดเล็กและมีผิวสัมผัสมาก จึงทําใหเซลลมีโอกาสสัมผัสกับสภาวะ ที่ไมเหมาะสมมากขึ้น เซลลจึงมีการตายไดมากกวา
(Valero-Cases, E. & Frutos, M. J., 2015) สอดคลองกับ งานวิจัย ที่ผานมาที่ ศึกษาผลของการห อหุม เซลลจุลิ นทรี ย
L. acidophilus และ L. casei ดวยอัลจิเนตรวมกับการเติมกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด (galactooligosaccharide) 1.5%
(w/v) ผลพบวาจุลินทรีย L. acidophilus และ L. casei สามารถรอดชีวิตในผลิตภัณฑโยเกิรตและเครื่องดื่มน้ําสมไดมากขึ้น
(Krasaekoopt, W. & Watcharapoka, S., 2014) อยางไรก็ตามการเติมโอลิโกฟรุคโตสมีผลทําใหไดเม็ดเจลที่มีขนาดใหญขึ้น
ซึ่งอาจมีผลตอการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคได ควรมีการศึกษาในขั้นตอนตอไป

ภาพที่ 1 จํานวนที่เหลือรอดของ L. paracasei ที่ผา นการหอหุมเซลลและเซลลอิสระในผลิตภัณฑเยลลี่เหลวสูตรน้ําสม
ระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ในแตละสัปดาหที่ทําการเก็บรักษา
สัญลักษณ ---- คือ ระดับของจุลินทรียโพรไบโอติกที่ตองพบในผลิตภัณฑตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กําหนด,
FREE คือ เซลลอิสระ, ALG คือ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนต, ALG+1%FOS คือ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุค
โตส 1% และ ALG+2%FOS คือ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1%
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5. สรุปผลการวิจัย
การหอหุมเซลล Lactobacillus paracasei ดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสเปนการปกปองเซลลทําใหมีจํานวน
การเหลือรอดของเซลลเพิ่มขึ้นในระหวางการผลิต หลังจากผานสภาวะการเลียนแบบระบบยอยอาหารของมนุษยและมีผลทํา
ให เ ซลล มี จํ า นวนเหลื อ รอดในผลิ ต ภั ณ ฑ เ ยลลี่ เ หลวเป น ระยะเวลานานขึ้ น โดยการเติ ม โอลิ โ กฟรุ ค โตสมี ผ ลทํ า ให
L. paracasei มี ปริ ม าณเหลื อรอดในผลิ ต ภั ณฑ เ ยลลี่ เ หลวตามเกณฑ ม าตรฐานเป นระยะเวลานานกว าการห อหุ ม ด วย
อัลจิเนตอยางเดียวและเซลลอิสระ
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การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต.ทาแรงออก
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
Screening Fungi Cellulase Production from Soil Non Chemical Paddy Field in
Tharangok Subdistrict, Ban Laem District, Phetchaburi Province
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สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค เพื่อคัด แยกเชื้อราที่ ผลิ ตเอนไซมเ ซลลูเลสจากดิ นนาปลอดสารเคมี ต.ทาแรง ออก
อ.บานแหลม จ. เพชรบุรี โดยนําดินตัวอยางมาเจือจาง เพาะเลี้ยงบนอาหาร CMC agar ที่อุณหภูมิ 30 C เปนเวลา 3-7 วัน
พบเชื้อรา 11 ไอโซเลต นําเชื้อราที่คัดแยกไดทั้งหมดเพาะเลี้ยงบนอาหาร CMC agar เปนเวลา 3 วัน และทดสอบความสามารถ
ในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดยวิธี congo red พบเชื้อรา 6 ไอโซเลทสรางวงใส โดยเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 ใหอัตราสวน
เสนผานศูนยกลางวงใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนีสูงสุดเทากับ 3.17 เมื่อนําไอโซเลท OBL3-2 ไปทดสอบความสามารถการ
ผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงที่ใชรําขาวเปนสับเสตรท ที่อุณหภูมิ 30 C พบวาเชื้อราสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดสูงสุด
เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 9 วัน โดยมีคากิจกรรมเอนไซมเทากับ 1.443 U g-1 substrate จากการใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เพื่อระบุสายพันธุ พบวาเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 เปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp.
คําสําคัญ: เอนไซมเซลลูเลส เชื้อรา Penicillium sp. การหมักแบบแหง รําขาว
Abstract
The aim of this study was to screen of cellulose producing fungi from soil collected from non
chemical paddy field in Tharangok Subdistrict, Ban Laem district, Phetchaburi Province. Soil samples were
diluted using serial technique and cultured on the CMC agar at 30 C for 3-7 days, Eleventh isolated fungi
were found. All of fungi isolates were cultured again on CMC agar at 30C for 3 days for evaluated cellulose
production by congo red test. Six isolates were produce clear zone and isolate OBL3-2 had highest ratio
of clear zone diameter to colony diameter was 3.17. The isolated OBL3-2 was produced cellulase in solid
state fermentation which rice bran was substrate at 30 C, highest activity enzyme 1.443 U g-1substrate
for 9 days. Base on morphological characteristics, this isolate was identified as Penicillium sp.
Keywords: cellulase, Penicillium sp., solid state fermentation, rice bran
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1. บทนํา
การผลิตพลังงานชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานทางเลือกทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล สามารถผลิตผานกระบวนการ
หมักโดยจุ ลินทรี ย วั ตถุดิ บสําหรับการหมั กอาจเป นแปง น้ําตาล หรือชีวมวลกลุ มลิกโนเซลลู โ ลส ความสนใจการนําลิ กโนเซลลูโ ลสเปนวัต ถุดิ บมี มากขึ้น เนื่องจากไมส ามารถใช เป นอาหาร จึง ไมเ กิด ความขัดแยง เกี่ ยวกับการนําพืช อาหารมาเป น
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพ และลิกโนเซลลูโลสเปนชีวมวลที่มีปริมาณมาก โดยมีรายงานวาลิกโนเซลลูโลสถูกผลิตขึ้น
มากกวา 200 พันลานตันตอป องคประกอบหลักของลิกโนเซลลูโลส คือเซลลูโลส (35-50%) เฮมิเซลลูโลส (25-30%) และ
ลิกนิน (25-30%) ซึ่งจะมีอัตราสวนตางกันตามชนิดพืช (Behera and Ray, 2016, Steffien et al., 2014) กระบวนการผลิต
เชื้อเพลิ งชี วภาพประกอบด วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คื อ กระบวนการปรับ สภาพชี วมวล การยอยสลายชีวมวลด วยเอนไซม
กระบวนการหมักเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และการแยกสกัดเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งในขั้นตอนการยอยสลายชีวมวลดวยเอนไซม
เอนไซมสําคัญหนึ่งที่ใชในการยอยสลายคือ เอนไซมเซลลูเลส แตเนื่องจากราคาเอนไซมเซลลูเลสจากจุลินทรียมีราคาสูงเปน
ปจจัยที่ทําใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเปนไปไดยาก (Jing et al., 2015) แมวาในปจจุบันเอนไซม
เซลลูเลสที่ผลิตทางการคาไดมาจากเชื้อรา Trichoderma reesei แตเอนไซมมีคากิจกรรมเอนไซม -glucosidase ต่ํามากซึ่ง
ทําใหคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสโดยรวมต่ํา และเนื่องจากมีจุลินทรียหลายชนิดสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสได และเชื้อรามี
ความสามารถผลิตและหลั่งเอนไซมไดมากกวาจุลินทรียอื่น จึงมีความพยายามที่จะหาเชื้อราสายพันธุอื่นเปนแหลงของเอนไซม
เซลลูเลสเพิ่มเติม (Saini et al., 2015)
ดินนาปลอดสารเคมี หลังการเก็บเกี่ยวที่มีเศษฟางและหญาทับถมซึ่งคาดวานาจะเปนแหลงที่สามารถพบจุลินทรียที่มี
ความสามารถในการย อยสลายเศษวั ส ดุ ท างการเกษตร ผู วิ จัย จึ ง เก็ บ ตั วอย างดิ นปลอดสารเคมี บริ เ วณ ต. ท าแร ง ออก
อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี เพื่อนํามาคัดแยกเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อคัดแยกเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ทาแรงออก อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอนไซมเซลลูเลสเปนกลุมเอนไซมที่ประกอบดวยเอนไซม 3 ชนิด คือ endoglucanase, exoglucanase และ glucosidase ที่ทํ างานร วมกันเปนลําดับเพื่อสลายเซลลูเลสใหเป นน้ําตาลกลูโ คส สามารถผลิตจากจุลินทรี ยหลายชนิดทั้ ง
แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และเชื้อรา แตจุลินทรียไมมากที่สามารถใหเอนไซมในปริมาณสูง และมีประสิทธิภาพในการยอย
สลายเซลลูโลสไดดี เชื้อราเปนกลุมจุลินทรียสําคัญชนิดหนึ่งในการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (Kale and Zanwar, 2016, Soni et
al., 2010) จึงมีรายงานการคัดแยกเชื้อราที่มีความสามารถผลิตเอนไซมหลายฉบับ นอกจากนี้เชื้อราสามารถใชวัตถุดิบหลาย
ชนิด และสามารถผลิตเอนไซมไดดีในการหมักแบบแหงซึ่งมีคาใชจายในการผลิตต่ํากวาการหมักในอาหารเหลว จึงไดรับความ
สนใจคัดแยกเชื้ อราและผลิตเอนไซมเซลลูเ ลสจากเชื้ อราในการหมักแบบแหงเพิ่มขึ้ น เชน งานวิ จัยเพื่ อคัด แยกเชื้อ ราผลิ ต
เอนไซมจากดิ นของ Kale and Zanwar (2016) พบเชื้อรา 4 ไอโซเลทซึ่ง อยูใ น 2 สกุ ลคื อ Trichoderma sp. และ
Aspergillus sp. เมื่ อนําไปผลิ ตเอนไซม ในการหมั กแบบแหง โดยใชวัส ดุทางการเกษตรเป นแหลงคารบอน ที่อุณหภูมิหอง
พบวาเชื่อรา Trichoderma sp. ใหคากิจกรรมเอนไซมสูงสุด 31.3 U mL-1mim.-1 เมื่อเพาะเลี้ยงนาน 4 วันโดยใชฟางขาว
ฟางเปนแหลงคารบอน รองลงมาคือ Aspergillus niger (29 U mL-1mim.-1) A. fumigates (28.3 U mL-1mim.-1) ในราย
งานวิจัยของ Liu et al. (2011) ศึกษาการผลิตเอนไซมจากเชื้อรา Penicillium decumbens ML-017 ที่ผานการกลายพันธุ
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ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชรําขาวเปนสับ เสตรท สามารถผลิตเอนไซมได 5.67 IU g-1 รายงานการคัดแยกเชื้อราที่สามารถผลิต
เอนไซมเซลลูเลส สวนใหญหลังจากแยกเชื้อราที่ตองการใหไดสายพันธุบริสุทธิ์แลว จะนําเชื้อมาทดสอบเบื้ องตนบน plate
screening ที่มีอาหาร CMC agar หรืออาหารที่เติมเซลลูโลส เพื่อใชเปนปจจัยในการคัดแยก หลังจากเพาะเชื้อใหเจริญได
ระยะหนึ่งจะประเมินการผลิตโดยอาศัยการสรางวงใสจากการสลายเซลลูโลสในอาหารดวยสียอม congo red และลางสีดวย
สารละลายโซเดียมคลอไรด เชนรายงานวิจัยของ Kale and Zanwar (2016) ที่ใช 1% congo red ลางสีดวย 1N NaCl
ประเมินความสามารถการผลิตเอนไซมของจุลินทรียโดยใชความกวางวงใสที่เกิดขึ้น และคัดเลือกเชื้อราที่ใหขนาดวงใสกวาง
ที่สุดไปศึกษาในขั้นตอไป ขณะที่รายงานวิจัยของ Rathore et al. (2014) ซึ่งคัดแยกจุลินทรียที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส
จากดินและพืชน้ํา ประเมินประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมเซลลูเลสบนอาหาร CMC agar ดวย 0.1% congo red ลางสีดวย
1N NaCl และคัดเลือกจุลินทรยที่ใหคาอัตราสวนระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสกับขนาดเสนผานศูนยกลางโคโลนีสูงไป
ศึกษาต อไป ในงานวิ จัย นี้ ป ระเมินประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เอนไซม ตามวิ ธีข อง Rathore et al. (2014) และทดสอบ
ความสามารถการผลิตเอนไซมเซลลูเลสในการหมักแบบแหงบนอาหารที่มีรําขาวที่เติม Mendel’s medium เปนสับสเตรท
ดัดแปลงจาก Narra et al. (2012) ซึ่งทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อรา Aspergillus terreus ในการหมักแบบแหง
โดยใชฟางขาวทีผ่ านการปรับสภาพดวยสารละลาย NaOH เปนสับสเตรท
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 การคัดแยกจุลนิ ทรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส
เก็บ ตัวอยางดิ นจากนาปลอดสารเคมี จํานวน 5 จุ ด นําตั วอยางดินไปทําเจือจางดวยวิธี dilution serial
technique ดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ และนําไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร CMC agar ที่อุณหภูมิ 30C เปนเวลา 3-7 วัน แยกโคโลนี
เชื้อราที่เจริญไปทําใหบริสุทธิ์ และเก็บเชื้อราบนอาหาร CMC agar เพื่อนําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป
4.2 การทดสอบความสามารถการผลิตเอนไซมเซลลูเลสบนอาหารแข็ง
นําเชื้อราที่คัดแยกไดมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร CMC agar อุณหภูมิ 30C เปนเวลา 3 วัน ทดสอบความสามารถ
การผลิตเอนไซมเซลลูเลสดวยวิธี congo red test โดยใชสารละลาย 0.1% congo red ราดบนเชื้อรา นาน 15 นาที เท
สารละลายทิ้ง และลางสีออกดวยการราดดวย 1 N NaCl นาน 10 นาที วัดขนาดวงใสที่เกิดขึ้น ประเมินความสามารถการผลิต
เอนไซม โดยใชอัตราสวนเสนผานศูนยกลางวงใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนี
4.3 การทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลสในการหมักแบบแหง (solid state fermentation)
นําเชื้อราที่ใหอัตราสวนเสนผานศูนยกลางวงใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนีสูง ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารทีใ่ ชรําขาว
เปนสับสเตรท โดยใชรําขาว 10 g. เติม mineral salt medium 8 mL (ประกอบดวย (g L-1) ; (NH4)2SO4 1.86, KH2PO4
2.0, urea 0.3, MgSO4.7H2O 0.3, CaCl2 0.03, yeast extract 4.08; (mg L-1) FeSO4.7H2O 0.5, MnSO4.H2O 1.6,
ZnSO4.7H2O 1.4, CoCl2 2.0, peptone 0.8% (w/v) (ดัดแปลงจาก Narra et al. (2012)) ความเขมขนสปอรเริ่มตน 1x107
spores g-1 substrate เปนเวลา 12 วัน เก็บตัวอยางทุกวัน สกัดเอนไซม โดยใช 0.05 M sodium acetate buffer pH 4.8
ในอัตราสวน 1 g. sample : 10 mL acetate buffer เขยาและตั้งวางที่อุณหภูมิหอง นาน 1 ชม. นํา crude enzyme ที่ได
ไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 5000 rpm เปนเวลา 15 นาที นํา crude enzyme ที่ไดไปทดสอบวัดคากิจกรรมเอนไซมโดยวัด
น้ําตาลที่เกิดขึ้นโดยวิธี DNS method ตามวิธีของ Miller (1959)
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5. ผลการวิจัย
จากตัวอยางดิน 5 จุดเมื่อนํามาคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร CMC agar พบเชื้อ
รา 11 ไอโซเลท เมื่อนําเชื้อราทั้ง 11 ไอโซเลท มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร CMC agar เปนเวลา 3 วันเพื่อทดสอบความสามารถ
ผลิตเอนไซมโดยวิธี congo red พบวามีเชื้อรา 6 ไอโซเลทที่สามารถสรางวงใสหลังการทดสอบ ขนาดเสนผานศูนยกลางวงใส
เสนผานศูนยกลางโคโลนี และอัตราสวนเสนผานศูนยกลางวงใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนี ปรากฏในตารางที่ 1 โดยไอโซเลท
ที่ใหอัตราสวนเสนผานศูนยกลางวงใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนีสูงสุดคือ ไอโซเลท OBL3-2 มีคาเทากับ 3.17
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถการผลิตเอนไซมเซลลูเลสบนอาหาร CMC agar
ขนาดเสนผานศูนยกลาง (mm.)
อัตราสวนเสนผานศูนยกลางวงใส ตอเสนผาน
ไอโซเลท
โคโลนี
วงใส
ศูนยกลางโคโลนี (  SD)*
OBL1-1
16.751.05
30.001.15
1.820.17b
OBL1-2
8.093.39
23.002.65
3.060.77a
OBL1-4
5.470.5
16.141.49
2.960.17a
OBL2-1
8.070.52
26.630.32
3.070.17a
OBL2-3
19.622.68
28.135.52
1.430.1b
OBL3-2
10.330.58
32.670.58
3.170.15a
*ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปรียบเทียบดวยวิธี
Duncan’s multiple range test (P0.05)

เมื่อนําเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 มาทดสอบการผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงซึ่งใชรําขาวที่ไมผานการปรับสภาพ
เปนสับสเตรท พบวาค ากิ จกรรมเอนไซม มีค าสูง สุด เมื่อเพาะเลี้ยงเป นเวลา 9 วัน ให คากิ จกรรมเอนไซม 1.443 U g-1
substrate คากิจกรรมเอนไซมในแตละวันแสดงในตารางที่ 2 เมื่อนําเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 ไปศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาพบวาเปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp
ตารางที่ 2 คากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสในการหมักแบบแหง
ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง (วัน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คากิจกรรมเอนไซม (U/g substrate) (
0.3750.15
0.7340.06
0.7730.10
0.8260.02
0.8710.11
1.0010.26
1.0240.11
1.1750.08
1.4430.06
1.3400.37
1.1630.10
1.0480.06
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ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 ภายใตกลองจุลทรรศน (กําลังขยายภาพ 400 เทา)
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการคัดแยกเชื้อราจากดินนาปลอดสารเคมีพบวาเชื้อราที่สามารถเจริญบนอาหาร CMC agar 11 ไอโซเลท ซึ่ง
จํานวนเชื้อที่พบนอยอาจเนื่องจากการคัดแยกนี้อาศัยการเจริญบนอาหารที่มีแหลงคารบอนเพียงคารบอกซิลเมทิ ลเซลลูโลส
เชื้อราที่สามารถเจริญไดจะตองมีความสามารถผลิตเอนไซมที่ยอยสลายแหลงคารบอนนี้เทานั้น ประกอบกับตัวอยางดินที่เก็บมี
สภาพคอนขางแหง เนื่องจากเปนดินหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งอยูในระหวางการตากดินเพื่อเริ่มตนการเพาะปลูกใหม สอดคลองกับ
สุพจน ใชเทียมวงศ (2545) ที่กลาววาดินที่มีความอุดมสมบูรณมีความชื้นเหมาะสมเปนแหลงที่ดีของจุลินทรีย สามารถพบ
จุลินทรียไดมาก ขณะที่ดินความอุดมสมบูรณต่ํา พบจุลินทรียไดคอนขางนอย เมื่อนํามาทดสอบความสามารถการผลิตเอนไซม
บนอาหารแข็งโดยวิธี congo red พบวามีเชื้อรา 6 ไอโซเลทที่สามารถสรางวงใสได ไอโซเลทที่ใหอัตราสวนเสนผานศูนยกลาง
วงใสตอโคโลนีสูงสุดคือ ไอโซเลท OBL3-2 มีคาเทากับ 3.17 เมื่อนําไปทดสอบการผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงโดยใชรํา
ขาวเปนสับสเตรท สามารถผลิตเอนไซมไดสูง 1.443 U/g substrate เมื่อเพาะเลี้ยงนาน 9 วัน หลังจากนําไปศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาพบวาเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 เปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp. ซึ่งเปนหนึ่งในเชื้อราที่มีรายงานวา
สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเ ลส ดังเชน รายงานวิจัยของ Jing et al. (2015) ซึ่ง คัดแยกเชื้อราจากตัวอยางในบริเวณเขต
ปกครองตนเองกวางสีจวงพบเชื้อรา Penicillium oxalicum ที่สามารถผลิตเอนไซม filter paper cellulose และเอนไซม
endogluconase (CMCase) ได 2.74 และ 13 U/mL ตามลําดับ และรายงานการผลิตเอนไซม -glucosidase ที่ทน
อุณหภูมิสูง และเอนไซม CMCase จากเชื้อรา Penicillium sp. LMI01 ที่แยกไดจากดินของ Santa-Rosa et al. (2018) ที่
ผลิตเอนไซมในอาหารเหลวพบวาเชื้อรา Penicillium sp. LMI01 ใหคา specific enzyme activity ของเอนไซม glucosidase และเอนไซม CMCase เทากับ 1.354 และ 27.170 U/mg ตามลําดับ นอกจากการหมักในอาหารเหลวแลวยัง
มีรายงานการผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อรา Penicillium sp. ในการหมักแบบแหง (solid state fermentation) เชน
รายงานวิจัยของ Liu et al. (2011) ซึ่งผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อรา Penicillium decumbent ML-017 ที่ผานการ
กลายพันธุ ในการหมั กแบบแหง โดยใช รําข าวเป นสั บ สเตรท สามารถผลิ ตเอนไซมเ ซลลู เลสได 5.76 IU/g ดั งนั้ นเชื้อรา
Penicillium sp. ที่คัดแยกไดจากงานวิจัยนี้นาจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปสูการเปนหนึ่งในทางเลือกของเชื้อราสําหรับผลิต
เอนไซมเซลลูเลสได
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7. สรุปผลการวิจัย
การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี โดยเก็บตั วอยางดินหลังการเก็บเกี่ยว พบเชื้อรา
ไอโซเลท OBL3-2 สามารถผลิตเอนไซมไดสูงสุดเทากับ 1.443 U/g substrate เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 9 วัน จากการใช
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อระบุสายพันธุพบวาเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 จัดเปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp.
8. ขอเสนอแนะ
การศึ กษานี้ เปนเพียงการศึ กษาขั้ นตนเพื่อคั ดแยกเชื้อราที่มี ความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนา
ปลอดสารเคมี และทดสอบการผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงโดยใชวัสดุในทองถิ่นเปนสับสเตรทในการผลิตเอนไซม ควร
ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้ คือ สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณเอนไซมที่ไดจากเชื้อราที่คัดแยกได และ
ทดสอบการใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยูในทองถิ่นเปนสับสเตรทสําหรับการผลิต เพื่อเปนอีกทางหนึ่งทางเลือกของการ
กําจัดวัสดุเหลือทางการเกษตรนอกจากการเผาซึ่งสรางปญหาสิ่งแวดลอม
9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เปนผลงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับการ
สนั บ สนุ นจากโครงการอนุ รั กษ พั นธุ กรรมพื ช มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และผู วิจัย ขอขอบคุ ณสาขาชี ววิ ท ยา คณะ
วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ที่อนุ เคราะห เ ครื่ องมือ อุป กรณ สารเคมี และสถานที่ ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
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ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
Antibacterial Activity of Luminescent Mushroom (Neonothopanus nambi)
extracts against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
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งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ MRSA ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทําละลาย
อินทรีย พบวา สารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อและเสนใยที่สกัดดวย dichloromethane มีน้ําหนักของสารสกัดเทากับ 128.78 mg/l
และ 209.14 mg/l ตามลําดับ ซึ่งเปนสวนสกัดที่มีน้ําหนักของสารสกัดมากที่สุด จากการทดสอบฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรีย
พบวาสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213 และเชื้อ MRSA
NPRC 001R ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC/MBC เทากับ 2/2 µg/ml และ 4/4 µg/ml ตามลําดับ จากการทดสอบ time-kill assay
พบวา สารสกัดดังกลาวที่ความเขมขน 8 µg/ml มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ S. aureus ที่เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และสารสกัดที่
ความเขมขน 16 µg/ml มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ MRSA ที่เวลา 1 ชั่วโมง
คําสําคัญ: เห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi, methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Abstract
The objective of this research was to study on antibacterial activity of luminescent mushroom
(Neonothopanus nambi) extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The weight
of culture filtrate and mycelia extracted with dichloromethane has 128.78 mg/l and 209.14 mg/l,
respectively. The result showed that culture filtrate extracted with dichloromethane possessed antibacterial
activity against S. aureus ATCC 29213 and MRSA NPRC 001R. The MIC and MBC was 2/2 µg/ml and 4/4
µg/ml, respectively. In time-kill assay test found that dichloromethane extracts concentrate at 8µ g/ml
has bactericidal property at 1:30 hour and extracts concentrate at 16 µg/ml has bactericidal property at
1 hour.
Keywords: luminescent mushroom, Neonothopanus nambi, methicillin-resistant Staphylococcus aureus
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1. บทนํา
เชื้อ MRSA เปนเชื้อกอโรคที่พบวาเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีรายงานเพิ่มสูงขึ้น สวนใหญจะพบใน
ผูปวยที่มีภูมิคุมกันต่ํา โดยมีการติดตอของเชื้อจากผูปวยหนึ่งไปยังผูปวยอื่น ๆ หรือจากบุคลากรทางการแพทยสูผูปวยโดยการ
สัมผัส (อิสยา จันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2546) ในปจจุบันมียาตานจุลินทรียบางชนิดที่สามารถรักษาการติดเชื้อ MRSA ได
เชน vancomycin, linesolid และ quinupristin-dalfopristin (Tenover et al., 2004) ซึ่งยาเหลานี้ลวนมีราคาแพงและยัง
มีความเปนพิษสูง ซึ่งจะมีผลกระทบตอไตและมีผลขางเคียงตอผูปวย (Crossley et al., 2009) จึงจําเปนตองมีการคนควาหา
ยาตานจุลินทรียชนิดใหมเพื่อใชในการรักษาการติดเชื้อชนิดนี้
เห็ด เรืองแสงสายพันธุ Neonothopanus nambi มีการค นพบครั้ งแรกในประเทศไทยในบริเ วณเขตพื้นที่ ของ
โครงการอนุรักษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จกระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน (วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน และคณะ, 2551; Saksirirat et al., 2003) โดยในตอนกลางวันครีบ
กานและดอกจะมีสีขาว แตเมื่ออยูในสภาพที่แสงนอยหรือในตอนกลางคืนดอกเห็ดจะเปลงแสงได ซึ่งมีลักษณะเปนแสงสีเขียว
อมเหลือง (วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน และคณะ, 2552) ซึ่งในปจจุบันมีการศึกษาถึงการใชประโยชนจากสารออกฤทธิ์ของเห็ดเรือง
แสง N. nambi ทั้งในดานการเกษตรและทางการแพทย เชน การศึกษาสารออกฤทธิ์ของเห็ดเรืองแสงตอไสเดือนฝอยรากปม
ซึ่งเปนสาเหตุของโรคที่เกิดในพืช (Bua-art et al., 2010; Bua-art et al., 2011) การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ Plasmodium
falciparum และฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ซึ่งเปนเชื้อสาเหตุของวัณโรค (Kanokmedhakul
et al., 2012) แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอการยับยั้งเชื้อ MRSA
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ MRSA เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนายาตานจุลินทรียชนิดใหม และเปนการเพิ่มมูลคา
ของสมุนไพรไทยตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาฤทธิ์การตานเชื้อ MRSA ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi
2.2 เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์เบื้องตนของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ตอเชื้อ MRSA
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง
แบงเสนใยเห็ดเรืองแสงที่เจริญบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ใหมีขนาดเทา ๆ กันจํานวน 3 ชิ้น นําเสน
ใยที่ไดเขี่ยลงในขวดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose broth (PDB) ที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อแลว จากนั้นนําขวด
อาหารที่บรรจุเชื้อแลวบมที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 30 วัน ในสภาวะที่ไมมีแสงโดยนําออกมาโดนแสงวันละ 2 ชั่วโมง
3.2 การเตรียมสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง
กรองแยกเสนใย (mycelium) และน้ําเลี้ยงเชื้อ (culture filtrate) จากนั้นจึงตัดเสนใยเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวสกัดดวย
methanol ดวยวิธีการหมัก (maceration) จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน แลวนําไประเหยเอาตัวทําละลายออกดวยเครื่อง
rotary evaporator จากนั้นละลายดวย 90% methanol นําสวนของสารสกัดจากเสนใย (methanol extract) และน้ําเชื้อ
เห็ดเรืองแสง มาสกั ดดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลาย hexane, dichloromethane และ ethyl
acetate ซึ่งจะไดสวนสกัดของ hexane, dichloromethane และ ethyl acetate ตามลําดับ
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3.3 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบ
เชื้อแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบคือ S. aureus ATCC 29213 และเชื้อ MRSA NPRC 001R โดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง tryptic soy agar (TSA) บมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง คัดเลือกเชื้อโคโลนีเดี่ยว
(single colony) ประมาณ 3-5 colony เพื่อนํามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว Mueller-Hinton broth (MHB) เปน
เวลา 3-5 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุนของเชื้อดวย normal saline solution (NSS) ใหไดความขุนเทากับ 0.5 McFarland
standard (มีเชื้อประมาณ 1.5x108 CFU/ml) ปรับเชื้อ 0.5 McFarland Standard โดยใช MHB ใหมีจํานวนเชื้อเทากับ
1x106 CFU/ml
3.4 การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี Broth microdilution
3.4.1 การเจือจางสารสกัดและยาที่ใชในการทดสอบ
เจือจางสารสกัด ดวย 1% dimethyl sulphoxide (DMSO) และเจือจางยา vancomycin ดวยน้ํากลั่ น
(distilled water) แบบลําดับสอง (serial two-fold dilution) ใหไดความเขมขนสุดทายอยูในชวง 10-1,280 µg/ml และ
1.25-160 µg/ml ตามลําดับ ซึ่งมีความเขมขนเปน 10 เทาของความเขมขนที่ตองการ
3.4.2 การทดสอบฤทธิ์ดวยวิธี Broth microdilution
เติมเชื้อ (1x106 CFU/ml) ปริมาตร 100 µl ใน microtiter plate ซึ่งมีสารสกัด 20 µl และ MHB 80 µl นํา
plate บมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง จากนั้นใส 1% resazurin ปริมาตร 10 µl ลงใน microtiter plate บมที่
อุ ณ หภู มิ 37 °C เป น เวลา 2 ชั่ ว โมง อ านค า ความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย ได (minimum inhibitory
concentration: MIC) โดยอานคาความเขมขนต่ําสุดใน well ที่สี resazurin ไมมีการเปลี่ยนแปลง (ไมมีเชื้อเจริญ) โดยใชยา
vancomycin เปน positive control และใช 1% DMSO เปน negative control จากนั้นปเปตตัวอยางจาก well ที่ไมมีเชื้อ
เจริญ มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร TSA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง อานคาความเขมขนต่ําสุดที่ฆาเชื้อแบค
ที่เรียได (minimum bactericidal concentration: MBC) โดยอานคาความเขมขนต่ําที่สุดที่ไมมีเชื้อเจริญบนอาหาร TSA
3.5 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียตอหนวยเวลา (Timekill assay)
3.5.1 การเจือจางสารสกัดที่ใชในการทดสอบ
เจือจางสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane ดวย %1DMSO แบบลําดับสอง )serial twofold dilution) ใหมีความเขมขนเทากับ 4/1MIC-4MIC และใช %1DMSO เปน negative control
3.5.2 การทดสอบ time-kill assay
นําเชื้อที่ตองการทดสอบปริมาตร 1,000 µl อาหารเลี้ยงเชื้อ MHB ปริมาตร 800 µl และสารสกัดปริมาตร 200
µl ใสลงหลอดทดลอง โดยในชุดควบคุมจะใช 1% DMSO ปริมาตร 200 µl แทนสารสกัด บมที่อุณหภูมิ 37 °C ทําการเก็บ
ตัวอยางที่เวลา 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6, 8 และ 24 ชั่วโมง นํามาเจือจางแบบลําดับสิบ (ten-fold serial dilution) ดวย
normal saline solution (NSS) แลวนับจํานวนเชื้อโดยวิธี drop plate โดยหยดเชื้อที่เจือจางแลว 10 µl บนอาหาร TSA
บมทีอ่ ุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาสรางกราฟความสัมพันธระหวางเวลาและ
จํานวนเชื้อที่รอดชีวิต
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลของการสกัดสารจากเห็ดเรืองแสง
จากการสกัดสารจากน้ําเลี้ยงเชื้อและเสนใยของเห็ดเรืองแสงดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลาย
hexane, dichloromethane และ ethyl acetate พบว า สารสกั ด จากน้ํ า เลี้ ย งเชื้ อของเห็ ด เรื องแสงที่ ส กั ด ด ว ย
dichloromethane มีน้ําหนักของสารสกัดมากที่สุด โดยมีน้ําหนักของสารสกัดเทากับ 128.78 mg/l สวนสารสกัดจาก ethyl
acetate มีน้ําหนักของสารสกัดเทากับ 94.24 mg/l และสารสกัดจาก hexane มีน้ําหนักของสารสกัดนอยที่สุดซึ่งมีน้ําหนัก
ของสารสกัดเทากับ 14.46 mg/l สวนสารสกัดจากเสนใยของเห็ดเรืองแสงพบวา สารสกัดที่สกัดดวย dichloromethane มี
น้ําหนักของสารสกัดมากที่สุด โดยมีน้ําหนักของสารสกัดเทากับ 209.14 mg/l สารสกัดจาก hexane มีน้ําหนักของสารสกัด
เทากับ 69 mg/l และสารสกัดจาก ethyl acetate มีน้ําหนักของสารสกัดนอยที่สุด ซึ่งมีน้ําหนักของสารสกัดเทากับ 26.08
mg/l ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 น้ําหนักของสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อและเสนใยของเห็ดเรืองแสงทีส่ กัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ
น้ําหนักสารสกัด (mg/ml)
สารสกัด
hexane
dichloromethane
ethyl acetate
สารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อ
14.46
128.78
94.24
สารสกัดจากเสนใย
69
209.14
26.08
4.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี Broth microdilution
เมื่อทําการวิเคราะหหาคา MIC และ MBC ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอเชื้อ S. aureus ATCC 29213 และ
MRSA NPRC 001R พบวาสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย hexane และdichloromethane มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213 ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC และ MBC เทากับ 2 µg/ml และมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ MRSA ไดดี
โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 4-8 µg/ml สวนสารสกัดจาก ethyl acetate พบวามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ
โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 8-32 µg/ml สวนสารสกัดจากเสนใยของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธไดดีที่สุด โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 4-8 µg/ml สารสกัดจาก ethyl acetate มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธุไดปานกลางมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 32-64 µg/ml และสารสกัดจาก hexane ไม
มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คา MIC และ MBC ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในสวนสกัดตาง ๆ และยา vancomycin ในการยับยั้งเชื้ อ
แบคทีเรีย S. aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R
MIC/MBC (µg/ml)
สารสกัด
S. aureus ATCC 29213
MRSA NPRC 001R
สารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อ
hexane
2/2
8/8
dichloromethane
2/2
4/4
ethyl acetate
8/8
16/32
สารสกัดจากเสนใย
hexane
>128/>128
>128/>128
dichloromethane
4/8
8/8
ethyl acetate
32/32
32/64
ยา vancomycin
1/1
1/1
4.3 ผลการศึ กษาผลของสารสกั ดจากเห็ด เรื องแสงในการยับ ยั้งการเจริญ ของเชื้อแบคทีเ รียตอหนว ยเวลา
(Time-kill assay)
จากการทดสอบ time-kill assay ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอเชื้อ S. aureus ATCC 29213 พบวาสารสกัด
จากเห็ดเรืองแสงที่ความเขมขน 4MIC (8 µg/ml) สามารถฆาเชื้อไดที่เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และไมพบการเจริญเติบโตของ
เชื้อในชวงเวลาถัดไป สวนสารสกัดที่ความเขมขน 2MIC (4 µg/ml) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไดที่เวลา 2 ชั่วโมง
และพบวาเมื่อเวลาผานไป 8 ชั่วโมง เชื้อมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และที่ความเขมขน MIC (2 µg/ml), 1/2MIC (1 µg/ml),
1/4MIC (0.5 µg/ml) พบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกชวงเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังแสดงภาพที่ 1
การทดสอบ time-kill assay ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอเชื้อ MRSA NPRC 001R พบวาสารสกัดจากเห็ดเรือง
แสงที่ความเขมขน 4MIC (16 µg/ml) สามารถฆาเชื้อไดที่เวลา 1 ชั่วโมง และไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อในชวงเวลาถัดไป
สวนสารสกัดที่ความเขมขน 2MIC (8 µg/ml) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไดที่เวลา 2 ชั่วโมง และพบวาเมื่อเวลา
ผานไปเชื้อมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และที่ความเขมขน MIC (4 µg/ml), 1/2MIC (2 µg/ml), 1/4MIC (1 µg/ml) พบการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกชวงเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังแสดงภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 ผล time-kill assay ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอการยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213
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ภาพที่ 2 ผล time-kill assay ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอการยับยั้งเชื้อ MRSA NPRC 001R
5. อภิปรายผลการวิจัย
การสกัดสารจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี liquid-liquid extraction โดยใชตัวทําละลาย hexane, dichloromethane
และ ethyl acetate นั้น เปนการสกัดแยกองคประกอบทางเคมีดวยตัวทําละลายอินทรียโดยเรียงลําดับความมีขั้วจากตัวทํา
ละลายไมมีขั้วจนถึงตัวทําละลายมีขั้ว ซึ่งทําใหไดสวนสกัดที่มี ขั้วตามขั้วของตัวทําละลายซึ่ง มีผลตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
(อุ ไรวรรณ ดิ ลกคุณานันท และคณะ, 2549) ซึ่ งพบวา สารสกัด ของน้ําเลี้ย งเชื้ อและเสนใยของเห็ ด เรื องแสงที่ส กั ดด วย
dichloromethane มีน้ําหนักของสารสกัดมากที่สุดคือ 128.78 mg/l และ 209.14 mg/l ตามลําดับ ซึ่ง dichloromethane
เปนตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลางมีคุณสมบัติในการทําละลายไดทั้งสวนสกัดที่มีขั้วและไมมีขั้ว นอกจากนี้ยังพบวาสวนที่สกัด
ดวยตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลางจะมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดดีกวาเมื่อเทียบกับสว นสกัดดวยตัวทํา
ละลายที่มีขั้วสูง (Panomket et al., 2011)
จากการทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพบวา สารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อที่ สกัดดวย dichloromethane
มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S.aureus ATCCC 29213 และ MRSA NPRC 001R ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC/MBC เทากับ 2/2
µg/ml และ 4/4 µg/ml ตามลําดั บ และสารสกัด จากเส นใยที่ส กัดดวย dichloromethane มีฤ ทธิ์ในการยับยั้ งเชื้อ S.
aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R ไดดี โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 4-8 µg/ml ซึ่งแสดงใหเห็นวาสวน
สกัดจากตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลางมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไดดีกวาสวนสกัดจากตัวทําละลายที่มีขั้วสูงตามคํากลาว
ของ Panomket et al. (2011) เมื่อเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อ MRSA จากรายงานการวิจัยของ พรเทพ เต็มรังษี (2554)
พบวาสารสกัดจากแกนฝาง เปลือกมังคุด และเหงาขมิ้นชัน ที่สกัดดวยตัวทําละลาย ethanol มีคา MIC ระหวาง 0.625-5
mg/ml ซึ่งสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ MRSA ไดดีกวา
และเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยของ ภาวิณี อุนกอง (2554) ที่ทดสอบการยับยั้งเชื้อ S. aureus ดวยสารสกัดจาก
กระทือปา ขิงแมโขง และวานริ ดสีดวง ที่สกัดดวยตัวทําละลาย ethyl พบวามีคา MIC และ MBC อยูในชวง 500-2000
µg/ml ซึ่งเปนคา MIC และ MBC ที่สูงกวาสารสกัดจากน้ําเลี้ยงของเห็ดเรืองแสง
การทดสอบ time-kill assay ของสารสกั ดจากน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane ตอเชื้อ S. aureus
ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R พบวาสารสกัดที่ความเขมขน 8 µg/ml สามารถฆาเชื้อไดที่เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
และสารสกัดที่ความเขมขน 16 µg/ml สามารถฆาเชื้อไดที่เวลา 1 ชั่วโมง โดยไมทําใหเชื้อกลับมาเจริญอีก โดยสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Anthony et al. (2012) ซึ่งไดทําการทดสอบการยับยั้งเชื้อ MRSA ดวยยา vancomycin พบวาสามารถฆา
เชื้อไดที่เวลา 24 ชัว่ โมง
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6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อ S.aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC/MBC เทากับ 2/2 µg/ml และ 4/4 µg/ml
ตามลําดับและพบวาสารสกัดความเขมขน 8 µg/ml สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213 ไดที่เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
โดยที่เชื้อไมสามารถเจริญเติบโตไดอีก และที่ความเขมขน 16 µg/ml สามารถยับยั้งเชื้อ MRSA NCRP 001R ไดที่เวลา 1
ชั่วโมง
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย ฉบับนี้ไ ดรับทุนสนับสนุ นการวิ จัยจากสถาบันวิ จัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต รหัสทุ นวิจัย สวจ. 07/2559 และ
ขอขอบคุณวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เอื้อเฟออุปกรณและสถานที่สําหรับการทําวิจัย
8. ขอเสนอแนะ
จากผลการทดลองพบวาสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่ สกัด ดวย dichloromethane มีฤ ทธิ์ในการ
ยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R อยูในเกณฑที่ดี จึงควรทดสอบเพิ่มเติมเพื่อแยกสารบริสุทธิ์ที่
สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อดังกลาวไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาฤทธิย์ ับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ Staphylococcus epidermidis ของสารสกัด
จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
Antibacterial activity of luminescent mushroom (Neonothopanus nambi)
extracts against Staphylococcus epidermidis
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เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis เปนแบคทีเรียประจําถิ่นบนผิวหนังและเยื่อเมือกของมนุษย โดยเชื้อ
มีการสรางไบโอฟลม ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของสิว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาฤทธิ์ของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทํา
ละลายอินทรีย ในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis โดยน้ําหนัก และ % yield ของสารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อ
และเสนใยเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีคาสูงที่สุดเทากับ 233.00 mg/l และ 18.07 % ตามลําดับ จากนั้น
คัดเลือกเชื้อ สายพันธุที่สรางไบโอฟลม พบวาเชื้อ S .epidermidis ATCC 35984 เปนสายพันธุที่สรางไบโอฟลม แลวนําไป
ทดสอบการยับ ยั้งการสรางไบโอฟล มและการทําลายไบโอฟลม โดยใชสารสกัดเห็ด เรืองแสงสกัด ดวย dichloromethane
ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลม
เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดเห็ดเรืองแสง แตสารสกัดไมมีฤทธิ์ในการทําลายไบโอฟลม
คําสําคัญ: Staphylococcus epidermidis, Neonothopanus nambi สิว
Abstract
Staphylococcus epidermidis is the normal microbiota in skin and mucous membranes of human.
S. epidermidis can forming biofilms that cause of acne. The objective of this study was to study on antibacterial
activity of luminescent mushroom were extracted by organic solvents for against S. epidermidis biofilms.
The most weight of cuture filtrate and mycelium extracts were extracted by dichloromethane was 233.00
mg/l. and 18.07 % after that detection of biofilm formation strain. The results showed S. epidermidis
ATCC 35984 were the biofilm formation strain. The study activity of cuture filtrate dichloromethane
extracts with the concentration 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC and 1/16MIC for against S. epidermidis biofilms.
The results showed the percentages of inhibitory were 29.79, 23.88, 20.83 and 16.40. But the cuture
filtrate dichloromethane extracts were not capable to kill mature biofilm.
Keywords: Staphylococcus epidermidis, Neonothopanus nambi, Acne
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1. บทนํา
เชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis เปนแบคทีเรียประจําถิ่น (normal microbiota) บนผิวหนังและเยื่อเมือกของมนุษย
(Harris et al., 2002) โดยเปนสายพันธุหนึ่งที่คัดแยกไดมากที่สุดจากเยื่อบุผิวหนังมนุษย สวนใหญพบมากบริเวณรักแร ศีรษะ
เชื้อมีความสามารถในการยึดเกาะกับเซลลของมนุษย (Granslo et al., 2010) โดยทั่วไปจุลินทรียประจําถิ่นจะเจริญเติบโตได
โดยอาศัยน้ํา กรดอะมิโน เกลือแร และกรดไขมัน จากตอมเหงื่อและตอมไขมันจากผิวหนัง ซึ่งปกติจะไมเปนอัน ตราย แตก็
พบวาจะเกี่ยวของกับการเกิดสิว (ธีระ, 2551) นอกจากนี้เชื้อยังมีการสรางไบโอฟลม (Burkhart et al., 1999) โดยลักษณะ
ทางสรีรวิทยาและโครงสรางพื้นฐานของไบโอฟลมจะมีความตานทานตอยาปฏิชีวนะและหลบหลีกกลไกการปองกันของโฮสต
(Otto, 2009) ซึ่ง เปนสาเหตุทําใหเกิ ดสิว ปญหาสิวเปนปญ หาที่มีผลต อสุขภาพจิ ต ทําใหข าดความมั่ นใจ ทําใหวิตกกังวล
กอใหเกิดภาวะซึมเศรา และอาจนําไปสูการฆาตัวตายของเยาวชนบางกลุม (Jappe, 2003)
เห็ดเรืองแสงเปนเห็ดที่มีการเรืองแสงใหเห็นไดดวยตาเปลาในเวลากลางคืนหรือในที่มืด โดยกระบวนการเรืองแสง
ที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการทางชีวภาพ เรียกวา bioluminescence ในปจจุบันมีเห็ดเรืองแสงที่ถูกบันทึกชื่อไวประมาณ 80
สายพันธุ (Bondar et al., 2012) และพบไดในหลายทวีปทั่วโลก เห็ดเรืองแสงสายพันธุ Neonothopanus nambi พบครั้ง
แรกในประเทศไทยในพื้นที่ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งอยูใน
เขตโคกภูตากา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (Bua-art et al., 2011) แมวาเห็ดเรืองแสงสายพันธุนี้จะเปนเห็ดพิษ แต
ปจจุบันนักวิจัยมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดสายพันธุนี้เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ตาน
เชื้อ S. epidermidis ซึ่งเปนแบคทีเรียที่จัดเปนปญหาสุขภาพในปจจุบัน
ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ตอเชื้อ S. epidermidis เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑรักษาสิว และสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืนของเห็ดเรืองแสงตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอการยับยั้งการสรางและการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S .epidermidis
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง
เพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสงในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose broth (PDB) ที่ผานการฆาเชื้อ บมที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 30 วัน ในสภาวะมืด โดยนําออกมาใหไดรับแสงเปนเวลา 2 ชั่วโมงทุกวัน
3.2 การสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสง N. nambi
กรองแยกน้ําเลี้ยงและเสนใยของเห็ดเรืองแสง จากนั้นสกัดสารสําคัญในน้ําเลี้ยงและเสนใยของเห็ดเรืองแสงดวยวิธี
liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด ไดแก hexane, dichloromethane และ ethyl acetate
3.3 การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย
เพาะเลี้ยงเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 (สายพันธุมาตรฐานที่สรางไบโอฟลม) S. epidermidis ATCC 12228
(สายพันธุมาตรฐานที่ไมสรางไบโอฟลม) และเชื้อ S. epidermidis ที่แยกจากผูปวยจํานวน 10 ไอโซเลท (NPRC011-020) บน
อาหาร tryptic soy agar (TSA) ใหไดโคโลนีเดี่ยว โดยบมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเลือกเชื้อ 3-5 โคโลนี
เพาะเลี้ยงในอาหาร tryptic soy broth (TSB) บมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 3-5 ชั่วโมง ปรับความขุนเชื้อใหมีคาเทากับ 0.5
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McFarland standard (มีเชื้อประมาณ 1.5 x 108 CFU/ml) ดวย normal saline solution (NSS) จากนั้นเจือจางเชื้อดวย
อาหาร TSB ใหมีเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/ml
3.4 การคัดเลือกเชื้อ S. epidermidis สายพันธุที่สรางไบโอฟลม
เตรียมเชื้อที่ตองการทดสอบจากนั้นดูดเชื้อลงใน microtiter plate 100 µl แลวเติมอาหาร TSB 100 µl นําไป
บมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลววัดคาการดูดกลืนแสง optical dencity (OD) ที่ความยาวคลื่น 620 nm ลาง
ดวย NSS 200 µl 2 ครั้ง เขยา microtiter plate เพื่อนําแบคทีเรียที่ไมเกาะติดออก ตั้งทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1
ชั่วโมง ยอมสีไบโอฟลมดวย 1% crystal violet 200 µl ทิ้งไว 30 นาที ลางดวยน้ํากลั่นและทิ้งใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นเติม 100% DMSO 200 µl เขยาเบา ๆ จนสี crystal violet ละลายหมด นําไปวัดคา OD ที่ความยาวคลื่น 570 nm
ทําซ้ํา 3 ครั้ง โดยใช 1% DMSO เปนชุดควบคุม หาคาความสามารถในการสรางไบโอฟลมของเชื้อจากระดับความสามารถใน
การเกาะติดของเชื้อ โดยการเปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของเชื้อ (OD) กับคาการดูดกลืนแสงของ negative control
(ODc) ซึง่ แบง เปน 4 ระดับ คือ
OD < ODc
หมายถึง ไมมีการเกาะติด
ODc < OD < 2ODc
หมายถึง เกาะติดนอย
2ODc < OD < 4ODc
หมายถึง เกาะติดปานกลาง
4ODc < OD
หมายถึง เกาะติดปานมาก
3.5 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงตอการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis
เลี้ ย งเชื้ อ S. epidermidis ATCC 35984 ตามวิ ธีในข อ 3.3 จากนั้ นเตรี ยมสารสกัด เห็ ดเรื องแสงที่ ส กัด ด วย
dichloromethane โดยเจือจางสารสกัดเห็ดเรืองแสงแบบลําดับสองดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขนสุดทายเทากับ 1/2MIC,
1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC จากนั้นทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการสรางไบโอฟลม โดยดูดสารสกัดเห็ดเรืองแสงแตละความ
เขมขนที่เตรียมไวใสลงใน microtiter plate ปริมาตร 20 µl เติมอาหาร TSB ปริมาตร 80 µl และดูดเชื้อที่เตรียมไวลงไป
100 µl บมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 620 nm ลางดวย NSS 200
µl 2 ครั้ง เขยา microtiter plate เพื่อนําแบคทีเรียที่ไมเกาะติดออก ตั้งทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง ยอมสีไบโอฟลม
ดวย 1% crystal violet 200 µl ทิ้งไว 30 นาที ลางดวยน้ํากลั่นและทิ้งใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเติม 100% DMSO
200 µl เขยาเบา ๆ จนสี crystal violet ละลายหมด นําไปวัดคา OD ที่ความยาวคลื่น 570 nm โดยใชยา vancomycin
เปนชุด positive control และใช 1% DMSO เปนชุด negative control
3.6 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis
เลี้ยงเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ตามวิธีในขอ 3.3 จากนั้นดูดเชื้อที่เตรียมไว ลงใน microtiter plate หลุมละ
200 µl แลวบมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหเชื้อสรางไบโอฟลม จากนั้นลางดวย NSS 2 ครั้ง เติมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ 180 µl และเติมสารสกัดน้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC,
1/8MIC และ 1/16MIC หลุมละ 20 µl บมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลางดวย NSS 200 µl 2 ครั้ง เขยา
microtiter plate เพื่อนําแบคทีเรี ยที่ไ มเกาะติ ดออก ตั้งทิ้ งไว ใหแ หงที่ อุณหภูมิ หอง 1 ชั่วโมง ยอมสีไ บโอฟลม ดวย 1%
crystal violet 200 µl ทิ้งไว 30 นาที ลางดวยน้ํากลั่นและทิ้งใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเติม 100% DMSO 200 µl
เขยาเบา ๆ จนสี crystal violet ละลายหมด นําไปวัดคา OD ที่ความยาวคลื่น 570 nm โดยใชยา vancomycin เปนชุด
positive control และใช 1% DMSO เปนชุด negative control
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3.7 สถิตและการแปลผล
ขอมูลที่ใชในการศึกษานําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย (S.E.) คํานวณโดยใช
โปรแกรม Microsoft Excel
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสง
เมื่อทําการสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสง ดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด
คือ hexane, dichloromethane และ ethyl acetate ผลการสกัดพบวาสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทํา
ละลาย dichloromethane มีน้ําหนักสารสกัดเทากับ 1.1650 g คิดเปน น้ําหนักสารสกัด 233.00 mg/l ซึ่งมีคามากที่สุด ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 น้ําหนักและ % yield ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทําละลาย hexane, dichloromethane และ ethyl
acetate
สารสกัดเห็ดเรืองแสง
น้ําหนักสารสกัด (g) น้ําหนักสารสกัด (mg/l) % yield
สารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย hexane
0.1185
23.74
สารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane
1.1650
233.00
สารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย ethyl acetate
0.5280
105.60
สารสกัดเสนใยทีส่ กัดดวย hexane
0.3136
6.27
สารสกัดเสนใยที่สกัดดวย dichloromethane
0.9037
18.07
สารสกัดเสนใยที่สกัดดวย ethyl acetate
0.2059
4.12
4.2 ผลการคัดเลือกเชื้อ S. epidermidis สายพันธุที่สรางไบโอฟลม
การคัด เลื อกเชื้ อ S. epidermidis สายพั นธุ ที่ส รางไบโอฟล ม จากความสามารถในการเกาะติด ของเชื้อ โดยการ
เปรี ยบเทีย บค าการดู ดกลื นแสงของเชื้อ (OD) กั บค าการดู ดกลื นแสงของ negative control พบว าเชื้อ S. epidermidis
ATCC 35984 มีความสามารถในการเกาะติดมาก แสดงวามีความสามารถในการสรางไบโอฟลมมาก ดังแสดงในตารางที่ 2
โดยนําเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ซึ่งพบวามีความสามารถในการสรางไบโอฟลม ไปใชในการทดสอบการยับยั้งและ
การทําลายไบโอฟลมของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอไป
ตารางที่ 2 ระดับการเกาะติดของเชื้อ S. epidermidis สายพันธุมาตรฐานและสายพันธุที่แยกไดจากรอยสิว
เชือ้ S. epidermidis
การเกาะติด
S. epidermidis ATCC 35984
เกาะติดมาก
S. epidermidis ATCC 12228
เกาะติดนอย
S. epidermidis NPRC011
เกาะติดนอย
S. epidermidis NPRC012
เกาะติดปานกลาง
S. epidermidis NPRC013
เกาะติดนอย
S. epidermidis NPRC014
เกาะติดปานกลาง
S. epidermidis NPRC015
เกาะติดนอย
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เชือ้ S. epidermidis
S. epidermidis NPRC016
S. epidermidis NPRC017
S. epidermidis NPRC018
S. epidermidis NPRC019
S. epidermidis NPRC020

การเกาะติด
เกาะติดปานกลาง
เกาะติดปานกลาง
เกาะติดปานกลาง
เกาะติดนอย
เกาะติดนอย

4.3 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis
จากการทดลองการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเห็ดเรือง
แสงที่สกัดดวย dichloromethane ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC พบวาสารสกัดเห็ดเรืองแสงสกัดดวย
dichloromethane มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสรางไบโอฟลม โดยเปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมเพิ่มขึ้นตามความเขมขน
ของสารสกัดเห็ดเรืองแสง แตสารสกัดเห็ดเรืองแสงสกัดดวย dichloromethane มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมไดนอยกวา
ยามาตรฐาน (vancomycin) ดังแสดงในภาพที่ 1
% การยับยั้งการสรางไบโอฟลม

80
60
40

สารสกัด
vancomycin

20
0
1/2MIC

1/4MIC
1/8MIC 1/16MIC
ความเขมขนของสาร (MIC)

ภาพที่ 1 เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัด
จากน้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane และ vancomycin (ยามาตรฐาน)
4.4 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis
จากการทดลองการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสง
ที่สกัดดวย dichloromethane ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC พบวาสารสกัดเห็ดเรืองแสงไมมีฤทธิ์
ในการทําลายไบโอฟลมเมื่อเทียบกับชุดควบคุม สวน vancomycin ที่ใชเปน positive control ในการทดสอบนั้นพบวาที่
ความเขมขน1/2MIC มีเปอรเซ็นตการทําลายไบโอฟลมสูงสุด เทากับ 2.21
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การทําลายไบโอฟลม (%)

3
2
สารสกัด
vancomycin

1
0
1/2MIC

1/4MIC
1/8MIC 1/16MIC
ความเขมขนของสาร (MIC)

ภาพที่ 2 เปอรเซ็นตการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดจาก
น้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane และ vancomycin (ยามาตรฐาน)
5 สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาพบวาสารสกัดน้ํ าเลี้ยงเชื้อที่สกั ดด วย dichloromethane มี น้ําหนั กมากที่สุดคือ 1.1650 g คิดเป น
น้ําหนักสารสกัด 233.00 mg/l ผลจากการคัดเลือกสายพันธุ S. epidermidis พบวาเห็ดเรืองแสง S. epidermidis ATCC 35984
เปนสายพันธุที่สรางไบโอฟลมไดมากที่สุด จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากน้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane
ในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้ อ S. epidermidis ATCC 35984 พบวาสารสกัดสามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลม โดย
เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดเห็ดเรืองแสง และจากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก
น้ําเลี้ยงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane ในการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 พบวาสาร
สกัดไมมีฤทธิ์ในการทําลายไบโอฟลม
6 อภิปรายผลการวิจัย
การสกัด สารสําคั ญจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใช ตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด คื อ
hexane, dichloromethane และ ethyl acetate นั้น เปนการสกัดแยกองคประกอบทางเคมีดวยตัวทําละลายอินทรีย โดย
เรียงลําดับความมี ขั้วจากตัวทําละลายไมมีขั้ว ไปจนถึงตัวทําละลายมีขั้ ว ซึ่งวิธีนี้จะทําใหไดสารสกัดที่มีขั้ วตามขั้วของตัวทํ า
ละลายซึ่งมีผลตอการยับยั้งแบคทีเรีย (อุไรวรรณ และคณะ, 2549) โดยผลจากการสกัดสารสําคัญพบวา น้ําหนักและ % yield
ของสารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane มีคาสูงที่สุดเทากับ 233.00 mg/l และ 18.07 % ตามลําดับ แสดงวา
สารสําคัญในเห็ดเรืองแสงสามารถละลายในตัวทําละลาย dichloromethane ไดมากที่สุด ซึ่ง dichloromethane เปนตัวทํา
ละลายที่มีขั้วปานกลาง มีคุณสมบัติในการทําละลายไดทั้งสวนสกัดที่มีขั้วและไมมีขั้ว นอกจากนี้ยังพบวาสวนที่สกัดดวยตัวทํา
ละลายที่มีขั้วปานกลางจะมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดดีกวาเมื่อเทียบกับสวนสกัดดวยตัวทําละลายที่มีขั้วสูง
(Panomket et al., 2011)
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสรางไบโอฟลมและการทําลายไบโอฟลม ซึ่งความสามารถในการสรางไบโอฟลมเปนหนึ่ง
ใน virulence factor ของเชื้อ S. epidermidis (Saising et al., 2012) เมื่อเชื้อ S. epidermidis สรางไบโอฟลมพบวาเชื้อ
มีอัตราการเจริญ เติบโตสูง ขึ้น เนื่องจากการสรางไบโอฟล มของเชื้อสามารถปกปองเซลลข องเชื้ อจากการถูกทําลายโดยยา
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ปฏิชีวนะได (Mah et al., 2001) จากการทดสอบการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของ
สารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC
พบวาสารสกัดเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีเปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมเทากับ 29.79, 23.88,
20.83 และ 16.40 ตามลําดับ และเปนไปตามขอสรุปของศิริลักษณ (2557) คือ เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมขึ้นกับ
ความเขมขนของสารสกัด
นอกจากนี้ผลจากการทดสอบการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อ
เห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane พบวาสารสกัดดังกลาวไมมีฤทธิ์ในการทําลายไบโอฟลมเมื่อเทียบกับชุดควบคุม
จากงานวิ จัยของ Mohamed et al. (2005) ได ท ดสอบฤทธิ์ ใ นการทําลายไบโอฟ ล ม โดยใชย าปฏิ ชี วนะ 3 ชนิ ด คื อ
vancomycin, quinupristin/dalfopristin, และ linezolid ความเขมขน ≥MIC การทดสอบพบวายาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ในการ
ทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ดังนั้นสารสกัดน้ําเลี้ยงเชื้อเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane ในความ
เขมขน ≥MIC อาจมีฤทธิ์ในการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ซึ่งจําเปนตองศึกษาตอไป
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลของซูโครสที่มีผลตอคุณสมบัติของแปงขาวเจา ซึ่งเปนแปงที่ใชในผลิตภัณฑ
ขนมไทย ศึกษาโดยแปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60% ติดตามสมบัติ ของแปงขาวเจา ไดแก สมบัติการไหล สมบัติ
ความรอน เนื้อสัมผัส และการขับน้ําออกจากเจลหลังการแชเยือกแข็ง 5 รอบ ผลการทดลองพบวา เมื่อปริมาณซูโครสเพิ่มขึ้น
สงผลใหสมบัติการไหลดานคาอุณหภูมิการเกิดความหนืด และความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุดเพิ่มขึ้น
สมบัติความรอนดานคาอุณหภูมิการเกิดความหนืด การหลอมผลึก พลังงานเอนทาลป และการขับน้ําออกจากเจลแปงหลังการ
แชเยือกแข็ง 5 รอบเพิ่มขึ้น ในขณะทีเ่ นื้อสัมผัสดานความแข็งและความยืดหยุนลดลง
คําสําคัญ: โมเดลแปง แปงธรรมชาติ ซูโครส พฤติกรรมแปง
Abstract
The research aimed to study the effect of sucrose on rice flour properties whereas rice flour is the
main ingredient using for the Thai desserts. The sucrose concentration was varied as 0, 10, 20, 30 and
60%. The rice flour properties were monitored the rheology property, thermal property, texture values
and syneresis after freeze thawing for 5 cycles. The results were found that the increasing of sucrose
induced the rheology properties especially pasting temperature and set back values rise up. The thermal
properties in onset temperature, melting temperature entralpy value and syneresis after thawing were
also increased meanwhile hardness and springiness values were decreased.
Keywords: starch model, native starch, sucrose, starch property
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1. บทนํา
ขนมไทยเปนผลิตภัณฑที่แสดงความเปนเอกลักษณประจําทองถิ่น และนิยมบริโภคอยางแพรหลาย แตขนมไทยมี
อายุการเก็บรักษาสั้น โดยทั่วไปสามารถเก็บรักษาไดเพียง 2 วัน ที่อุณหภูมิหอง (วารุณี, 2549) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับขนม
ไทยดวยการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการหรือการยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น โดยยังคงเปนที่ยอมรับของผูบริโภคจึงเปนสิ่ง
สําคัญ การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารทําไดหลายวิธี ไดแก การใชสารเคมี การใชความเย็น การแชเยือกแข็ง
และการใหค วามรอนเป นกระบวนการผลิตอาหารพร อมบริโ ภคที่ นิยม เนื่ องจากชวยยืดอายุการเก็บ รักษา รั บประทานได
สะดวก และใชเวลาในการเตรียมเพื่อการบริโภคสั้น (Chareanrein and Preechatammawong, 2012) การแชเยือกแข็ง
เปนวิ ธีการถนอมอาหารที่ลดอุ ณหภู มิของอาหารใหต่ํากวาจุ ดเยื อกแข็ง ทํ าให คา Aw ของอาหารลดลง เป นการชะลอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร ในขณะที่การยืดอายุการเก็บดวยความรอนระดับสเตอริไรเซ
ชัน เปนการใหความรอนที่อุณหภูมิสูง และเวลานานเพื่อทําลายจุลินทรียและเอนไซมตาง ๆ ในอาหาร (วิไล, 2547) อยางไร
ก็ตามวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาดังกลาวสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเคมีของอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มี
สวนประกอบหลักเปนคารโบไฮเดรต เชน แปง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง และใหความรอน ไดแก การเกิดผลึกน้ําแข็ง
การแยกตัวของน้ําออกจากเจลแปง การเกิดเจลาทิไนซระหวางการใหความรอน อาจสงผลกระทบตอเนื้อสัมผัสของแปงที่ใช
ผลิตขนม และการยอมรับผลิตภัณฑของผูบริโภค เกศิรินทร และคณะ (2554) รายงานผลของการแชเยือกแข็งตอคุณภาพ
ดานความแข็ง และการยอมรับคุณภาพขนมชั้นแชเยือกแข็ง โดยพบวาการแชเยือกแข็งแบบเร็วเหมาะสมตอการผลิตขนมชั้น
แชเยือกแข็งมากกวาการแชเยือกแข็งแบบชา เนื่องจากเกิด รีโทรเกรด (retrogradation) นอยกวาการใหความรอนตอแปง
สงผลต อคุ ณภาพของผลิต ภัณฑที่ ได โดย Hu et al (2011) รายงานผลของการให ความรอน แบบ ความดันสูง (high
pressure) และแบบธรรมดา สงผลตอเจลแปงขาวที่ได โดยการใหความรอนทําใหเกิด รีโทรเกรดของเจลแปง งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของซูโครสที่มีตอสมบัติของแปงขาวเจาที่ใชเปนสวนประกอบหลักในขนมไทย การศึกษานี้ชวยให
เขาใจพฤติกรรมของแปงขาวเจา แลวนํามาประยุกตดานการยืดอายุการเก็บของขนมไทย
2. วิธีดําเนินงานวิจัย
2.1 การเตรียมเจลแปงขาวเจาและซูโครส
ศึกษาผลของซูโครสตอสมบัติของแปงขาวเจาโดยแปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60% โดยเลือกระดับ
ซูโครสชวง 10-60% เนื่ องจากระดับ ซูโครสดังกลาวเปนชวงระดับที่นิยมใชในขนมไทย เพื่อใหค วามหวานและถนอมรักษา
อาหาร ศึ กษาผลของซูโครส โดยผสมซูโครสลงในสารละลายแป งความเขม ขน 15% w/w โดยน้ํ าหนักแหง จากนั้ นกวน
สารละลายดวยความเร็ว 250 รอบตอนาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35±5 C˚แลวใหความรอนสารละลายที่อุณหภูมิ
80 ˚C เปนเวลา 15 นาที โดยกวนอยางตอเนื่องจนเจลมีความหนืด 22,809 cps จากนั้นเทลงพิมพขนาด 4×5×1 เซนติเมตร
นําไปนึ่งดวยไอน้ํา 100 ˚C เปนระยะเวลา10นาที ลดอุณหภูมิเจลเปน 30 ˚C ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําออกจากพิมพเพื่อวัด
คุณภาพ
2.2 สมบัติการไหล
เตรียมสารละลายแปง 15% w/w โดยน้ําหนักแหง ใสในกระบอกอลูมิเนียม วัดดวยเครื่องวัดสมบัติการไหล
(Rapid visco amylograph) ใหความรอนที่ 50 ˚C เปนเวลา 1 นาที แลวเพิ่มอุณหภูมิเปน 95 ˚C กําหนดใหอัตราการเพิ่ม
อุณหภูมิเปน 12 ˚C/ นาที และจากนั้นใหความรอนที่ 95 °C เปนเวลา 2.5 นาที จากนั้นทําใหเย็นลงที่ 50 ˚C และคงไวเปน
เวลา 2 นาที (Chareanrein and Preechatammawong, 2012)
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2.3 สมบัติความรอน
เตรียมของผสมระหวางแปง และน้ําอัตราสวน 1:2 ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมงเพื่อใหแปงดูดน้ํา จากนั้นวัด
สมบัติการเปลี่ย นแปลงทางความรอนดวยเครื่อง differential scanning colorimeter (DSC) กําหนดการวัด ที่อุณหภู มิ
30 °C ถึง 120 °C ที่อัตราการไหลเทากับ 10 °C / นาที ติดตามคาอุณหภูมิการเกิดความหนืด (To) อุณหภูมิสูงสุดการเกิด
ความหนืด (Tp) การหลอมผลึก(TM) และพลังงานเอนทาลป (∆H) (Wang et al.,2013)
2.4 การขับน้ําออกจากเจล
เตรียมเจลแปงผสมซูโครส น้ําหนัก 40g ใสหลอดหมุนเหวี่ยงขนาด 150 ml จากนั้นแชเยือกแข็งดวยระบบลม
เย็น (airblast) ที่อุณหภูมิ –25 ˚C เก็บรักษาในตูแ ชเย็น (chest freezer) ที่ -18 ˚C เปนเวลา 7 วัน จากนั้นนําเจลแปงออกมา
ทําละลาย โดยตั้งทิง้ ไวที่อุณหภูมิ 35±5 ˚C จนเจลแปงมีอุณหภูมิ 25 ˚C ชั่งน้ําหนักเจลแปง (w1)จากนั้นหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 8000 rpm เปนเวลา 15นาที ชั่งน้ําหนักของเหลวที่ได (w2) หารอยละการขับน้ําออกจากเจล (%syneresis) ตามวิธีการ
ของ Teng et al. (2011) ทําซ้ํา 5 รอบของการแชเยือกแข็ง
%syneresis= W2 x100
W1
W1 = น้ําหนักเจลกอนหมุนเหวี่ยง (กรัม)
W2 = น้ําหนักของเหลว (กรัม)
2.5 เนื้อสัมผัส
เจลแปงนํามาวัดเนื้อสัม ผัส ดาน ความแข็ง (hardness) และความยืดหยุน (springiness) ดวยเครื่องวัดเนื้ อ
สัมผัส (texture analyser, TA.XT.plus) ดัดแปลงจากวิธีของ Wang et al (2013) โดยใชหัววัด Cylinder Probe ขนาด
P/100กําหนด น้ําหนักการกด(load cell) 300 N แรงกดที่ 40% ของความสูง อัตราเร็วของการวัด(test speed) กอนการวัด
(pre test) และหลังการวัด (post test) ที่ 1, 1 และ 10 mm/s
2.6 การวิเคราะหทางสถิติ
วางแผนการทดลองของการวัดคุณภาพทางเคมีแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) จํานวน 4
ทรีท เมนต วิเคราะหข อมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป เปรียบเทีย บความแตกตางของคาเฉลี่ย ทรีทเมนตดวยวิ ธี
Duncan's multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทดลอง 3 ซ้ํา โดยผลการทดลองแสดงเปนคาเฉลี่ย ± สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1 สมบัติการไหล
ผลของซูโครสตอสมบัติการไหลของแปงขาวเจาแสดงดังตารางที่ 1 พบวา เมื่อระดับซูโครสเพิ่มขึ้น สงผลตอคา
อุณหภูมิ การเกิ ด เจลาติไ นซ (pasting temperature) และความแตกต างระหวางความหนื ด สุ ดท ายกับ ความหนื ดต่ํ าสุ ด
(setback) เพิ่ม ขึ้ นอย า งมีนัย สํ าคั ญ ทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริ มาณซู โครส 60 % มี ค าสู ง ดั งกล าวเพิ่ มมากสุด ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องจาก การเกิดเจลาติไนเซซันของแปง เริ่มจากเม็ดแปงดูดซึมน้ํา และเกิดการพองตัว เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเม็ดแปงจะพอง
ตัวอยางรวดเร็วและดูดซึมน้ํามาก จนเกิดการแตกตัว ทําใหอะมิโลสหลุดออกมาภายนอกเม็ดแปง การเติมซูโครส หรือกลูโคส
ไซรัปสงผลทําใหลดปริมาณน้ําที่แปงตองใชเพื่อการพองตัว เมื่อเพิ่มปริมาณซูโครสจึงทําใหอุณหภูมิเกิดความหนืด pasting
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temperature ของสารละลายแปงสูงมากขึ้น (Zobel and Stephen,1995) ประกอบกับการเพิ่มระดับของซูโครสมีผลทําให
เรงการเกิดรีโทรเกรเดชัน ( retrogradation) จึงทําใหคา set back เพิ่มขึ้น สอดคลองกับ Arunyanart and Charoenrein
(2008) ที่กลาววา การเพิ่มซูโครสในเจลแปงขาวโพด และเจลแปงขาวเจา ทําใหระดับการเกิดรีโทรเกรเดชันเพิ่มขึ้น
3.2 สมบัติความรอน
ผลของซูโครสตอสมบัติความรอนของแปงขาวเจาแสดงดังตารางที่ 2 พบวา เมื่อระดับซูโครสเพิ่มขึ้น สงผลตอคา
Tonset Tpeak และ Tmelting และพลังงานเอนทาลป (ΔH) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากโมเลกุลของซูโครสสรางพันธะไฮโดรเจนกับ
น้ํา และโครงสรางพอลิเมอรของแปง สงผลทําใหความหนืดและการพองตัวของแปงลดลง และพลังงานที่ใชในการสลายผลึก
มากขึ้น (Arunyanart and Charoenrein,2008) ซึ่งตางจากผลการวิจัยของ Maaurf et al. (2001) ที่รายงานวา การเพิ่ม
ปริมาณซูโครสในแปงสาคูสงผลใหคาTonset Tpeak และ Tmellting เพิ่มขึ้น ในขณะทีค่ า ΔH ไมเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 1 สมบัติการไหลของแปงขาวเจาผสมซูโครส แปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60 %
สมบัติการไหล
0
8271.7±129.97

ระดับของซูโครส (%)
10
30
8180.3±114.71 8416.7±61.62

60
8793.7±420.64

ความหนืดสูงสุด
(Peak viscosity)
ความหนืดต่าํ สุดระหวางทําใหเย็น(Trough)
6688.7b±141.43 6576.7b±60.41 6977.3b±243.51 7702.4a±554.56
คาความแตกตางระหวางความหนืดสูงสุดกับความหนืดต่าํ สุด 160.30±267.98 160.37±53.87 153.93±224.31 1591.9.±82.01
ns
(Breakdown)
ความหนืดสุดทายที่อุณหภูมิ 50c˚ns
3084.1±16.32
3063.8±16.29
3069.8±16.24
3043.4±0.23
(Final Viscosity)
คาความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืด 2094.3d±142.21 2465.4b±170.99 2213.2 c±102.22 2664.3 a±54.24
ต่ําสุด (Setback)
เวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด
6.33b±0.11
6.40b±0.70
6.44b±1.66
6.69a±0.03
(peak Time)
อุณหภูมกิ ารเกิดความหนืด
82.90c±0.52
83.20c±0.86
84.25b±1.35
85.30a±0.43
(Pasting Temp)
a,b,c,d

ในแนวนอนเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05)

ตารางที่ 2 สมบัตคิ วามรอนของแปงขาวเจาผสมซูโครส แปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60 %
ระดับของซูโครส
To ( oc)
Tp(oc)
Tm ( oc)
(%)
0
62.50a ±0.06
73.05a ±0.03
81.70a ±0.07
10
63.40a ±0.07
73.85a ±0.08
82.50a ±0.05
30
65.60b ±0.05
78.25b ±0.06
84.80b ±0.04
60
a,b,c

69.50c ±0.05

79.65b ±0.09

87.30c ±0.06

ΔH

(J/g starch)

2.59b ±0.07
2.20a ±0.06
2.61b ±0.08
2.86c ±0.06

ในแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05)

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1687

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

3.3 การขับน้ําออกจากเจล
เมื่อนําเจลแปงขาวเจาผสมซูโครส แลวผานการแชเยือกแข็งและทําละลาย จํานวน 5 รอบ ดังตารางที่3 พบวา
เจลแปงขาวเจาที่ผสมซูโครสในระดับที่เพิ่มขึ้น มีคารอยละการขับน้ําออกจากเจลเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05) ในทุกรอบของการแชแข็งและทําละลายหลายครั้ง สงผลตอขนาดของผลึกน้ําแข็งมีขนาดใหญ ทําใหโครงสรางของ
เจลแปงถูกทําลาย โอกาสทีน่ ้ําออกจากโครงสรางไดมากขึ้น ประกอบกับซูโครสเรงการการเกิดผลึกใหม (recrystallization)
ของแปง จึงอาจสงผลทําใหการขับน้ําออกจากเจลมากขึ้น ซึ่งตางจากผลการทดลองของ Arunyanart and Charoenrein
(2008) ที่รายงานวา การเพิ่มระดับซูโครสจาก 10 เปน 20% ในเจลแปงขาวโพด และเจลแปงขาวเจา ทําใหคาการขับน้ําออก
จากเจลลดลง
ตารางที่ 3 รอยละการขับน้ําออกจากเจล ( % syneresis) ของแปงขาวเจาผสมซูโครสที่ผานการแชเยือกแข็งและทําละลาย
จํานวน 5 รอบ และแปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60 %
ระดับของ
การขับน้ําออกจากเจล (%)
ซูโครส (%)
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5

a,b,c
A,B,C,D,E

0

3.14Eb±1.81

11.90Dc±2.17

15.15Cab±1.12

17.35Bb±1.09

19.07Ab±1.16

10

0.81Ed±0.00

11.08Dcd±2.73

13.9 Cc±2.11

22.14Ba±3.21

25.18Aa±2.22

30

1.51Ec±0.87

13.39CDb±2.98

14.94Cb±0.09

20.75 Bb±1.14

25.29Aa±2.16

60

4.68Ea±2.70

14.38CDa±4.86

16.59Ca±0.08

18.70 Bb±2.12

27.09Aa±2.19

ที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05)
ที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05)

3.4 เนื้อสัมผัส
ผลของซูโครสตอคาความแข็งและความยืดหยุนของแปงขาวเจาแสดงดังตารางที่ 4 พบวาเมื่อเพิ่มปริมาณซูโครสใน
เจลแปง สงผลทําใหคาความแข็งและความยืดหยุนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเจลแปงขาวเจาผสมซูโครสที่
รอยละ 60 มีคาความแข็งและคาความยืดหยุนนอยที่สุดเทากับ 2244 g และ 4.05 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากโมเลกุลของ
ซูโครสสรางพันธะไฮโดรเจนกับน้ํา และโครงสรางพอลิเมอรของแปง (Torres,2013; Arunyanart and Charoenrein, 2008)
ประกอบกับการวัดเนื้อสัมผัสถูกศึกษากับเจลแปงที่ผานการใหความรอนชื้น โดยยังไมผานการแชเยือกแข็ง จึงสงผลใหเจลมี
ความแข็งและความยืดหยุนลดลง
ตารางที่ 4 คาความแข็งและความยืดหยุน ของแปงขาวเจาผสมซูโครส แปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60%
ระดับของซูโครส (%)
ความแข็ง (g)
ความยืดหยุน
0
2461a±139
10
2460a±219
30
2254ab±239
60
2244b±178
a,b,c,d
ในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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4.33a±0.41
4.27ab±0.49
4.05c±0.52
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4. สรุปผลการทดลอง
การเพิ่มปริมาณซูโครสในแปงขาวเจา สงผลใหสมบัติการไหล ความรอน เนื้อสัมผัส และการขับน้ําออกจากเจลแปง
เปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิการเกิดความหนืด ความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุด อุณหภูมิการเกิด
ความหนืด การหลอมผลึก พลังงานเอนทาลป และการขับน้ําออกจากเจลแปงหลังการแชเยือกแข็ง 5 รอบเพิ่มขึ้น ในขณะที่
เนื้อสัมผัสดานความแข็งและความยืดหยุนลดลง
5. กิตติกรรมประกาศ
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ผลของระยะเวลาสุญญากาศตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และการตานอนุมูลอิสระระหวางออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด
Effect of Vacuum Time on Mass Transfer, Physicochemical and Antioxidant
Properties during Osmotic Dehydration of Pineapple
กุหลาบ สิทธิสวนจิก* และอารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
*
kulabname@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาอิทธิพลของเวลาสุญญากาศ (0, 60 และ 120 นาที) ตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพ และการตานอนุมูลอิสระระหวางออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด โดยแชสับปะรดในสารละลายซูโครสที่มีการเติม
กรดแอสคอรบิก ผลการศึกษาพบวาเวลาสุญญากาศสงผลตอคุณลักษณะของสับปะรดประกอบดวย การถายโอนมวลสาร คาสี
ปริมาณความชื้น ปริมาณกรด คาความเปนกรด-เบส (pH), ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดแอสคอรบิก และ
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging (IC50) ของสับปะรดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยคาสี
(L*, a, b) ปริมาณความชื้น และคา pH มีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มเวลาสุญญากาศ ขณะที่การสูญเสียน้ํา (water loss) การเพิ่มขึ้น
ของของแข็ง (solid gains) น้ําหนักที่ลดลง (weight reduction) ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรด กรดแอสคอรบิก
และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของสับปะรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติมกรดแอสคอรบิกลงไปใน
สารละลายออสโมติกสามารถปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของสับปะรดที่มีการกําจัดน้ําบางสวนได
คําสําคัญ: เวลาสุญญากาศ ออสโมติกดีไฮเดรชั่น กรดแอสคอรบิก
Abstract
This research aimed to study the vacuum time (0, 60 and 120 min) on mass transfer, physicochemical
properties and antioxidant activity of pineapples. The pineapple pieces were immersed in a sucrose solution
with added ascorbic acid. Results showed that vacuum time affected several characteristics including mass
transfer, color, moisture content, titratable acidity, pH, total soluble solids, ascorbic content and DPPH
radical scavenging (IC50) of pineapples (p ≤0.05). Color value (L*, a, b), moisture content and pH values
decreased with increase in vacuum time. Whereas water loss, solid gains, weight reduction, total soluble
solids, acidity, ascorbic content and antioxidant activity were likely to increase. The results showed that
the addition of ascorbic acid to the osmotic solution can improve the nutritional value of partiallydehydrated pineapples.
Keywords: vacuum time, osmotic dehydration, ascorbic acid
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1. บทนํา
สับปะรด (Ananas comosus L. Merr) เปนไมผลที่ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปจจุบัน
ประเทศไทยเปนผูผลิตสับปะรดเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากฟลปิ ปนส คอสตาริกา และบราซิล โดยมีปริมาณการผลิตคิดเปน
รอยละ 8.5 ของปริ ม าณการผลิ ตทั้ ง หมดในตลาด (ศู นย อัจฉริย ะเพื่ ออุ ต สาหกรรมอาหาร, 2559) สับ ปะรดอุ ด มไปด วย
สารอาหารที่มีประโยชนมากมาย เชน แคโรทีนอยด สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด (Hossain & Rahman, 2011)
แตมีขอจํากัด คือ อายุการเก็บรักษาสั้น ทําใหการจําหนายเชิงการคาในรูปของผลไมสดเกิดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว ใน
ปจจุบันมีการเพิ่มมูลคาของสับปะรดโดยนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น เช น แยม สับปะรด
บรรจุกระปอง น้ําผลไม ไวน และผลิตภัณฑอบแหง เปนตน โดยในการแปรรูปสับปะรดเปนผลิตภัณฑ เมื่อผานกระบวนการ
เตรี ย มขั้ นต นหรือ ในระหว างการแปรรู ป ด วยความร อนทํ าใหสู ญ เสี ย คุ ณค าทางโภชนาการ เช น วิ ต ามิ นซี ซึ่ ง เป นสารที่ มี
การสู ญเสี ยไดง าย ดัง นั้ นการเลือกเทคโนโลยีที่ จะนํ ามาประยุ กต ใช ร วมกับ กระบวนการแปรรู ปผลไม เพื่ อรักษาคุ ณค าทาง
โภชนาการจากเดิมที่มีอยูห รือเพิ่มปริมาณของสารอาหารจึงไดมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน
ออสโมติกดีไฮเดชั่น (osmotic dehydration) เปนเทคนิคที่ใชในการกําจัดน้ําเบื้องตนใหกับวัตถุดิบผักและผลไม
แตเทคนิคดังกลาวใชเวลานานและทําใหเกิดการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบ ดังนั้นเทคนิคการแชภายใตสภาวะ
สุญญากาศ (vacuum impregnation, VI) จึงถูกนํ ามาใชใ นการปรั บปรุงคุณภาพใหกับผลิตภัณฑผักและผลไม และใชใ น
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนีม้ ีการประยุกตใชกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศ
(pulsed vacuum osmotic dehydration) แทนวิธีการออสโมติกดีไฮเดชั่นที่สภาวะบรรยากาศปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การถายโอนมวลสาร (Derossi et al., 2012) โดยมีรายงานของ Mauro et al. (2016) ทําการศึกษาผลของการเติมแคลเซียม
แลคเตทและกรดแอสคอรบิกในสารละลายซูโครส พบวาเมื่อเพิ่มเวลาในการสุญญากาศสามารถปรับปรุงการถายโอนมวลสาร
และทําใหปริมาณกรดแอสคอรบิกในแอปเปลเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ Hironaka et al. (2011) ทําการศึกษา
การแชมั นฝรั่ งในสารสะลายกรดแอสคอร บิ กภายใตร ะบบสุญญากาศ (vacuum impregnation) พบวาความเข มขนของ
กรดแอสคอร บิกในมันฝรั่ งเพิ่ม ขึ้น ดัง นั้นในงานวิ จัย นี้จึงไดทํ าการศึ กษาในสั บปะรดโดยใช เทคนิค ออสโมติ กภายใต สภาวะ
สุญญากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได
2. วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาสุญญากาศตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการตานอนุมูลอิสระของ
สับปะรด
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาศึกษา
การคั ด เลื อกสั บ ปะรดพั น ธุ ป ต ตาเวี ย มาทํ า การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากสี เ นื้ อ ลั ก ษณะปรากฏ รู ป ร า ง
ขนาดผล น้ําหนัก ไมมีรอยตําหนิ และมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดใกลเคียงกัน
3.2 การศึกษาระยะเวลาสุญญากาศตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการตานอนุมูลอิสระของสับปะรด
3.2.1 การถายโอนมวลสาร
นําสับ ปะรดมาล างทํ าความสะอาดแล วปอกเปลือกตั ดชิ้ นให มีค วามหนา 1.5 เซนติ เ มตร ชั่ งน้ํ าหนั ก
ตัวอยางสับปะรดกอนแชในสารละลายที่มีความเขมขนซูโครส 60 องศาบริกซ ที่มีสวนผสมของกรดแอสคอรบิกรอยละ
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10 อัตราสวนของตัวอยางตอสารละลายเปน1:2 ใชความดัน 150 มิลลิบาร เปนเวลา 0, 60 และ 120 นาที หลังจากนั้นทําให
ระบบกลับเขาสูบรรยากาศปกติ และแชตัวอยางในสารละลายตอจนครบ 180 นาที กรองเอาสารละลายออก และซับตัวอยาง
ดวยกระดาษทิชชู กอนนําตัวอยางไปชั่งน้ําหนักเพื่อคํานวณคารอยละการสูญเสียน้ํา (water loss) การเพิ่มขึ้นของของแข็ง
(solid gains) และการลดลงของน้ําหนัก(weight reduction) ตามวิธีของ Corrêa et al. (2010) ดังสมการ
WR =

(Wo-W) x 100
Wo
WL = (Wwo-Ww) x 100
Wo
SG = (Ws-Wso) x 100
Wo
เมื่อ Wo คือ น้ําหนักตัวอยางเริ่มตน (กรัม) W คือ น้ําหนักของตัวอยาง ณ เวลา t (กรัม) Wwo คือ
ปริมาณน้ําหนักของน้ําในตัวอยาง (กรัม) Ww คือ ปริมาณน้ําหนักของน้ําในตัวอยาง ณ เวลา t (กรัม) Wso คือ น้ําหนักของ
ของแข็งในตัวอยางเริ่มตน (กรัม) Ws คือ น้ําหนักของของแข็งในตัวอยาง ณ เวลา t (กรัม)
3.2.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสับปะรด
วิเคราะหคาสี โดยใชเครื่อง Minolta Chroma Meter (CR-400, Konica Minolta Inc., Japan)
รายงานผลคา L*, a และ b ปริมาณความชื้น ใชเครื่อง Hot air oven ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส อบจนกระทั่งน้ําหนัก
ของตัวอยางคงที่ ทําการบันทึกผล และคํานวณปริมาณความชื้นในหนวยรอยละ (AOAC, 2000) ปริมาณกรด วิเคราะหโดย
การไทเทรตตัวอยางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 0.1 นอรมอล ใชฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร
รายงานผลเปนรอยละของกรดซิตริก (AOAC, 2000) สําหรับคากรด-เบส (pH) วัดคาโดยใช pH meter (AOAC, 2000)
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดหมด (total soluble solids) วัดคาโดยใช Hand refractometer รายงานผลหนวยองศาบริกซ
(Jacob & Paliyath, 2012) ปริมาณกรดแอสคอรบิก วิเคราะหโดยใช ละลายสาร 2,6–dichlorophenol indophenol
(dry solution) สกัดตัวอยางด วยสารละลายกรดเมตาฟอสฟอริก (HPO3) ความเข มขนร อยละ 2 ดวยอัตราสวน 1:1
และทําการกรอง จากนั้นปเปตสารสกัดปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติม dye solution ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําสารละลายที่ไดไป
วัด คาการดู ดกลื นแสงที่ ค วามยาวคลื่ น 265 นาโนเมตร โดยใชเ ครื่อง Spectrophotometer เทีย บกับ กราฟมาตรฐาน
กรดแอสคอรบิก (Halliwell & Foyer, 1976)
3.2.3 การตานอนุมูลอิสระ
เตรียมสารสกัด ดัดแปลงวิธีการของ Loypimai et al. (2009) โดยชั่งตัวอยาง 20 กรัม เติมเมทานอล
ความเขมขนรอยละ 80 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร นําตัวอยางไปปนดวย magnetic stirrer เปนเวลา 30 นาทีและปนเหวี่ยง
ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที นาน 15 นาที กรองดวยกระดาษ Whatman NO.1 นําสารสกัดมาวิเคราะหฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ดัดแปลงวิธีการของ Dasgupta & De (2004) ทําการปเปตสารสกัด
ตัวอยางที่เตรียมไวปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติม DPPH ปริมาตร 3 มิลลิลิตร (DPPH 0.004 กรัม ละลายในเมทานอลรอยละ
80 ปริ ม าตร 100 มิ ล ลิลิ ต ร) เก็บ ตั วอย างไว ในที่ มืด ใหเ กิ ด ปฏิ กิริย าเป นเวลา 30 นาที ที่ อุณหภูมิ ห อง วั ดค าดูด กลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใชเครื่อง Spectrophotometer คํานวณฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระจากสมการ
inhibition activity (รอยละ) = [( Ao – Ae)] x 100
Ao
เมื่อ Ao คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่ไมมีตัวอยาง Ae คือ คาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยาง
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การถายโอนมวลสาร
ตารางที่ 1 การถายโอนมวลสารของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลา
ตางกัน
การสูญเสียน้ํา
การเพิ่มขึ้นของของแข็ง
การลดลงของน้ําหนัก
เวลาสุญญากาศ
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
b
c
0 นาที
21.74±0.39
13.24±0.03
8.50±0.41c
60 นาที
31.01±0.55a
21.28±0.60b
9.73±0.40a
120 นาที
32.66±0.38a
22.80±0.11a
9.86±0.06a
การถายโอนมวลสารในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นมีความสําคัญตอคุณภาพของผลิตภัณฑ เชน คาสี เนื้อสัมผัส
รสชาติ และการยอมรับของผูบริโภค จากการศึกษาพบวารอยละการสูญเสียน้ํา (water loss) การเพิ่มขึ้นของของแข็ง (solid
gains) และการลดลงของน้ํ าหนั ก (weight reduction) ของสั บ ปะรดที่ แ ช ใ นสารละลายซู โ ครสที่ มี กรดแอสคอร บิ ก
เปนองคประกอบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาสุญญากาศ (p≤ 0.05) สับปะรดที่เตรียมขั้นตนโดยใชความดันสุญญากาศ
เปนเวลา 120 นาที มีค ารอยละการสู ญเสี ยน้ํา การเพิ่มขึ้ นของของแข็ง และการลดลงของน้ําหนัก สูง กวาการให ความดั น
สุญญากาศที่เวลา 0 และ 60 นาที เนื่องจากการใหความดันสุญญากาศทําใหกาซที่อยูภายในชองวางระหวางเซลลของผักและ
ผลไมถูกดึงออกในชวงเริ่มตนของกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่น กอนปลอยใหระบบเขาสูบรรยากาศปกติ เปนการเพิ่มแรง
ขับ (driving force) ในการดึงน้ํ าออกจากเนื้อเยื่อของผั กและไมไปสูส ารละลายออสโมติก โดยเกิด กลไก Hydrodynamic
(HDM) กอใหเกิดการแพรของสารละลายเขาสูชองวางภายในเซลลแทนที่กาซที่ถูกกําจัดออกไปสงผลใหมีการถายโอนมวลสาร
เพิ่มขึ้น (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 2556; Shi et al., 1995; Corrêa et al., 2010) ขณะที่การใชความดันสุญญากาศ 0 นาที
(ออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตส ภาวะบรรยากาศปกติ) มีการถ ายโอนมวลสารชาสุด เนื่องจากการเคลื่อนยายน้ําบางสวนจาก
เนื้อเยื่อผลไม อาศัยความแตกตางของแรงดันออสโมติกระหวางภายในเซลลของอาหารและสารละลายออสโมติก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Chottanom et al. (2016) และ Corrêa et al. (2010) ศึกษาระยะเวลาในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดชั่น
ภายใต ส ภาวะบรรยากาศปกติ (Osmotic dehydration) และที่ ส ภาวะสุ ญ ญากาศ (Pulsed vacuum osmotic
dehydration) โดยใชความเขมขนของสารละลาย 20, 40 และ 60 องศาบริกซ ใชเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง พบวาเมื่อเพิ่ม
ความเข ม ข นของสารละลายและระยะเวลาในกระบวนการออสโมซิ ส ส ง ผลให การถ ายโอนมวลสารในเทอมของร อยละ
การสูญ เสียน้ํ า และรอยละการเพิ่มขึ้นของของแข็ งในมะเขือเทศเชอรรี่มีค าเพิ่ม ขึ้น ให ผลเช นเดีย วกับงานวิจัย ของ Corrêa
et al. (2010) ศึกษาในตัวอยางชิ้นฝรั่งแชในสารละลายซูโครสความเขมขน 60 องศาบริกซ ที่เวลาสุญญากาศ 0, 10 และ 15
นาที ดังนั้นการใชสภาวะสุญญากาศในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นทําใหการถายโอนมวลสารมีคาสูง แตเวลาสุญญากาศ
ที่ใชในวัตถุดิบแตละชนิดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางทางชีวภาพของแตละวัตถุดิบ (Biological structure characteristics)
เชน ความพรุน เปนตน (Corrêa et al., 2010)
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4.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
ตารางที่ 2 คุณภาพดานสีของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลาตางกัน
เวลาสุญญากาศ
L*
a*
b*
b
b
0 นาที
63.97±0.90
-0.67±0.01
28.26±1.03b
60 นาที
46.98±0.82c
-1.56±0.01c
25.51±0.65c
120 นาที
48.12±0.50d
-2.45±0.03d
23.37±0.20d
ตัวอยางสด
67.07±0.94a
-0.34±0.02a
31.55±0.21a
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวคอลัมน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
สี เ ป นป จจั ย สํ าคั ญ ในการตั ด สิ นใจซื้ อหรื อบริ โ ภคอาหารของผู บ ริ โ ภคร วมกั บ คุ ณลั กษณะปรากฏของผลิ ต ภั ณ ฑ
คุณภาพดานสี ไดแก คาความสวาง (L*) คาสีแดงหรือสีน้ําเงิน (a*) คาสีเหลืองหรือสีเขียว (b*) ของสับปะรดภายหลังการแชใน
สารละลายซูโครสที่มีการเติมกรดแอสคอรบิกมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มเวลาสุญญากาศ (p≤0.05) และพารามิเตอรดานสีมีคา
ลดลงเมื่อเปรีย บเทีย บกับ ตัวอย างสด โดยตัวอยางที่ผานกระบวนการออสโมติกดี ไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุ ญญากาศที่ เวลา
120 นาที มี คา L* ต่ํ าสุด เนื่ องจากมีการสู ญเสี ยน้ํ าในระหว างกระบวนการออสโมติกดี ไฮเดรชั่นมากสุด และมี ป ริม าณ
การเพิ่ ม ขึ้ นของของแข็ ง (solid gains) สู ง สุ ด จึ ง ทํ าใหค วามเข ม ของสารสี ที่ มี อยู ใ นตั วอย างมี ม ากขึ้ นสง ผลให การหั กเห
และการสะทอนแสงของสับปะรดเกิดการเปลี่ยนแปลง (อาภัสสร ศิริจริยวัตร, 2558; Chiralt & Talent, 2005; MartinezValencia et al., 2011) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสีของผลไมยังขึ้นอยูกับปจจัยที่ทําการศึกษา เชน วัตถุดิบ ชนิดและ
ความเขมขนของสารละลาย (อาภัสสร ศิริจริยวัตร, 2558; Marani et al., 2007; Corrêa et al., 2010; Martinez-Valencia
et al., 2011)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลา
ตางกัน
ปริมาณของแข็ง
ความชื้น
ปริมาณกรด
ความเปนกรด-เบส
เวลาสุญญากาศ
ที่ละลายไดทั้งหมด
(รอยละ)
(รอยละ)
(pH)
(องศาบริกซ)
b
b
b
0 นาที
70.90 ± 0.06
0.45 ± 0.00
3.90 ± 0.01
28.83 ± 0.29a
60 นาที
70.55 ± 0.37c
0.64 ± 0.00a
3.82± 0.02c
27.00 ± 0.00b
120 นาที
67.33 ± 0.62d
0.64 ± 0.00a
3.77 ± 0.03d
26.00 ± 0.00c
ตัวอยางสด
84.66 ± 0.21a
0.32 ± 0.00c
4.65 ± 0.01a
11.00 ± 0.00d
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวคอลัมน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
จากตารางที่ 3 พบวาเวลาสุญญากาศสงผลตอปริมาณความชื้น ปริมาณกรด คาความเปนกรด-เบส (pH) ปริมาณของ
ของแข็ง ที่ล ะลายไดทั้ง หมด (total soluble solid) ของสับ ปะรดอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) โดยเมื่ อเพิ่มเวลา
สุญญากาศสงผลใหปริมาณความชื้น คาความเปนกรด-เบส (pH) และปริมาณของของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดมีแนวโนมลดลง
ขณะที่ปริมาณกรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยออสโมติกดีไฮเดรชั่นเปนกระบวนการที่ใชในการกําจัดน้ําออกจากโครงสรางของผัก
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และผลไมบ างส วน ก อนที่ จะเข าสู กระบวนการแปรรู ปเป นผลิ ตภั ณฑ ต อไป การสู ญเสี ย น้ํ านั้นทํ า ให ปริ ม าณความชื้ นของ
สับปะรดทุกตัวอยางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางสด สวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด ความเปนกรด-เบส และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของสับปะรดเปนผลมาจากการถายโอนมวลสารของกระบวนการออสโมติกดีไฮเดชั่น เมื่อสับปะรด
แชในสารละลายซูโครสที่มีความเขมขนสูงทําใหเกิดแรงขับเคลื่อนใหตัวถูกละลายในสารละลายออสโมติก ไดแก น้ําตาลซูโครส
และกรดแอสคอรบิกเคลื่อนที่เขาสูเยื่อหุมเซลลของสับปะรด เมื่อกรดแอสคอรบิกในโครงสรางของผลไมเพิ่มขึ้นสงผลใหปริมาณ
กรดเพิ่ มมากขึ้น และคาความเปนกรด-เบสลดลง สําหรั บปริม าณของแข็งที่ ละลายไดทั้ งหมดของทุกตัวอย างมีค ามากกว า
ตัวอยางสด

ภาพที่ 1 ปริมาณกรดแอสคอรบิกของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศ
ที่ระยะเวลาตางกัน
a-d
ตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
จากภาพที่ 1 พบวาเวลาสุญญากาศสงผลตอปริมาณกรดแอสคอรบิกของสับปะรดที่ผานกระบวนการออสโมติกดีไฮ
เดรชั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยตัวอยางสับปะรดที่แชในสารละลายซูโครสที่มีการเติมกรดแอสคอรบิกใชเวลา
สภาวะสุญญากาศ 120 นาที มีปริมาณกรดแอสคอรบิกสูงสุด มีรายงานของ Hironaka et al. (2011) ศึกษาการแชมันฝรั่งใน
สารสะลายกรดแอสคอรบิกโดยใชเทคนิคการแทรกซึมภายใตระบบสุญญากาศ (vacuum impregnation) พบวาความเขมขน
ของกรดแอสคอรบิกในมันฝรั่งเพิ่มขึ้น และรายงานวิจัยของ Mauro et al. (2016) ทําการศึกษาการแชแอปเปลในสารละลาย
ซูโครสที่มีสวนผสมของแคลเซียมแลคเตทและกรดแอสคอรบิก โดยใชเทคนิคออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศ
พบวาเมื่อเพิ่มเวลาในการสุญญากาศทําใหปริมาณกรดแอสคอรบิกในตัวอยางแอปเปลเพิ่มมากขึ้นเปนผลมาจากการใชความ
ดันสุญญากาศในชวงเริ่มตนของกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นทําใหกาซที่อยูภายในชองวางระหวางเซลลของผักและผลไม
ถูกดึงออกกอนปลอยใหร ะบบเขาสูบ รรยากาศปกติ เกิดแรงขับในการดึงน้ําออกจากเนื้ อเยื่อของผั กและไมไปสู สารละลาย
ออสโมติก โดยอาศั ยกลไก Hydrodynamic (HDM) ทําใหตั วถูกละลายในสารละลายออสโมติ ก ได แก ซูโ ครส และกรด
แอสคอรบิกเกิดการแพรเขาสูชองวางภายในเซลลแทนที่กาซที่ถูกกําจัดจึงสงผลใหปริมาณกรดแอสคอรบิกในตัวอยางสับปะรด
เพิ่มมากขึ้น (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 2556; Shi et al., 1995; Corrêa et al., 2010) นอกจากนี้มีรายงานวิจัยของ Guiamba
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et al. (2016) ศึกษาการเตรี ยมมะม วงขั้นต นโดยแชใ นสารละลายซู โครสความเข มข น 45 องศาบริกซ ที่ มีการเติม กรด
แอสคอรบิกกอนนําไปอบแหง พบวาผลิตภัณฑมะมวงอบแหงมีปริมาณกรดแอสคอรบิกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการ
เติมกรดแอสคอรบิกในสารละลายออสโมติกเพื่อใชในการแชมะมวง และกีวี (Robbers et al., 1997; Nagai et al., 2015)
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนนอกจากโครงสรางของผลไมมีปริมาณกรดแอสคอรบิกเพิ่มขึ้นแลว กรดแอสคอรบิกยังปองกัน
ไม ใ หเ นื้ อเยื่ อผลไมสั ม ผัส กั บออกซิเ จนช วยลดการเกิด ปฏิกิริ ยาสี น้ําตาลเนื่ องจากเอนไซม polyphenol oxidase และ
peroxidase ดวย
4.3 การตานอนุมูลอิสระของสับปะรด

ภาพที่ 2 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH scavenging (IC50) ของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลาตางกัน
a-d
ตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
DPPH radical scavenging method เป นวิ ธีการวิ เ คราะห ค วามสามารถในการเป นสารต านออกซิ เ ดชั น
(antioxidant) โดยอนุมูล DPPH จะทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ ทําใหสีของสารละลายเปลี่ยนจาก
สีมวงเปนสีเ หลื อง จากภาพที่ 2 พบวาเมื่ อเพิ่ม เวลาสุญญากาศสง ผลให ฤทธิ์การต านอนุ มูล อิส ระโดยวิธี DPPH radical
scavenging (IC50) ของสับปะรดที่ผานกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นมีคาเพิ่มขึ้น (IC50 มีต่ํา) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยตัวอยางสับปะรดที่แชในสารละลายซูโครสที่มีการเติมกรดแอสคอรบิก ใชเวลาสุญญากาศ 120 นาที มีคา IC50
ต่ําสุด (มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงสุด) ทั้งนี้เปนผลมาจากการแทรกซึมของกรดแอสคอรบิกเขาไปในโครงสรางของสับปะรด
รวมทั้ง ในสับปะรดพบสารที่ มีคุณสมบัติในการตานออกซิเดชั่น เชน แคโรทีนอยด สารประกอบฟนอลิ ก และฟลาโวนอยด
(Hossain & Rahman, 2011)
5. สรุปผลการวิจัย
ระยะเวลาสุญญากาศในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นสงผลตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และการตานอนุ มูลอิส ระของสับ ปะรด โดยที่เวลาสุ ญญากาศ 120 นาที ค ารอยละการสูญ เสียน้ํ า ร อยละการเพิ่มขึ้ นของ
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ของแข็ง และรอยละการลดลงของน้ําหนักของสับปะรดปริมาณกรด ปริมาณกรดแอสคอรบิก และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH radical scavenging (IC50) มีคาสูงสุด ขณะที่ปริมาณความชื้น คาความเปนกรด-เบส (pH) และคุณภาพดานสี
ของสั บ ปะรดลดลง ผลการทดลองแสดงให เห็ นว าการเติ ม กรดแอสคอร บิ กในสารละลายซู โ ครสสามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณค า
ทางโภชนาการของสับปะรดที่มีการกําจัดน้ําบางสวนได
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การพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานต่ําดวยน้ําตาลแอลกอฮอล
The Development of Low Calorie Foy-Thong with Sugar Alcohol
อุมาพร อาลัย* สุพิชฌาย ปองจันลา และเจริญพงศ จันทิพยวงษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
aeh351@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาขนมฝอยทองน้ําตาลต่ําดวยสารทดแทนความหวานกลุมน้ําตาลแอลกอฮอล โดย
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของซอรบิทอล และมอลติทอลตอการผลิตฝอยทอง แปรระดับการแทนทีเ่ ปน 0 25 50 75 และ 100%
ของปริมาณของแข็งทั้งหมด ติดตามคาสี (L*, a*, b*) ดัชนีการเกิดสีน้ําตาล ความตางของสี (∆E) กิจกรรมของน้ํา (Aw) เนื้อ
สัม ผัส ดานความยืด หยุ น และการทดสอบทางประสาทสั มผั ส ผลการทดลองพบวา การเพิ่ม ปริ ม าณ ซอร บิท อล สง ผลให
กิจกรรมของน้ํา คาสีแดง (a*) และความตางของสี ลดลง ในขณะที่ คาความสวาง (L*) สีเหลือง (b*) และความยืดหยุนเพิ่มขึ้น
การเพิ่มปริมาณมอลติทอล สงผลใหคาสีเหลือง และความตางของสีเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาความสวาง คาสีแดง กิจกรรมของน้ํา
และความยืดหยุนลดลง น้ําตาลแอลกอฮอลทั้งสองชนิดไมสงผลตอดัช นีการเกิดสีน้ําตาลของฝอยทอง ฝอยทองพลังงานต่ํ า
ที่ไดรับการยอมรับดีที่สุดคือ ซอรบิทอล และมอลติตอลที่ทดแทนน้ําตาลทรายได 100% โดยมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ
4.86 และ 6.26
คําสําคัญ: ขนมไทย น้ําตาลแอลกอฮอล สารทดแทนความหวาน ฝอยทอง
Abstract
The research aimed to develop low sugar Foy-thong by added sugar alcohol as sweetener. The
optimal sweetener concentrations i.e. sorbitol and maltitol were varied as 0, 25, 50 and 100% total solid
content. The color (L*, a*, b*), browning index, color different (∆E), water activity (Aw), texture in elasticity
value and sensorial evaluation were monitored. The results were found that increasing of the sorbitol
concentrations affected the water activity, redness (a*) and color different decreased meanwhile the
lightness (L*), yellowness (b*) and elasticity were increased. The rise up of maltitol levels induced the
yellowness and color difference to increase while the lightness, redness, water activity and elasticity to
go down. Both sweeteners did not affect the browning index value. The best concentration of sorbitol and
maltitol to produce low sugar Foy-thong was 100% of total solid. Herewith the overall acceptability of
sorbitol and maltitol was 4.86 and 6.26 respectively.
Keywords: Thai dessert, sugar alcohol, sweetener, Foy-thong
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1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอุบัติการณของโรคเรื้อรัง (NCDs) เชน โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคเรื้อรัง คือ การบริโภคน้ําตาลที่มาก
เกินความตองการของรางกาย โดยเฉพาะประชากรไทยซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากเดิม ผลการสํารวจ พ.ศ.
2549 พบวาคนไทยมีอัตราการบริโภคน้ําตาล 28.1 กิโลกรัม/คน/ป และป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 33.8 กิโลกรัม/คน/ป (ขนิษฐ ,
2555) ซึ่งมากกวาปริมาณที่แนะนําบริโภคตอวันคือไมเกิน 6 ชอนชา (24 กรัม) สอดคลองกับองคการณเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา และองคการอนามัยโลกที่รายงานวาอัตราการบริโภคน้ําตาลตอประชากรใน 5 ประเทศ ไดแก ไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนสในป 2555 - 2575 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ปรารถนา, 2557) วิธีลดปริมาณน้ําตาล
สามารถทําไดโดยการปรับพฤติกรรมของผูบริโภค หรือ การรับประทานสารทดแทนความหวานแทนการบริโภคน้ําตาล สารให
ความหวานแทนน้ําตาล (sweetener) เปนวัต ถุเจื อปนอาหารที่ใช มากเนื่องจากใหรสหวาน แต ไมมี คุณคาทางโภชนาการ
(nonnutritive sweetener) และไมใหพลังงาน โดยนิยมใชแทนน้ําตาลซึ่งผูปวยโรคเบาหวานบริโภคไมได จึงเปนสารที่มี
คุณคาทางการแพทย นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องปรุงรสอาหารสําหรับผูเปนโรคอวน และใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เพื่อ
ลดตนทุนการผลิต (พิมพเพ็ญ และนิธิยา, 2558) สารใหความหวานที่จัดอยูในกลุมของน้ําตาลแอลกอฮอล เปนสารใหพลังงาน
ต่ํากวา 4 กิโลแคลอรี่ โดยทั่วไปนิยมนํามาใชเพิ่มเนื้อ (bulking agent) ใหกับผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ฟรุกโทสมอลติทอล และ
ซอรบิทอล (nutrition, 2015) ซอรบิทอล และมอลติทอลมีรสชาติหวาน และเมื่อละลายจะใหความรูสึก เย็น ซา(cooling
effect) เนื่องจากระหวางพลังงานจะดูดพลังงานความรอนเพื่อใชเปนความรอนแฝงของการละลายใหพลังงาน 2.6 แคลอรี่ตอ
กรัม (เทียบกับน้ําตาลทรายซึ่งให 4 แคลอรี่ตอกรัม) รางกายจะยอยและดูดซึมไดชากวาน้ําตาล จึงไมทําใหระดับน้ําตาลใน
เลือดสูง ไมทําใหฟนผุ สามารถใชน้ําตาลแอลกอฮอลในผลิตภัณฑเบเกอรี่ แยม และผสมเครื่องดื่มตาง ๆ ที่ตองการรสหวาน
แตใหพลังงานต่ํา นอกจากนี้ มอลติทอลยังชวยในการปองกันการตกผลึกและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑใชในลูกอมและ
ลูกกวาดโดยไมเกิดสีน้ําตาลไหมและไมตกผลึกเหนียว (siam sorbitol, 2016) มนัญญาและคณะ (2559) ศึกษาผลของสาร
ใหความหวานฟรุกโตสไซรัปและซูคราโลสที่มีตอคุณลักษณะบางประการของแยมผลไมผสม โดยพบวาสารทดแทนความหวาน
สามารถทดแทนน้ําตาลในแยมได 50% นอกจากนี้ยังพบการใชสารทดแทนความหวานในกลุมของซอรบิทอล ไอโซมอล และ
มอลติทอลในผลิตภัณฑไอศกรีม ขนมโมจิ คุกกี้ และวุนกะทิ (เอกพันธและเอมนิกา, 2557; ปยนุสร และนคร, 2558; จิรวัฒน
และคณะ, 2551; Pinheiro et al, 2005 ) ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชสารใหความหวานกลุมน้ําตาลแอลกอฮอล
ทดแทนน้ําตาลในขนมฝอยทอง ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในการบริโภคและใชในงานมงคลตาง ๆ การพัฒนาขนม
ฝอยทองดวยการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลนี้ นอกจากสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเด็ก ผูสูงวัย
ผูปวยเบาหวานและผูรักสุขภาพได แลวยังสามารถเพิ่มมูลคาทางการตลาดของขนมไทยทั้งในและตางประเทศได
2. วิธีดําเนินงานวิจัย
2.1 การเตรียมฝอยทองและสารทดแทนความหวาน
กระบวนการผลิตฝอยทองทําโดยนําไขแดงผสมกับไขน้ําคางอัตราสวน 4:1 คนใหเขากัน แลวกรองดวยผาขาวบาง
จากนั้นขึ้นรูปฝอยทองโดยวนฝอยทองบนน้ําเชื่อมที่ 1 ความเขมขน 75 °Bx อุณหภูมิ 130 oC นาน จํานวน 10 รอบ จากนั้น
พักไวที่ขอบกระทะ 15 วินาที แลวนําไปวนในน้ําเชื่อมที่ 2 ความเขมขน 51°Bx จํานวน 2 ครั้ง จากนั้นสะเด็ดน้ําเชื่อมเปน
ระยะเวลา 20 วินาที
ศึกษาชนิดสารทดแทนความหวานในน้ําเชื่อมทั้ง 2 น้ําเชื่อม แปรชนิดของสารทดแทนความหวานเปนซอรบิทอล
หรือมอลติทอล โดยน้ําเชื่อมที่ 1 ความเขมขน 75 °Bx แปรระดับการแทนที่ของสารทดแทนความหวามแตละชนิด เปน 0 25
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50 75 และ100 % ของของแข็ง ในขณะที่ น้ําเชื่อมที่ 2 ความเขมขน 51 °Bx กําหนดใหใช สารทดแทนความหวานชนิ ด
เดียวกับน้ําเชื่อมที่ 1 โดยใหมีปริมาตรของแข็งเทากับน้ําเชื่อมปกติ
2.2 คาสีและดัชนีเกิดสีน้ําตาล
วัดสีในระบบ CIE Lab (L*, a*, b*) และคาความแตกตางของสี (∆E) ดวยเครื่องวัดสี hunter lab (color
quest XE) (AOAC, 2002) โดย L* คือ คาความสวาง ถึงดํา a* คือ คาสีเขียวถึงสีแดง b* คือสีน้ําเงินถึงเหลือง
คาดัชนีสีน้ําตาล (browning index) โดยการคํานวณคาดัชนีสีน้ําตาล (BI) จาก BI = [ 100 ( x – 0.31) / 0.172
……….(1) ; เมื่อ x = (a+1.75L) / (5.645L+ a-3.012b)
2.3 กิจกรรมของน้ํา และคาเนื้อสัมผัส
คากิจกรรมของน้ํา (water activity; Aw) วัดดวยเครื่องวัดกิจกรรมของน้ํา ( Aqua lab รุน series 3 เนื้อ
สัมผัสดานคาความยึดหยุน (Elasticity) วัดดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (TA.XT.plus) ใชหัววัด Spaghetti / Noodle Tensile
Rig Part code : A / SPR กําหนดอัตราเร็วกอนวัด (pre-test speed) 1.0 mm/s ระหวางการทดลอง (test speed 3.0
mm/s หลังการทดลอง (post-test speed) 10 mm/s และระยะทางการดึงของหัววัด 25 mm
2.4 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส (sensory) ดานกลิ่นขณะเคี้ยว เนื้อสัมผัสขณะเคี้ยว ลักษณะปรากฏ รสชาติ
แปลกปลอม ความหวานและความชอบโดยรวม ดวยแบบทดสอบชนิด 7 hedonic scale เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม
ใชผูทดสอบที่ผานการฝกฝนจํานวน 15 คน
2.5 การวิเคราะหทางสถิติ
วางแผนการทดลองของการวัดคุณภาพทางเคมีแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) ในขณะ
ที่การทดสอบทางประสาทสัมผัสถูกออกแบบการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randominzed Completely Block
Design) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย Duncan's multiple
range test ที่ความเชื่อมั่น 95% ทดลอง 3 ซ้ํา
3. ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1 คาสีและดัชนีเกิดสีน้ําตาล
คาสี (L*, a*, b*) ของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอลแสดงดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองพบวาการ
ใชซอรบิทอลและมอลติทอล สงผลทําใหฝอยทองมีคาสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นในขณะที่คาสีแดง(a*)ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฝอยทองสูตรควบคุ มที่ใช น้ําตาลทราย ทั้ง นี้เนื่องจากน้ําตาลแอลกอฮอลคุณสมบัติในการทนตอการเกิ ดปฏิกิริยาสี น้ําตาล
(Rozzi, 2007, Lin et al, 2003) แตเมื่อเพิ่มระดับของซอรบิทอลและมอลติทอลพบวา การเพิ่มปริมาณซอรบิทอลไมสงผลตอ
คาความสวางและคาสีแดง แตสงผลทําใหคาสีเหลืองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) การเพิ่มระดับของมอลติทอล
ไมสงผลตอคาสีแดง แตคาสีเหลืองเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาความสวางลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสารทดแทนความหวานขัดขวาง
การจัดเรียงตัวของผลึกซูโครส สง ผลทําใหเกิ ดการกระเจิงแสงมากขึ้น (ณัฐรัต น , 2559) จากการทดลองฝอยทองที่ใชสาร
ทดแทนความหวานมี ค วามสว างกวาฝอยทองที่ ใ ช น้ําตาลทราย โดยฝอยทองที่ ใ ช ม อลติ ท อลให ลั กษณะสี เ หลื องคล้ํ ากว า
ฝอยทองที่ไดจากซอรบิทอล เมื่อพิจารณาคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาลและความตางของสีแสดงดังตารางที่ 2 พบวา การใชซอรบิ
ทอล และมอลติทอล สงผลตอคาความตางของสี แตไมสงผลกระทบตอคาดัชนีการเกิดสีน้ําตาล โดยการเพิ่มปริมาณซอรบิทอล
สงผลใหคาความตางของสีลดลง ในขณะที่การเพิ่มปริมาณมอลติทอล สงผลให คาความตางของสีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สมบัติการกระเจิงแสง และการเปลี่ยนแปลงของคาความสวางในฝอยทองที่ใชมอลติทอลมีคาสูงกวา
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ตารางที่ 1 คาสี (L*, a*, b*) ของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100%
ระดับการ
แทนที(่ %)

a,b,c,d

คาความสวาง
(L*)

ซอรบิทอล
คาความเปนสี คาความเปนสี
เขียว-แดง น้าํ เงิน-เหลือง
(a*)
(b*)

มอลติทอล
คาความเปนสี
คาความสวาง
เขียว-แดง
(L*)
(a*)

คาความเปนสี
น้ําเงิน-เหลือง
(b*)

0

58.35 b±0.71

17.34 a±0.87 51.40 b ±2.38 58.35 a ±0.71

17.34 a±0.87

51.40 b ±2.38

25

59.63 a±0.71

16.81 b±0.77 54.03 a ±2.19 56.28 b ±0.95 15.23 b ±0.69

51.67 b ±2.34

50

59.69 a±0.63

16.29 b±1.10 53.13 b ±3.24 56.01 b ±0.97 15.00 b ±0.60 51.48 ab ±1.92

75

59.90 a±0.83

16.34 b±0.52 51.90 b ±2.21 55.89 ab±1.45 15.42 b ±0.89

52.63 a ±2.28

100

59.81 a±0.57

16.18 b±0.84 52.42 b ±2.24 56.38 b ±0.94 16.19 b ±0.73

52.04 b ±2.70

ในแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ตารางที่ 2 ความตางของสี(∆E) และ ดัชนีการเกิดสีน้ําตาล (BI)ของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0,
25, 50, 75 และ 100%
ซอรบิทอล
มอลติทอล
ระดับการแทนที(่ %)
ดัชนีการเกิดสีน้ําตาล
ดัชนีการเกิดสีน้ําตาล
ความตางของสี (∆E)
ความตางของสี (∆E)
ns
(BI)
(BI)ns
0
2.56 b ±1.75
507.83 ±40.41
2.56 b ±1.75
507.80 ±40.44

a,b,c,d
ns

25

3.33 a ±1.62

501.58 ±49.60

2.56 b ±1.41

502.24 ±56.25

50

3.86 a ±2.50

505.95 ±53.52

2.37 b ±1.45

505.19 ±59.05

75

2.19 b ±1.37

505.90 ±47.25

3.74 b ±2.17

504.81 ±60.31

100

2.40 b ±1.41

499.72 ±57.21

4.27 a ±2.80

500.39 ±52.02

ในแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ระดับการ
แทนที(่ %)

0

25

50

75

100

ซอรบิทอล

มอลติทอล

ภาพที่ 1 ฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100%
3.2 กิจกรรมของน้ํา และคาเนื้อสัมผัส
คากิจกรรมของน้ํา และความยืดหยุนแสดงดังภาพที่ 2 และ 3 พบวา การเพิ่มระดับของสารทดแทนความหวา
นมส ง ผลทํ าให ค ากิ จกรรมของน้ํ าลดลงอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ( p≤0.05) ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องจากสารประกอบกลุ ม น้ํ าตาล
แอลกอฮอล มีหมูไฮดรอกซิลที่สามารถสรางพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ําในฝอยทองได จึงทําใหคากิจกรรมของน้ําลดลง
โดยเฉพาะซอรบิทอล ซึ่งจัดเปนกลุมพอลิไอดรอกซีแอลกอฮอล (polyhydroxy alcohol) จึงทําใหคากิจกรรมของน้ําลดลงไดมาก
(Chen,1987 ; Carvain and Young, 2000) จากสมบัติดังกลาวสงผลทําใหคาความยืดหยุนของฝอยทองเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม
ระดับของซอรบิทอล และมอลติทอล สอดคลองกั บ เอกพั นธ และเอมนิกา (2557) ที่รายงานวาสารใหความหวานทดแทน
น้ําตาลมีแนวโนมทําใหคาความแข็งของเจลลดลงตามระดับของการแทนที่ที่เพิ่มมากขึ้นในวุนกะทิ

รูปงงงงง

ภาพที่ 2 คากิจกรรมของน้ําของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100
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ภาพที่ 3 คาความยืดหยุนของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100%
3.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงดังภาพที่ 4 ผลการทดสอบพบวา การเพิ่มระดับของซอรบิทอล ทําใหผู
ทดสอบชิมรับรูถึงรสชาติแปลกปลอมของฝอยทอง สงผลทําใหคะแนนความชอบโดยรวมของฝอยทองที่ใชซอรบิทอลลดลง
ในขณะที่ผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบโดยรวมของฝอยทองที่ใชมอลติทอลสูงกวาฝอยทองสูตรควบคุมที่ใชน้ําตาลทราย
โดยใหความเห็นวา ฝอยทองสีสวย ไมหวานจนเกินไป และไมสามารถรับรสชาติแปลกปลอมของมอลติทอลได สอดคลองกับ
การวั ด ค าสี ที่ พ บว าฝอยทองที่ ใ ช ส ารทดแทนความหวานมี ค วามสว า งกว าฝอยทองที่ ใ ช น้ําตาลทราย โดยฝอยทองที่ ใ ช
มอลติทอลใหลักษณะสีเหลืองคล้ํากวาฝอยทองที่ไดจากซอรบิทอล สูตรที่ดีที่สุดของฝอยทองน้ําตาลต่ําที่ใช ซอรบิทอล และ
มอลติทอล คือระดับการแทนที่ 100% โดยมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 4.86 และ 6.26 ตามลําดับ

a

ภาพที่ 4 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล (a) และมอลติทอล (b)
แปรระดับเปน 0, 25, 50, 7และ 100%

1704 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

b

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

4. สรุปผลการทดลอง
การเพิ่ ม ปริ ม าณสารให ค วามหวานส ง ผลต อค า สี แ ละความต า งของสี โดยไม ทํ า ให ค าดั ช นี ก ารเกิ ด สี น้ํ า ตาล
เปลี่ย นแปลง การใชส ารทดแทนความหวานมี ผลทํ าให คาความยื ด หยุ นของฝอยทองเพิ่ ม ขึ้น แต ค ากิ จกรรมของน้ํ าลดลง
ฝอยทองพลั งงานต่ําที่ไ ดรับการยอมรับ และถู กทดแทนน้ําตาลทรายไดมากที่สุด คือ ซอรบิ ทอล และมอลติต อลที่ท ดแทน
น้ําตาลทรายได 100%
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ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิต์ านออกซิเดชันของหญาคา
The Phytochemical contents and Antioxidant activity of Imperata cylindrical
วัชราภรณ ประภาสะโนบล1* ระวิวรรณ ขันสิงห2 และศศิวิมล รอดพน2
1
2

อาจารยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*
vatcharaporn.pra@mail.pbru.ac.th
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดรากหญาคา เตรียมสารสกัด
ดวยวิธีการแชหมักโดยใชตัวทําละลาย 3 ชนิดไดแก เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล และนําสารสกัดมาหาปริมาณ ฟนอลิก
ฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดดวยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric Aluminium Chloride และ Bromocresol Green
Method ตามลําดับ และทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay ผลการวิจัยพบวาสารสกัด เอทิลอะซิเตตของราก
หญาคามีปริมาณฟนอลิกรวมมากที่สุด (299.80 mgGAE/g ของสารสกัด) ปริมาณฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดสูงสุดพบใน
สารสกัดเฮกเซนมีคา 106.00 mgQE/g ของสารสกัดและ 17.20 mgAE/g ของสารสกัด ตามลําดับ และยังพบวาสารสกัด
เอทิล อะซิ เ ตตมีฤ ทธิ์ต านออกซิ เดชั นดี ที่ สุด (%inhibition 88.214) เมื่ อเที ยบกับ สารสกัด ชนิ ด อื่นที่ ความเขม ข นเดี ยวกั น
แตพบวามีฤทธิ์ต่ํากวาวิตามินซีมาตรฐาน (%inhibition 97.257) จากผลการวิจัยสารสกัด เอทิลอะซิเตตมีฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระดีที่ สุดซึ่ งสอดคล องกั บปริ มาณสารพฤกษเคมีที่พ บมากกวาสารสกัดชนิดอื่ น จึ งสามารถนําไปใชประโยชนแ ละศึ กษา
เพิ่มเติมเพื่อเปนยารักษาโรคตอไป
คําสําคัญ: สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน หญาคา
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Abstract
This research aimed to study the total phenolic, flavonoid and alkaloid contents and the antioxidant
activity of Imperata cylindrical root extracts. The hexane, ethyl acetate and methanol extracts of root
from I. cylindrical were prepared by maceration. All of the extracts were evaluated for the phytochemical
contents including phenolic compounds, flavonoids and alkaloid. Total phenolic, flavonoid and alkaloid
contents were investigated using Folin-Ciocalteu, colorimetric aluminium chloride assays and Bromocresol
green method, respectively. The research results showed that the highest total phenolic contents in
ethyl acetate extracts was 299.80 mgGAE/g crude extract. The highest total flavonoid and alkaloid in
hexane extracts were 106.00 mgQE/g crude extract and 17.20 mgAE/g crude extract, respectively. The
antioxidant activity were evaluated according to DPPH assays. The results showed that the ethyl acetate
extract displayed the highest antioxidant activity (%inhibition 88.214), however, this extracts had lower
activity than vitamin C standard (%inhibition 97.257). The results of ethyl acetate extracts showed the
best antioxidant activity, which corresponded to the amount of phytochemicals found in the extract. It
can be used and further studied as a drug treatment.
Keywords: antioxidant activity, phytochemical, Imperata cylindrical
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1. บทนํา
ปจจุบันมนุษยตองเผชิญกับปญหาสุขภาพที่เกิดจากความไมสมดุลระหวางการเกิดและการปองกันอนุมูลอิสระ ทําให
มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นภายในเซลลมากเกินสมดุลภายในรางกาย โดยอนุมูลอิสระตางๆ เกิดขึ้นไดจากขั้นตอนการเผาผลาญและ
กระบวนการหายใจของเซลลภายในรางกาย รวมทั้งมลภาวะตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน ควันบุหรี่ กาซจากทอไอเสียรถยนต
พบวาสารตานออกซิเดชันไดรับความสนใจอยางมากเนื่องจากมีผลตอสุขภาพรางกายมนุษย อนุมูลอิสระเมื่อทําปฏิ กิริยากับ
สารชีวโมเลกุลในรางกายอาจทําใหการทํางานของสารชีวโมเลกุลเกิดความบกพรอง ทําลายโครงสรางดีเอ็นเอ เปลี่ยนสภาพ
โปรตีนและไขมันของเยื่อหุมเซลล สรางพันธะโควาเลนตกับโปรตีนทําใหโปรตีนทํางานผิดปกติ จึงกอใหเกิดความเสียหายและ
อันตรายตอรางกายทําใหเกิดโรคที่เกิดจากการมีปริมาณอนุมูลอิสระอยูในระดับสูง ไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
เกี่ยวกับระดับภูมิคุมกันทํางานผิดปกติ โรคขออักเสบ โรคแกกอนวัย โรคตอกระจก โรคอัลไซเมอร โรคพารก ินสัน เปนตน
ภาวะตางๆเหลานี้สามารถควบคุมไดโดยอาศัยสารตานออกซิเดชันซึ่งทําหนาที่ปองกันการเกิดกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิด
อนุมูลอิสระและชวยยับยั้งอนุมูลอิสระไมใหทําลายเซลล (2545 ,นวลศรี รักอริยะธรรม และอัญชนา เจนวิถีสุข)
สารต านออกซิเดชันเป นสารที่สามารถพบไดใ นพืช ผัก ผลไมแ ละสมุ นไพร และยังพบวาพืช สมุนไพรเป นแหล ง
สารพฤกษเคมี (phytochemicals) ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญ ไดแก สารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) และ
ฟลาโวนอยด (flavonoids) มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006) ตานอักเสบ (Sharma et
al., 2011) และเพิ่มภูมิคุมกันใหกับรางกาย (Ghasemzadeh et al., 2010) และแอลคาลอยด (alkaloids) มีฤทธิ์ตานอักเสบ
และตานมะเร็ง พิสมัย) เหลาภัทรเกษม , (2548เปนตน ดังนั้นการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของ
สารสกัดจากพืชจึงมีความสําคัญไมเพียงแตใหประโยชนดานการรักษาโรคเทานั้น แตยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับพืชสมุนไพร
ชนิดนั้นๆ ดวย
หญาคา (Imperata cylindrica L.) มีสรรพคุณทางยาใชรักษาโรคไดหลายชนิด เชน โรคไต โรคมะเร็งคอ แกลมพิษ
ผื่นคัน แกกระเพาะปสสาวะอักเสบ แกโรครีดสีดวง แกโรคความดันโลหิตสูง แกโรคเบาหวาน เปนตน (มูลนิธิสรางสุขมุสลิม
ไทย, 2558) และจากตําราแพทยแผนไทยพบวามีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ แกรอนใน กระหายน้ํา แกอักเสบในทางเดิน
ปสสาวะ บํารุงไต แกน้ําดีซาน แกออนเพลีย เบื่ออาหาร เปนตน หญาคาเปนวัชพืชที่มีสรรพคุณทางยาหลายอยางที่นาสนใจ
และยั ง พบรายงานวิจัย เกี่ ย วกั บ พื ช ชนิ ดนี้ ไ ม ม ากนั ก ดั ง นั้ นผูวิจัย จึ ง สนใจที่ จะศึกษาปริ ม าณสารพฤกษเคมี แ ละฤทธิ์ ต าน
ออกซิเดชันจากรากหญาคา เพื่อเปนแหลงของสารตานออกซิเดชันที่ดีแหลงใหมและเปนขอมูลการศึกษาในเชิงลึกตอไป อีกทั้ง
ใชเปนแนวทางในการนําพืชสมุนไพรไปใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางใหเกิดประโยชนสูงสุดได
2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดจากรากหญาคา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อนุมูลอิสระ (free radical) หมายถึง อะตอมหรือกลุมอะตอมใด ๆ ก็ตามที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งไมเสถียร
และมี พ ลั ง งานสู ง จึ ง มี ค วามว องไวต อการเกิ ด ปฏิ กิริ ย าสู ง ดั ง นั้ นจํ าเป นต องดึ ง อิ เ ล็ กตรอนมาจากโมเลกุ ล อื่ น หรื อถ ายเท
อิเล็กตรอนที่ขาดคูออกไปเพื่อทําใหตัวเองเสถียร แตจะมีผลทําใหอิเล็กตรอนในโมเลกุลอื่นขาดคูหรืออิเล็กตรอนเกินกวาปกติ
เชนเดียวกัน การเกิดอนุมูลอิสระจึงเกิดตอเนื่องไปเรื่อย ๆ เปนปฏิกิริยาลูกโซ โดยทั่วไปอนุมูลอิสระเกิดขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอกร างกาย ภายในร างกายเกิ ดจากกระบวนการเมแทบอลิ ซึม ทางชี วเคมี หรื อเกิด จากกลไกการทํ างานของระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย โดยเมื่อรางกายไดรับเชื้อโรคเซลลจะสรางอนุมูลอิสระขึ้นเอง สวนอนุมูลอิสระที่เกิดภายนอกมาจาก
สิ่งแวดลอม เชน การปลอยรังสีจากอุตสาหกรรม ดวงอาทิตย รังสีคอสมิกและรังสีเอกซจากการฉายแสง ซึ่งเปนรังสีที่เกิดจาก
การกลายเปนไอออน โอโซน ไนทรัสออกไซด (nitrus oxide) ที่เกิดจากทอไอเสีย โลหะหนัก ฝุน ควันบุหรี่ แอลกอฮอลและ
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สารเคมีจากยาบางชนิด เปนตน (วัชราภรณ ประภาสะโนบล, 2553) นอกจากนี้พบวาอนุมูลอิสระที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาคือ
กลุมที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ เชน ไฮดรอกซิล (OH) เปอรรอกซิล (ROO) แอลคอกซิล (RO ) ซุปเปอรออกไซดแอน
ไอออน (O2-) สามารถทําอันตรายเซลลเนื้อเยื่อปกติของสิ่งมีชีวิต เชน ทําลายกรดนิวคลีอิกใน DNA กอใหเกิดการกลายพันธุ
และพัฒนาเปนเซลลมะเร็ง หรืออาจทําลายเยื่อหุมเซลลจนทําใหเซลลแตกและสารประกอบภายในเซลลรั่วไหลออกมาหรือ
ทําลายเอนไซมตาง ๆ จนการทํางานแปรปรวนเกิดเปนอัน ตรายหรืออาการเจ็บป วยขึ้น เชน โรคหัวใจที่มีสาเหตุจากอนุมู ล
อิสระกระตุนใหเกิดการสะสมไขมันในหลอดเลือดนําไปสูภาวะเสนเลือดตีบ โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุมกัน (autoimmune disease)
และโรคมะเร็ง (cancer) เปนตน (Machlin and Bendich, 1987)
สารต านออกซิเดชัน (antioxidant) เปนสารที่ ยับยั้ง ปฏิกิริยาออกซิเ ดชันทั้ งโดยทางตรงและทางออม กลไกการ
ทํางานของสารตานออกซิเดชันมีหลายแบบ เช น สารต านออกซิเดชันสามารถรับอิ เล็กตรอนมาไว ที่ตัวเองและสามารถให
อิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระทําใหอนุมูลอิสระไมสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตอไปได จึงทําใหอนุมูลอิสระกลายเปนสารที่ไม
มีฤทธิ์ทําลายเซลลตอไป โดยปกติรางกายมีกลไกที่สามารถจัดการกับอนุมูลอิสระได เนื่องจากภายในรางกายมีระบบเอนไซมที่
จะกําจัดอนุมูลอิสระหรือการไดรับสารตานออกซิเดชันจากอาหารที่รับประทานเขาไปอยางเพียงพอ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค
ที่ เ กิ ด จากผลของอนุ มู ล อิ ส ระได แหล ง ของสารต านออกซิ เ ดชั นที่ พ บมากคื อ พื ช โดยเฉพาะ ผั ก ผลไม แ ละสมุ นไพร
(Hwang et al., 2006) สารประกอบในสารสกัดจากพืชเหลานี้มีชื่อวา พฤกษเคมี (phytochemicals) ไดแก สารกลุมฟนอล
ฟลาโวนอยด ควินิน แทนนิน แอลคาลอยด สเตียรอยด ซาโปนินและแอนโธไซยานิน (Fang et al., 2002; Alghazeer et al.,
2012) ซึ่งปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจในการใชสารสกัดธรรมชาติที่มีสารเหลานี้เปนองคประกอบเนื่องจากมีคุณสมบัติของ
สารออกฤทธิ์ ท างชี วภาพ (bioactivities) อาจนํ า มาใช ท ดแทนยาแผนป จจุ บั นในการป องกั นโรคบางชนิ ด หรื อสารเคมี
สังเคราะหที่เติมลงในผลิตภัณฑอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการตกคางของสารเคมีตาง ๆ จากการที่ผูบริโภคตระหนักถึง
อันตรายจากสารสัง เคราะหและใหความสําคัญตอการบริโภคอาหารหรื อใชผลิต ภัณฑที่มีสวนประกอบของวัตถุดิบที่ไดจาก
ธรรมชาติมากขึ้น ทําใหแนวทางการพัฒนามุงเนนที่จะนําสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชันในกลุมของสารสกัดที่ไดจากพืชมาใช
ประโยชนในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น (Bagamboula et al., 2004) สารสกัดจากพืชเปนสารอินทรียที่มีองคประกอบซับซอนซึ่ง
เปนกลุมสารที่เปนสารเมแทบอไลซทุติยภูมิ (secondary metabolize) ที่พบไดจากสวนตางๆ ของพืช สารสําคัญจากพืชที่มี
รายงานว ามี คุ ณสมบั ติ ใ นการต านปฏิ กริ ย าออกซิ เ ดชั น ได แก สารประกอบฟ นอลิ ก สารฟลาโวนอยด สารแทนนิ นและ
สารประกอบไตรเทอรพีน (Rice-Evans et al., 1995; Topcu et al., 2007) ซึ่งอาจนํามาใชแทนสารสังเคราะหในผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องสําอางได
หญาคา (Imperata cylindrica L.) อยูในวงศ Poaceae หรือ Gramineae มีชื่อเรียกอื่น ๆ ตามภูมิภาควา คา
หลวงคา) ลาแลลาลาง (ภาคกลาง)มลายู ( และเกอฮี -กะเหรี่ยง ) แมฮองสอน ( หญาคาเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลมลุกและจัดเปน
วั ช พื ช มี ลํ าต นอยู ใ ต ดิ นเป นเส น กลม สี ข าวทอดยาว มี ข อชั ด เจน ผิ วเรี ย บ หรื ออาจมี ข นอยู บ า งเล็ กน อ ย สามารถแตก
กิ่งกานสาขาเลื้อยแผและงอกไปเปนกอใหมๆ ไดมากมายหลายกอ ใบแตกออกมาจากลําตนที่อยูใตดิน ลักษณะของใบแบน
เรียวยาว ใบมีความยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตร และกวางประมาณ 5-9 มิลลิเมตร ตอนแตกใบออนใหมๆ จะมีปลอกหุม
แหลมแข็งที่ยอดยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร งอกแทงขึ้นมาจากดิน ดอกเปนชอรูปทรงกระบอก มีความยาวประมาณ 20-5
เซนติเมตร มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ เซนติเมตร มีดอกยอยอยูติดกันแนน เมื่อแกจะเปนขนฟูสีขาว และเมล็ด 3-1.5
จะหลุดรวงและปลิวไปตามสายลม และขยายพันธุไปไดไกลๆ โดยหญาคาที่ขึ้นอยูตามทุงหญาจะออกดอกในชวงฤดูรอน สวน
หญาคาที่ขึ้นตามที่ชื้นแฉะจะออกดอกในชวงปลายฤดูรอนหรือฤดูหนาว เมล็ดเปนผลแหง ไมแตก มีลักษณะเปนรูปรี เมล็ดมีสี
เหลือง เมล็ดแกจะหลุดปลิวไปตามลม สามารถขยายพันธุไปไดไกล และในหนึ่งตนสามารถผลิตเมล็ดไดมากถึง 3,เมล็ด 000
(ภาพที่ 1) สรรพคุณทางยาที่สําคัญของหญาคา ใชรักษาโรคไดหลายชนิ ด เชน โรคไต โรคมะเร็งคอ แกลมพิษ ผื่นคัน แก
กระเพาะปสสาวะอักเสบ แกโรครีดสีดวง แกโรคความดันโลหิตสูง แกโรคเบาหวาน เปนตน (มูลนิธิสรางสุขมุสลิมไทย, 2558)
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และจากตําราแพทยแผนไทยพบวา มีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ แกรอนใน กระหายน้ํา แกอักเสบในทางเดินปสสาวะ บํารุง
ไต แกน้ําดีซาน แกออนเพลีย เบื่ออาหาร เปนตน

ใบ

ดอก
ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของหญาคา

ราก

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหญาคาพบวามีการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay และตรวจสอบสารพฤกษ
เคมีเบื้องตนของสารสกัด หญาคาดวยเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเอทานอลทั้งสวนเหนือดินและส วนใตดิน จากผลการวิจัย
พบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตของสวนใตดินมีฤ ทธิ์ตานอนุมูลอิ สระไดสูงที่สุด (IC50 0.1889 mg/ml) และพบสารพฤกษเคมี
เบื้องตน ไดแก สารคารดิแอกไกลโคไซด แอลคาลอยด แทนนินและฟนอลิก ไตรเทอรพีนและสเตียรอยดเปนองคประกอบ
(วัชราภรณ ประภาสะโนบลและคณะ, 2559) และพรรณวิภา กฤษฎาพงษ (2557) พบสารสําคัญแทนนิน ซาโปนิน และสาร
กลุ ม ฟ นอลิ ก ได แ ก กรดเฟอรู ลิ ก (ferulic acid) กรดคาเฟอิ ก (caffeic acid) กรดพาราคู ม าริ ก (p-coumaric acid)
ไซลินดอลเอ อิมพีรานีนและแกรมมิโนนบีและพบวาหญาคามีสรรพคุณยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ชวยลดความดันโลหิต
ลดการอักเสบและขับพยาธิ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณและสารเคมี อุปกรณสําคัญที่ใชในการศึกษา เชน rotary evaporator (Buchi B-500, สวิตเซอรแลนด (
เครื่อง UV-Visible spectrophotometer (Shimadza UV-1601, ญี่ปุน) สารเคมีที่สําคัญ ไดแก DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl) BCG (Bromocresol Green) เควอซิทิน (quercetin) กรดแกลลิก (gallic acid) และ อะโทรพีน
(Atropine) ซื้อจากบริษัท Sigma-Aldrich (USA) โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) โซเดียมไนไทรท (NaNO2) และอลูมิเนียม
คลอไรด (AlCl3) ซื้อจากบริษัท Univar (Australia) และตัวทําละลายทุกชนิดที่ใชในงานวิจัยนี้เปนเกรดสําหรับการวิเคราะห
(AR grade)
การเตรียมสารสกัดพืชตัวอยาง นํารากหญาคาน้ําหนัก 500 กรัมมาหั่นใหมีขนาดเล็ก ผึ่งลมใหแหงและบดใหละเอียด
เตรียมสารสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด ไดแกเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล โดยวิธีการแชหมักที่อุณหภูมิหอง
นํามาแชดวยเฮกเซนในโหลเปนเวลา วัน จากนั้นกรอง 3และนําสารสกัดมาระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยลดความ
ดัน )Rotary Evaporator( แชเฮกเซนซ้ําอีก ครั้ง นําสารสกัดที่ไดแตละครั้งมารวมกันจะไดสารสกัดเฮกเซน 2 หลังจากนั้นนํา
กากสวนที่เหลือจากการกรองมา ทําการทดลองดังขางตนโดยเปลี่ยนตัวทําละลายเปนเอทิลอะซิเตต และเอทานอล ตามลําดับ
การวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี
การหาปริมาณฟนอลิกรวมดวยวิธี Folin-Ciocalteu ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Singleton and Rossi (1965) โดย
ใชกรดแกลลิกเปนสารมาตรฐานที่ชวงความเขมขน 0 – 0.20 mg/ml โดยผสมสารสกัดหรือสารมาตรฐานปริมาตร 0.05 ml
ผสมกับ Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 0.25 ml และสารละลาย 20% โซเดียมคารบอเนตจํานวน 0.25 ml เติมน้ํา
กลั่นจนปริมาตรครบ 5 ml ผสมใหเขากันจากนั้นตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
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ที่ความยาวคลื่น 765 nm การหาปริม าณสารประกอบฟนอลิ กรวมของสารสกั ดคํ านวณจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิ ก
แสดงผลเปนหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัด (mg GAE/g crude extract) การวิเคราะหสารตัวอยาง
ทําซ้ํา 3 ครั้ง
การหาปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดโดยใชวิธี Aluminium chloride colorimetric method (ดัดแปลง
จากวิธีของ Zhishen และคณะ, 1999) นําสารสกัดความเขมขน 1 mg/ml มา 0.5 ml ผสมกับน้ํากลั่น 1 ml เติมสารละลาย
โซเดียมไนไทรท (5% (w/w) NaNO2) ปริมาตร 0.15 ml ปลอยทิ้งไว 6 นาที จากนั้นเติมสารละลายอลูมิเนียมคลอไรด (10%
AlCl3) ปริมาตร 0.15 ml และปลอยทิ้งไว 6 นาทีแลวเติมสารละลาย 4% NaOH ลงไปปริมาตร 2 ml ในสารผสมและเติมน้ํา
เพื่อปรับปริมาตรสุดทายเปน 5 ml ผสมสารละลายใหเขากันและปลอยไวอีก 15 นาทีที่อุณหภูมิหอง และนําไปวัดคาการ
ดูดกลื นแสงที่ 510 nm โดยมี แบลงคเ ปนสารละลายผสมที่เติ มน้ําแทนสารสกัด โดยใช เควอซิทิ น (quercetin) เป นสาร
มาตรฐานที่ชวงความเขมขน 0 - 0.100 mg/ml ปริมาณของฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดคํานวณจากกราฟมาตรฐานของ
เควอซิทิ นและแสดงผลออกมาเป นมิลลิกรั มสมมูลของเควอซิทินตอกรัมของสารสกั ด (mg QE/g crude extract) การ
วิเคราะหสารตัวอยางทําซ้ํา 3 ครั้ง
การหาปริมาณแอลคาลอยดรวมของสารสกัดโดยใชวิธีทําปฏิกิริยากับ Bromocresol Green ดัดแปลงจากวิธีของ )
Fazel และคณะ, 2010) นําสารสกัด 1 mg มาละลายในกรดไฮโดรคลอริก 2 N ปริมาตร 1 ml นําสารละลายที่ไดสกัดดวย
คลอโรฟอรม 10 ml 3 ครั้ง ปรับ pH ของสารละลายใหเปนกลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 N และเติ ม
สารละลาย BCG และสารละลายฟอสเฟตบัพเฟอร )pH 4.7) อยางละ 5 ml เขยาสารผสมจนเกิดสารเชิงซอนและนํามาสกัด
ดวยคลอโรฟอรมปริมาตร 1 2 3 และ 4 ml รวมสารสกัดที่ไดใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml และปรับปริมาตรดวย
คลอโรฟอรม และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 470 nm โดยใชอะโทรพีน (atropine) เปนสารมาตรฐานที่ชวงความเขมขน 0
– 1.2 mg/ml ปริมาณแอลคาลอยดรวมของสารสกัดคํานวณจากกราฟมาตรฐานของอะโทรพีนและแสดงผลเปนมิลลิกรัม
สมมูลของอะโทรพีนตอกรัมของสารสกัด )mg AE/g crude extract) การวิเคราะหสารตัวอยางทําซ้ํา 3 ครั้ง
การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay เตรียมสารละลาย ethanolic DPPH radical ความเขมขน
0.05 mg/ml สารสกัดตัวอยางที่ความเขมขน 1 mg/ml ในเอทานอลและสารละลายมาตรฐานวิตามินซีที่ความเขมขน 1
mg/ml มีวิธีการทดลองดังนี้ การเตรียมสารละลาย Ethanolic DPPH radical ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก ใหไดปริมาตร
รวมสุดทายเปน 6 ml (ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง) โดยแบงชุดการทดสอบเปน 3 ชุด (ชุด A B และ C) ดังนี้
ชุด A (test sample)
= test sample 3 ml + ethanolic DPPH 3 ml
ชุด B (blank of test sample)
= test sample 3 ml + ethanol 3 ml
ชุด C (control)
= ethanol 3 ml+ ethanolic DPPH 3 ml
ผสมใหเขากันจากนั้นตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมหิ องในที่มืด เปนเวลา 30 นาที จากนั้นวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 517 nm โดยใชเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร คํานวณหา % Radical Scavenging เพื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี
% Radical Scavenging
= (Acontrol – A sample) X 100 / A control
เมื่อ
A control คือ คาการดูดกลืนแสงของชุด C
A sample คือ คาการดูดกลืนแสงของชุด A – คาการดูดกลืนแสงของชุด B
5. ผลการวิจัย
จากการเตรียมสารสกัดดวยวิธีการแชหมักในตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล
พบวาไดสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล ตามลําดับ ในปริมาณที่แตกตางกันซึ่งไดรายงานเปนรอยละโดยน้ําหนัก
เทียบกับน้ําหนักของพืชแหง และยังพบวาสารสกัดแตละชนิดยังมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันไปดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัดหญาคา
สารสกัด
รากหญาคา
ลักษณะ
น้ําหนัก (g)
เฮกเซน
ของแข็งหนืด สีน้ําตาลอมเหลือง
3.950
เอทิลอะซิเตต ของแข็งหนืด สีน้ําตาลอมเหลือง
1.439
เอทานอล
ของแข็งหนืด สีน้ําตาลอมเหลือง
2.858


รอยละโดยน้ําหนัก(%w/w)
0.790
0.288
0.572

รอยละโดยน้ําหนักของสารสกัดเทียบกับน้ําหนักพืชแหง

จากตารางที่ 1 พบวาสารสกัดของรากหญาคามีลักษณะเปนของแข็งหนืดสีน้ําตาลอมเหลืองและพบสารสกัดเฮกเซน
มีปริมาณมากที่สุด (0.790%) รองลงมาเปนสารสกัดเอทานอล (0.572%) และเอทิลอะซิเตต (0.288%) ตามลําดับ เนื่องจาก
ความมีขั้วของสารสกัดรากพบสารมีขั้วต่ําจึงสกัดออกมาดวยเฮกเซนมีปริมาณของสารสกัดสูงที่สุด
ปริมาณสารพฤกษเคมีของสารสกัดวิเคราะหไดตามลําดับดังนี้ ปริมาณฟนอลิกรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน
กรดแกลลิก (y =1.1309x+0.0042, R2 = 0.9969) รายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัด ปริมาณ
ฟลาโวนอยดรวมคํานวณได จากกราฟมาตรฐานเควอซิทิน (y = 0.0006x–0.0022, R2 = 0.9892) รายงานผลเปนมิลลิกรัม
สมมูลของเควอซิทินตอกรัมสารสกัดและปริมาณแอลคาลอยดรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐานอะโทรพีน (y=16.575x +
0.0063, R2 =0.9933พบวาปริมาณ รายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของอะโทรพีนตอกรัมสารสกัด (สารพฤกษเคมีของสารสกัด
เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอลแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณฟนอลิก ฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดรวมของสารสกัดรากหญาคา
สารสกัด
ปริมาณฟนอลิกรวม
ปริมาณฟลาโวนอยดรวม
(mg GAE/g crude extract)
(mg QE/g crude extract)
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต
เอทานอล

130.75
299.80
151.56

ปริมาณแอลคาลอยดรวม
(mg AE/g crude extract)

106.00
44.33
28.50

17.200
0.042
1.414

การวิเคราะหฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
การวิเคราะหฤทธิ์ตานออกซิเดชั นของสารสกัดรากหญาคาดวยวิธี DPPH assay รายงานผลเปนคา% Radical
Scavenging ของสารสกัดที่ความเขมขน 1 mg/ml พิจารณาวาถามีคา % Radical Scavenging สูงจะมีความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระสูง โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm และความเขมขน DPPH 0.05 mg/ml ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดรากหญาคา
สารสกัด
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต
เอทานอล
วิตามินซี

% Radical Scavenging
76.796
88.214
77.532
97.257
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จากตารางที่ 3 ฤทธิ์การตานออกซิเดชันของรากหญาคาพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีฤทธิ์ในการตานออกซิเดชันดี
ที่สุด มีคา % Radical Scavenging เทากับ 88.214 แตเมื่ อเทียบฤทธิ์ ตานออกซิ เดชั นของสารสกัด รากหญ าคากับ สาร
มาตรฐานวิตามินซี (%inhibition 97.257) พบวาสารสกัดทุกชนิดที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันต่ํากวาวิตามินซีมาตรฐาน
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดไดแก ฟนอลิก ฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดพบวาสาร
สกัดเอทิลอะซิเตตมีปริมาณสารฟนอลิกรวมสูงที่สุด (299.80 mg GAE/g crude extract) และมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันไดสูง
ที่สุด (% Radical Scavenging มีคา 88.214) สวนปริมาณฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดพบมากที่สุดในสารสกัด เฮกเซน
(106.00 mg QE/g crude extract และ 17.200 mg AE/g crude extract ตามลําดับ) สอดคลองกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดเอทิลอะซิเตตของสวนใตดินหญาคาที่มีฤทธิ์สูงที่สุด (IC50 0.1889 mg/ml) และสัมพันธกับชนิดของสารพฤกษ
เคมีเบื้องตนที่พบ ไดแก แอลคาลอยด แทนนินและฟนอลิกซึ่งเปนกลุมสารที่สามารถแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชันได (วัชราภรณ
ประภาสะโนบลและคณะ, 2559) และสอดคลองกับรายงานของพรรณวิภา กฤษฎาพงษ (2557) ที่พบกลุมสารฟนอลิกเปนสาร
หลั กในรากหญ าคา เนื่ อ งมาจากมี กลุ ม สารที่ เ ป นองค ป ระกอบ ได แ ก สารแทนนิ น ฟ นอลิ กและฟลาโวนอยด ซึ่ง จั ด เป น
สารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, 2549,
พิสมัย เหลาภัทรเกษม, 2548) และแอลคาลอยด (Stajić et al., 2013) ที่เคยมีรายงานวาเปนสารพฤกษเคมีที่สําคัญจากพืชที่
มีคุณสมบัติใ นการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันได ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ อาจนําสารสกัดของรากหญาคามาแยกและวิ เคราะหห า
องคประกอบของสารบริสุทธิ์และนํามาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งและฤทธิ์
ทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อสามารถนํามาใชแทนสารสังเคราะหในผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอางและยารักษาโรคตอไปไดในอนาคต
7. ขอเสนอแนะ
จากผลงานวิจัยนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่นาสนใจดังนี้ ควรนําสารสกัดของรากหญาคาไปทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพอื่น ๆ ซึ่งขอมูลที่ไดอาจเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชตอไป และควรศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อแยกสารให
บริสุทธิแ์ ละหาองคประกอบทางเคมีของสารที่แยกได ซึ่งอาจเปนการคนพบสารชนิดใหมที่ไดจากพืชสมุนไพรไทยสําหรับการ
พัฒนาสูการเปนยารักษาโรคและนํามาใชแทนสารสังเคราะหในผลิตภัณฑอาหารและเครื่องสําอางตอไปไดในอนาคต
8. กิตติกรรมประกาศ (ถามี)
ผูวิจัย ขอขอบคุณสาขาวิชาเคมีแ ละศูนยวิท ยาศาสตรแ ละวิ ทยาศาสตร ประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ที่
อนุเคราะหสารเคมีบางชนิด เครื่องมือและสถานที่ในการทําวิจัยครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ
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การวิเคราะหสารเบตาเลนและผลิตภัณฑลิปบาลมจากเสมา
Analysis of Betalain and Lipbalm Product from Opuntia elatior
บุษราคัม สิงหชัย* และนาฏนารี ชื่นจิตร
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*
sbung13@yahoo.com
บทคัดยอ
ผลเสมามีลักษณะรูปไขกลับ เมื่อสุกสีสมหรือสีแดง เนื้อสีแดง เมล็ดโต พบในพื้นที่ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี เสมาจัดเปนพืชกลุมเดียวกันกับตะบองเพชร ผลของเสมามีรงควัตถุชนิดหนึ่งคือ เบตาเลนซึ่งเปนสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ เชนการตานอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือศึกษาวิเคราะหสารเบตาเลน
และศึกษาการผลิตลิปบาลมเสมา โดยเก็บผลเสมาในเดือน มิถุนายน 2559 นํามาวิเคราะหเบตาเลนดวยวิธีเทคนิคอัลตราไวโอเลต
และวิสิเบิลสเปกโทรสโคป ชวงความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร ในตัวทําละลาย 3 ชนิดไดแก น้ํา เมทานอล และกรดไฮโดร
คลอริก ศึกษาการผลิตลิปบาลมเสมาและการตรวจสอบความคงทนของสีลิปบาลมเสมา เปนเวลา 90 วัน โดยการสังเกตการซีดจาง
ของสีเปรียบเทียบสีมาตรฐาน น้ําหนักสุทธิ์ลิปบาลม 3 กรัม ทั้งหมด 6 สูตรโดยรอยละของสารสกัดเสมา 0 5 10 15 20 และ
25 ตามลําดับ และวัดความคงทนของสีทุก ๆ 3 ชั่วโมงจนครบ 90 วัน และใชสีผสมอาหารสีชมพูเขมเปนสีมาตรฐานเชิงบวก
ผลการวิจัยพบวา สารเบตาเลนมีคาการดูดกลืนแสงสูงที่สุดที่ความยาวคลื่น 500 นาโมเมตร ในตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิด และ
ในวันที่ 90 ผลิตภัณฑลิปบาลม อัตราสวนลิปบาลมเสมา รอยละ 20 และ 25 ปรากฏสีชมพูบานเย็นเขม สวนลิปบาลมควบคุม
ไมมีการเปลี่ยนแปลงสีผลิตภัณฑตลอดระยะเวลา 90 วัน
คําสําคัญ: เบตาเลน ลิปบาลม เสมา

1718 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

Abstract
Opuntia elatior Mill fruits look oval shape when ripe orange or red, found in roadside Hat Cha
Chum Samran road, Muang District, Phetchaburi province. In Opuntia Genus, were grouping with cactus
plants. O. elatior has betalain, pigment, which is bioactive compound. The most important activities were
anti-oxidation and antimicrobials. So, the objectives of this research were to analyze betalain and study
lipbalm products from O. elation flesh. The samples were harvested in June 2559. The betalaine analysis
was used UV-Vis spectroscopy technique at wavelength between 200-800 nm, solvent were used including,
water, methanol and methanolic-HCl. On producing lipbalm of O. elatior was mixed balm base cream
with flesh extracts 0, 5, 10, 15, 20 and 25 percentage. The color fastness of the lipbalm was observed for
90 days by comparing with the standard color. Weight of Lip Balm was 3 grams belong as 6 formulas of
the flesh extract as 0 5 10 15 20 and 25 percentage respectively. Color fastness was checked by observed
every 3 hours until 90 days. The dark pink color was used as a positive standard. The result research
found that flesh showed a maximum absorption at wavelength of 535 nm, so O. elatior fruit contains
betacyanin and betaxanthins. Over 90 days, the proportion of lipbalm formula of 20 and 25% was the
dark pink balm. The all formula of control balms were not color change product over the 90 days. On
the day 90th, all 6 controls had shown the dark pink color balms.
.
Keywords: betalaine, lipbalm, Opuntia elatior
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1. บทนํา
เสมา (ภาพที่ 1) หมายถึงไมพุมอวบน้ํา สูง 2-4 เมตร ลําตนโคนกลมสวนปลาย เปนแผนแบน รูปไขกลับ ยาว 8-20
เซนติเมตร กวาง 8-12 เซนติเมตร สีเทาหรือสีเขียวเขม มีใบเสมา ใบเล็ก ออกตามปุมที่จะเกิดหนาม เมื่อแกรวงหมด หนาม
เปนกระจุก 2-8 อัน ยาว 2-5 เซนติเมตร หรืออาจจะยาวไดถึง 8 เซนติเมตร มีดอกเสมา ดอกเดี่ยว สีเหลืองเปลี่ยน เปนสีแดง
หรือชมพู ภายในสีขาว บานโต 5 เซนติเมตรและผลเสมา รูปไขกลับ เมื่อสุกสีสมหรือสีแดง เนื้อสีแดง เมล็ดโต พบในพื้นที่
ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เต็ม สมิตินันทน, 2544) เสมาจัดเปนพืชกลุมเดียวกันกับแกวมังกรที่มีผล
ลักษณะ สีสันสวยงาม และสามารถรับประทานได แตไมเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภค ผลของเสมามีรงควัตถุชนิด เบตาเลน ซึ่ง
เปนสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ ชวยตานอนุมูลอิ สระและแบคทีเรี ย (Strack et al.,2003; Azeredo, 2009) เบตาเลน
(betalains) เปนกลุมของรงควัตถุที่ใหสีแดงและสีเหลือง ละลายน้ําไดดี พบในพืชหลายชนิด เชน แกวมังกร ผลของพืชสกุล
ตะบองเพชร หรือพืชดอกเชน เฟองฟา หงอนไก บานไมรู โรย และในผัก เชน ผักโขมแดงเปนตน สารกลุมนี้ ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเชนชวยในการตานอนุมูลอิสระ ตานเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Cai et al., 2003, ทัตดาว ภาษีผล, 2557)
ปจจุบันรงควัต ถุประเภทนี้ไ ดรับความสนใจจากนักวิจัยเนื่องจากนํ าไปใช เปนสารใหสี ในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหสารเบตาเลนและศึกษาผลิตภัณฑลิปบาลจากเสมา เพื่อเปนแนวทาง
ในการใชผลเสมาในเชิงพานิชหรืออุตสาหกรรมตอไป

ผล
ภาพที่ 1 เสมา
ที่มา: ถายเองโดยผูวิจัย
2. วิธีการทดลอง
2.1 วิเคราะหสารเบตาเลนดวยเทคนิค UV-Vis spectroscopy
นําผลเสมา 9 ผลผาตัด สวนเนื้อผลออกมา กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําน้ําเสมาแบงออกเปน 9 สวน ใน
บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร บีกเกอรที่ 1-3 เติมน้ําลงไปใบละ 5 มิลลิลิตร บีกเกอรที่ 4-6 เติมเมทานอลลงไปใบละ 5 มิลลิลิตร
บีกเกอรที่ 7-9 เติมกรดไฮโดรคลอริก 1% ในเมทานอลลงไปใบละ 5 มิลลิลิตร แลวนําบีกเกอรที่ทั้งหมด ไปวัดคาการดูดกลืน
แสงตั้งแตความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร
2.2 การผลิตลิปบาลมเสมา
นําเนื้อผลเสมากรองดวยผาขาวบาง และนําไประเหยตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสุญญากาศจนไดสารสกัดเหนียว
หนืด กําหนดสูตรลิปบาลมทั้งหมด 6 สูตร โดยน้ําหนักสุทธิของลิปบาลมเสมาเทากับ 3 กรัม และคํานวณอัตราสวนระหวาง
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สารสกัดเสมาในลิปบาลมเปนอัตราสวนรอยละ 0 5 10 15 20 และ25 โดยน้ําหนักสารสกัดตอน้ําหนักบาลม ผสมใหเขาเปน
เนื้อเดียวกัน ทําซ้ํา 3 ครั้งทุกอัตราสวนวางบาลมไวที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 30 นาที ใหบาลมแข็งตัว แลวทดสอบความ
คงทนสีลิปบาลมที่อุณหภูมิหอง จนครบ 90 วัน ลิปบาลมควบคุมทําวิธีเดียวกันกับการทําลิปบาลมเสมาแตเปลี่ยนสีเปนสีผสม
อาหาร (สีชมพูบานเย็น)
2.3 การตรวจสอบความคงทนของสีลิปบาลม
ทําการตรวจสอบความคงทนของสีลิปบาลมเสมาและสีลิปบาลมควบคุมโดยเทียบกับแถบสีมาตรฐานดังแสดงในภาพ
ที่ 2 โดยการสังเกตสีดวยตาเปลา
1
2
3
4
5

ภาพที่ 2 แถบสีมาตรฐาน
กําหนดให 1 หมายถึง ไมมีสี 2 หมายถึง สีชมพูบานเย็นออนที่สุด 3 หมายถึง สีชมพูบานเย็นออน 4 หมายถึง สีชมพู
บานเย็นเขม 5 หมายถึง สีชมพูบานเย็นเขมที่สุดและบันทึกผล โดยตรวจสอบทุก 3 ชั่วโมง และตรวจสอบทุกวันเปนเวลา 90 วัน
3. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหสารเบตาเลนดวยเทคนิค UV-Vis spectroscopy ในการวิเคราะหสารเบตาเลนในตัวทําละลาย
3 ชนิดไดแก น้ํา เมทานอล และ1% กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล โดยทํา 3 ซ้ํา น้ําหนักของผลเสมา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 น้ําหนักเฉลี่ยของผลเสมาในตัวทําละลายตางๆ
น้ําหนักเฉลี่ยของตัวทําละลาย
(กรัม)± S.D

น้ํา
18.6031±1.0997

ตัวทําละลาย
เมทานอล
1%กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล
17.0020±1.0141 18.1259±0.4214

จากตารางที่1 พบวาน้ําหนักเฉลี่ยของผลเสมาที่ใชในการวิเคราะหอยูในชวง 17.0020±1.0141-18.6031±
1.0997 ตอผล
การวิเคราะหสารเบตาเลนจากผลเสมา โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร ดวยตัวทํา
ละลายน้ํา เมทานอล เมทานอล และ1 % กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล ดังภาพที่ 3

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1721

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ภาพที่ 3 คาการดูดกลืนแสงของสารบีตาเลนของผลเสมา
จากภาพที่ 3 แสดงว าผลเสมาประกอบด วยเบตาเลน 2 ชนิด ได แก เบตานิน (betanin) และอินดิกาแซนทิ น
(indicaxanthin) ผสมอยู ซึ่ งสารทั้ ง 2 ชนิดมีค าการดู ดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 535 และ 484 นาโนเมตร ตามลําดั บ
(Chauhan et al., 2013)
ในการผลิตลิปบาลมเสมาไดกําหนดน้ําหนักสุทธิลิปบาลม 3.00 กรัม และเติมสารสกัดเสมารอยละ 0 5 10 15 20
และ 25 ตามลําดับ ไดผลิตภัณฑลิปบาลมทั้งหมด 6 สูตร ดังแสดงสีในตารางที่ 3 เมื่อเวลาผานไป 90 วัน
ตารางที่ 3 สีลิปบาลมเสมา
อัตราสวนรอยละ
0
5
10
15
20
25

เวลาเริ่มตน
ไมมีสี
สีชมพูบานเย็นออน
สีชมพูบานเย็นออน
สีชมพูบานเย็นเขม
สีชมพูบานเย็นเขมที่สุด
สีชมพูบานเย็นเขมที่สุด

สีผลิตภัณฑ
เวลาผานไป 90 วัน
ไมมีสี
สีชมพูบานเย็นออนที่สุด
สีชมพูบานเย็นออนที่สุด
สีชมพูบานเย็นออน
สีชมพูบานเย็นเขม
สีชมพูบานเย็นเขม

จากตารางที่ 3 พบว า อัต ราสวนรอยละ 20 และ 25 ผลิตภัณฑ มีสีชมพูบานเย็นเข ม โดยลิ ปบาลม ควบคุ มทั้ง 6
อัตราสวนของสีผสมอาหารในลิปบาลมดังนี้อัตราสวนรอยละ 0 5 10 15 20 และ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับสีมาตราฐานแลวสี
ผลิตภัณฑยังคงสีเดิมแมเวลาจะผานไป 90 วันก็ตาม จะเห็นวาสีจากธรรมชาติมักไมคงตัวเทากับสีสังเคราะห แตก็เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคที่จะนําไปใชประโยชนเชิงพานิชไดนั้นตองมีการปรับปรุงสูตรเชนอาจมีการเพิ่มความเขมขนสาร
สกัดหรือปรับปรุงสารสกัดใหคงตัวกอนเติมในผลิตภัณฑตอไป
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4. บทสรุป
ผลเสมาประกอบดวยเบตาเลน 2 ชนิด ไดแก เบตานิน และอินดิกาแซน ผสมอยู ทําใหมีคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ในตัวทําละลายตางกัน 3 ชนิด ไดแก น้ํา เมทานอล 1%กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล ลิปบาลมเสมา
มีการเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัดในผลิตภัณฑเมื่อเวลาผานไป 90 วัน ไปเล็กนอย สวนสีลิปบาลมควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลง
สีผลิตภัณฑตลอดระยะเวลา 90 วัน
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ตําแยชางหรือชางรองเปนตนไมมีพิษชนิดหนึ่ง อยูในวงศ Urticaceae พบในปาทึบที่มีแสงสวางปานกลาง ในปา ดงดิบ
ตําแยชางจะขึ้นรวมกัน ดวยเหตุนี้ชางรองจึงยังไมมีการศึกษาทางวิทยาศาสตรดานพฤกษเคมี ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องตน และฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดจากใบตําแยชาง เก็บตัวอยางสวนใบ ผึ่งแหง
บดละเอียด แลวสกัดสารดวยตัวทําละลายเฮกเซน 7 วัน 3 ครั้ง จากนั้นนํากากพืชมาสกัดเชนเดียวกันดวยเอทิลแอซิเตต และ
เมทานอล ตามลําดับ ระเหยตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสูญญากาศ ไดสารสกัดจากใบตําแยชาง จํานวน 3 ตัวอยาง การทดสอบ
กลุมพฤกษเคมีเบื้องตน ไดแก แอลคาลอยด คารดิแอกไกลโคไซด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แอนทราควิโนนไกลโคไซด แทนนิน
และคูมาริน ตามลําดับ โดยวิธีปฏิกิริยาเคมีเกิดสีและการสังเกตทางกายภาพ การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ดวยวิธี DPPH
การดูดกลืนแสง โดยวัดที่ความยาวคลื่น 517 nm และมีวิตามินซีเปนสารมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ตําแยชางมีองคประกอบ
ทางพฤกษเคมีหลายชนิด สารสกัดเมทานอล พบสารกลุมแอลคาลอยด สารสกัดเฮกเซน พบสารกลุมฟลาโวนอยด สารสกัด
เมทานอลพบสารกลุมคูมาริน การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยสารละลาย DPPH พบวาสารสกัดใบตําแยชางทั้ง 3 ตัวอยาง
มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระรอยละ 50 ที่ความเขมขนมากกวา 5000 µg/ml สารละลายมาตรฐานวิตามินซี ซึ่งมีคา
IC50 เทากับ 235±14.767 µg/ml
คําสําคัญ: ตําแยชาง สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
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Abstract
Dendrocnide stimulans is a poisonous tree in the family Urticaceae found in a dense forest. In the
rainforest, the plants were growing together. For this reason, there is no scientific study on phytochemicals.
This research aims to study the phytochemical screening and antioxidant activity of the leaf extracts.
The plant samples were separated leaves, after dried and ground. They were macerated with hexane in
7 days in 3 times, then marc mere extracted with ethyl acetate and methanol, respectively. Solvent were
evaporated by a vacuum evaporator. The 3 extracts of the plant were tested preliminary phytochemicals
including alkaloids, cardiac glycoside, flavonoids, saponin, anthraquinone glycosides, tannins and
coumarin, respectively using color chemical reaction, and physical observation. The antioxidation was
used DPPH method by absorption at wavelength 517 nm and vitamin was a standard. The research
result indicated that this plant had many phytochemicals. The methanolic extract found alkaloids.
Hexane extracts was contained the flavonoids. Methanolic extract was found coumarins. The three leaf
extracts had an antioxidation by DPPH method at 50 percentage of concentration more than 5000 µg/ml.
The standard, vitamin C, showed the IC50 of 235±14.767 µg/ml.
Keywords: Dendrocnide stimulans, phytochemicals, antioxidant activity
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1. บทนํา
การตรวจสอบทางพฤกษเคมี (phytochemical screening) เปนการตรวจสอบทางเคมีเบื้องตนของสารสกัดจากพืช
ในระยะเวลาอั นสั้ น งาย รวดเร็ ว และใชเ ครื่ องมื อนอยที่ สุ ด โดยใช ป ฏิ กิริย าทางเคมีง ายๆ ใชป ฏิ กิริ ย าการเกิ ด สี (color
reaction) ซึ่งจะใหผลเปนสีตางๆหรือการเกิดตะกอน บอกถึงกลุมสารเคมีที่สําคัญ ไดแก แอลคาลอยด (alkaloids) มีฤทธิ์ตาน
อักเสบ และต านมะเร็ ง สเตี ยรอยด (steroids) ทํ าหน าที่ ห ลายอย าง เช น เป นฮอรโ มน คารดิ แ อคไกลโคไซด (cardiac
glycosides) เปนสารเคมี ที่ออกฤทธิ์ตอหั วใจ แอนทราควิ โนน (anthraquinones) เปนสารกลุมที่ ออกฤทธิ์ เปนยาระบาย
และฟลาโวนอยด (flavonoids) มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ตานอักเสบ และเพิ่มภูมิคุมกันใหกับรางกาย เปนตน
ตําแยชาง (Dendrocnide stimulans) จัดอยูในวงศ Urticaceae (เต็ม สมิตินันท, 2544) ชื่อพื้นเมือง ตําแยชางหรือ
สามแกว ลักษณะทางพฤกษศาสตรเปนพืชสมุนไพรลมลุกที่มีหนาม ไมพุม ตนขนาดเล็ก สูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร ใบเปน
แฉกสามถึงหาแฉก ตามขอบใบและกานใบมีหนาม ผลัดใบ เปลือกสีเทา ใบเดี่ยวเรียงสลับหรือเวียนกัน ปลายสุดของใบเรียว
แหลม ผิวใบดานลางเปนคราบขาว ดอกเล็กสีขาวปนเหลือง หรือสีมวงออน ออกรวมกันเปนชอยาวๆ หอยตามงามใบ ผลเมล็ด
กลมสีเขียว ถาสัมผัสกับผิวของเราจะทําใหเจ็บปวด ปวดแสบปวดรอน สวนที่เปนพิษคือ ขนตามสวนตางๆ เชน ใบ ชอดอก จะ
ทําใหเกิดอาการคัน ผิวหนังไหมเกรียม หรือแดง เปนผื่นและปวดมาก วิธีแกเมื่อโดนพิษของตําแยชาง ใชขี้ผึ้ง เชน ยาหมอง ถู
ทา ตรงบริเวณปวดแสบปวดรอน หามลางดวยน้ําเด็ดขาด (ศูนยขอมูลพิษวิทยา, 2561) เนื่องจากพืชนี้เปนพืชมีพิษจึงยังขาด
การศึ กษางานวิ จัย เกี่ ย วกั บ เคมี ผ ลิ ต ภั ณฑ ธรรมชาติ เพื่ อ นํ าสมุ น ไพรในประเทศมาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ทั้ ง นี้ ง านวิ จัย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานออกซิเดชันจากใบตําแยชางที่สกัดดวย เฮกเซน เอทิลแอซิเตต
และ เมทานอล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาสารสกัดจากตําแยชางใหเกิดประโยชนสูงสุด วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา
องคประกอบทางเคมีจากใบตําแยชาง และเพื่อศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันเบื้องตนของสารสกัดจากใบตําแยชาง

2. วิธีวิจัย
2.1 การเตรียมตัวอยาง เก็บตัวอยางสวนใบตําแยชางจากบานในวงเหนือ ต. ในวงเหนือ อ. ละอุน จ. ระนอง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 นํามาแยกเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางใบและกิ่ง ตรวจเอกลักษณดวยรูปวิธานและเก็บตัวอยางพืชแหงไว
ที่หนวยวิจัยเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.2 การเตรียมสารสกัดใบและกิ่งตําแยชาง นําใบตําแยชางลางใหสะอาด ผึ่งลมใหแหง เปนเวลา 1 สัปดาห ตัดเปน
ชิ้นเล็กๆ ชั่งน้ําหนักใบ เริ่มต นสกัดด วยเฮกเซน 7 วัน 3 ครั้ง นําไประเหยตั วทําละลายออกดวยเครื่องระเหยสุ ญญากาศ
(rotary evaporation) นํากากมาสกัดดวยเอทิลแอซิเตต และเมทานอล ตามลําดับ จะไดสารสกัด 3 ชนิด
2.3 การตรวจสอบหาสารพฤกษเคมีเบื้องตน (บุษราคัม สิงหชัย และคณะ, 2560)
การทดสอบแอลคาลอยด นําสารสกัด มาเล็กนอยใสในชามกระเบื้อง เติม 2 M HCl 1 ml ตม แลวกรองริน
สารละลายลงในหลอดทดลอง เติม Dragendoff’s reagent สังเกตสีและตะกอน
ทดสอบคารดิแ อกไกลโคไซด นําสารสกัดมาเล็กนอยเติม 10% lead acetate ในน้ํา 3 ml ตมใหเดือดเบาๆ 15
นาที ทําใหเย็น กรองแลวสกัดดวยไดคลอโรมีเทนนําสารละลายไประเหยจนเกือบแหง แบงใสหลอดทดลอง 3 หลอดดัง นี้
หลอดที่ 1 ทดสอบสวนที่เปนสเตียรอยดโดย Liebermann-Burchard reaction หยด gracial acetic acid ลงไป 3 หยด
เขยาแลวคอยๆหยดกรดซัลฟวริกเขมขน 1 หยด สังเกตการเปลี่ยนสี หลอดที่ 2 ทดสอบสวนที่เป นบิวทีไลดแลคโทนโดย
Kedde’s reaction หยด Kedde’s reagent ลงไป 1 ml และสารละลาย 1 M NaOH 2-3 หยด สังเกตการเปลี่ยนสี หลอดที่
3 ทดสอบสวนที่เปนน้ําตาลดีออกซีโดย Keller-Kiliane reagent เติม FeCl3 reagent 3 ml เติมซัลฟวริกเขมขน 1 ml ไป
ตามขางๆหลอด สังเกตการเปลี่ยนสีระหวางรอยตอสารละลาย
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ทดสอบฟลาโวนอยด นําสารสกัดมาเล็กนอยสกัดไขมันออกดวยเฮกเซนแลวละลายในเอทานอล 1 ml เติมกรด
ไฮโดรคลอริกเขมขน 0.5 ml และลวดแมกนีเซียม 1 แผน สังเกตการเปลี่ยนสี
ทดสอบซาโปนิน นําสารสกัดมาเล็กนอยใสในหลอดทดลองเติมน้ํากลั่น 2 ml อุนบนอางน้ํารอน 5 นาที กรองขณะ
รอนปลอยใหสารละลายเย็นแลวเขยาสารละลายอยางแรง 1 นาที สังเกตผลนาน 30 นาที
ทดสอบแอนทราควิโนนไกลโคไซด นําสารสกัดมาเล็กนอยใสในหลอดทดลองเติม 10% กรดไฮโดรคลอริก 2 ml
แลวตม นําสารละลายที่ไดสกัดดวยไดคลอดรมีเทนนําชั้นน้ําที่ไดเติม 10% แอมโนเนียสังเกตการเปลี่ยนสี
ทดสอบแทนนิน นําสารสกัดมาเล็กนอยใสในหลอดทดลองเติมน้ํากลั่น 2 ml แลวอุนบนอางน้ํารอน 5 นาที กรอง
ขณะรอน นําสารละลายเติมน้ํากลั่นแลวหยด FeCl3 3-4 หยดสังเกตการณเปลี่ยนสี
ทดสอบคูมาริน นําสารสกัดมาเล็กนอยละลายในเอทานอลแลวหยดลงบนกระดาษกรองที่ชื้นดวยสารละลาย 1 M
NaOH นํากระดาษใหความรอนแลวนําไปสองภายใตแสงอุตราไวโอเลตและสังเกตการเรืองแสงที่เกิดขึ้นเมื่อฉายแสงอุตรา
ไวดอเลต ที่ความยาวคลื่น 365 nm
2.4 การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (บุษราคัม สิงหชัย และคณะ, 2560)
การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันเบื้องตนของสารสกัดดวยวิธี DPPH เตรียมสารละลาย 0.02 mM 1, 1-diphenyl-2picryl hydrazine (DPPH) 0.2 ml และสารสกัดที่ความเขมขนเริ่มตน 5000 g/ml ในเมทานอล 0.1 ml และเมทานอล
3.7 ml ลงในเมทานอล (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) บมในที่มืดเปนเวลา 30 นาทีและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (UV) ที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร วิตามินซีเปนสารมาตรฐาน คํานวณคารอยละการตานออกซิเดชันจากสูตร
DPPH scavenging (%) = (A0-A1)/A0×100 เมื่อ A0 = คาการดูดกลืนของสารควบคุม A1 = คาการดูดกลืนของสารตัวอยาง
หากสารสกัดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันมากกวารอยละ 50 ทดสอบหาคา IC50โดยการเตรียมสารสกัดที่ความเขมขน
ตางๆ (5000 500 50 5 0.5 0.05 0.005 µg/ml) คํานวณคา IC50จากการเทียบคาในกราฟระหวางความเขมขนและคา
เปอรเซ็นตการยับยั้ง โดยใชสูตรเดียวกันทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง (n=3) และนําผลที่ไดมาวิเคราะหสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (±S.D.)
3. ผลการวิจัย
จากการนําสวนของใบตําแยชางมาสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และเมทานอลตามลําดับ
นําสารสกัดที่ไดจากตัวทําละลายชนิดตางๆ มาทดสอบหาสารสําคัญไดแก แอลคาลอยด คารดิแอกไกลโคไซด แอนทราควิโนน
ไกลโคไซด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน และคูมาริน ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดเฮกเซน เอทิลแอซีเตตและเมทานอล
สารพฤกษเคมี
แอลคาลอยด
คารดิแอกไกลโคไซด
ฟลาโวนอยด
ซาโปนิน
แอนทราควิโนน
แทนนิน
คูมาริน

ตัวอยางพืช
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ

สารสกัดเฮกเซน
+
-

สารสกัดเอทิลแอซีเตต
-

สารสกัดเมทานอล
+
+

หมายเหตุ - หมายถึง ตรวจสอบไมพบ, + หมายถึง ตรวจสอบพบ
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ตารางที่ 2 คารอยละการตานออกซิเดชันของสารสกัดที่ความเขมขน 5000g/ml
ตัวอยางพืช ชนิดสารสกัด
เฮกเซน
ใบ
เอทิลแอซีเตต
เมทานอล

รอยละการตานออกซิเดชัน
22.22
13.54
3.46

จากตารางที่ 2 แสดงคารอยละการตานออกซิเดชันของสารสกัดที่ความเขมขน 5000g/ml แสดงฤทธิ์ออนมาก
เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี มีคา IC50 เทากับ 235±14.7 µg/ml
4. สรุปและอภิปรายผล
สารสกัดสวนใบตําแยชางพบสารกลุมแอลคาลอยด ฟลาโวนอยด และคูมาริน และเปนการวิจัยครั้งแรกของงานวิจัย
ดานพฤกษเคมีของตําแยชาง จากการศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดเมทานอลใบกะลังตังชาง (D. sinuate) เปนพืชในสกุ ล
เดียวกับตําแยชาง พบสารกลุมเทอรพีนอยด แทนนิน และ กลุมฟลาโวนอยด โดยพบสารกลุมฟลาโวนอยดที่เหมือนกันทั้ง 2
ชนิด และสารสกัดใบกะลังตังชางแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH ที่ความเขมขน 100 g/ml สารสกัดแสดงฤทธิ์
ตานออกซิเดชันรอยละ74.80±0.23 สวนสารสกัดของตําแยชางในการวิจัย ครั้งนี้ ทั้ง 3 ชนิ ดสารสกัดมีฤทธิ์ ตานออกซิเดชั น
รอยละ 50 ที่ความเขมขนมากกวา 5000 g/ml ซึ่งอาจเนื่องจากเปนการสกัดแยกสวน และเปนพืชคนละชนิดกัน นอกจากนี้
การวิจัยครั้งนี้ยังเปนการเพิ่มเติมขอมูลนี้ดานการทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันครั้งแรกของตําแยชางอีกดวย
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย
6. เอกสารอางอิง
เต็ม สมิตินันทน, (2544). ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.
ศูนยขอมูลพิษวิทยา. (2561). พืชพิษ. คนเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2561 จาก www.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic
บุษราคัม สิงหชัย, จันทรจิรา ขอจุลซวน และปาริฉัตร ดวงทอง. (2560). พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอก.
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 25 (5), 830-838.
Tanti B., Buragohain A.K., Gurung L., Kakati D., Das A.K. and Borah S.P. (2010). Assessment of antimicrobial
and antioxidant activities of Dendrocnide sinuata (Blume) Chew leaves—Amedicinal plant used by
ethic communities of North East India. Indian Journal of Natural Products and Resuurce, 1 (1),
17-21.
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อิทธิพลของสารคูค วบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของ
ยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม
Influence of Silane Coupling Agent on Stress Softening and Loss Energy
of Silica-filled Natural Rubber
ศศิลักษณ ชีทอง1 กิตตินันท ชวยดํา1 และวัชรินทร สายน้ําใส2*
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ไดศึกษาอิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ
ผสมซิลิกาในปริมาณ 0-80 สวนตอยาง 100 สวนโดยน้ําหนัก พบวาสารคูควบไซเลนมีผลทําใหคาความความเคนของยาง
ธรรมชาติผสมซิลิกาสูงขึ้น แตทําใหความเครียดคงรูปถาวรลดต่ําลง การดึงใหยางยืด-หดอยางตอเนื่องสงผลใหเกิดการออนตัว
ของความเคน และทําใหพลังงานสูญหายลดลงทั้งยางผสมซิลิกาที่ใชและไมใชสารคูควบไซเลน โดยเมื่อจํานวนรอบของการถูก
กระทําอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง ในขณะที่ความเครียดคงรูปถาวรของ
ยางธรรมชาติผสมซิลิกามีคาเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ ซิลิกา สารคูควบไซเลน การออนตัวของความเคน พลังงานสูญหาย
Abstract
This research investigated the influence of silane coupling on stress softening and loss energy of
silica filled natural rubber (NR) vulcanizates. The silica content was 0-80 phr (parts (by weight) per hundred
parts of rubber). It was found that the combination of silane coupling agent enhanced the tension stress,
but decreased the permanent set strain of silica filled NR. Under cyclic tension testing, the stress softening
and loss energy either with or without silane coupling agent of silica filled NR vulcanizates were decreased.
Increasing the cycle numbers of cyclic deformation, the stress softening, and loss energy decreased while
the permanent set strain slightly increased.
Keywords: natural rubber, silica, silane coupling agent, stress softening, loss energy
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1. บทนํา
ยางธรรมชาติจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ปจจุบันมีการนํายางธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
หลายชนิ ด สมบั ติเดนของยางธรรมชาติ ไดแก ความตานทานต อแรงดึง (tensile strength) สูง แม ไมไดเ ติมสารเสริมแรง
เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง (Sainumsai et al., 2017; Tosaka et
al., 2004; Toki et al., 2005) สามารถยืดไดถึงประมาณ 1000% หรือมากกวานั้น (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014;
Roberts, 1988) สมบัติใ นการยื ดไดสูง นี้ ทําใหยางธรรมชาตินี้ส ามารถทําผลิต ภัณฑ ที่ต องการยืดไดสูง มี สมบั ติเ ชิง พลวั ต
(dynamic properties) ที่ดี มีความยืดหยุน (elasticity) สูง ความรอนสะสมภายใน (heat build-up) ที่เกิดขณะใชงานต่ํา
และมีส มบั ติการเหนี ยวติ ดกั น (tack) ที่ดี จึง เหมาะสํ าหรั บการผลิ ต ยางรถบรรทุ ก ยางลอเครื่องบิน หรือใชผ สมกับ ยาง
สังเคราะหในการผลิตยางรถยนต นอกจากนั้นยังมีความตานทานตอการฉีกขาด (tear resistance) สูง ทั้งที่อุณหภูมิต่ําและ
อุณหภูมิสูง (พรพรรณ, 2540)
ผลิตภัณฑยางสวนใหญตองมีการผสมสารเคมีโดยเฉพาะสารตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงสมบัติตาง ๆ ทําใหผลิตภัณฑ
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนําไปใชงาน เพื่อชวยในกระบวนการผลิตและขึ้นรูปยาง และเพื่อลดตนทุนในการผลิตอีกดวย สาร
ตัวเติมแบง ไดเปน 2 กลุมใหญ คือสารตั วเติมกลุ มที่ เสริมแรงและกลุมที่ ไมเสริมแรง (Boonstra, 1982; Brydson, 1988)
ปริมาณการใชสารตัวเติมมีตั้งแต 20-150 สวนโดยน้ําหนักตอยางหนึ่งรอนสวน (parts (by weight) per hundred parts of
rubber, phr) ขึ้นอยู กับ ชนิด ของสารตัวเติม จุ ดประสงค ของการใช สารตัวเติ ม สมบัติ แ ละชนิ ดของผลิ ต ภัณฑที่ ตองการ
(Donnet & Custodero, 2014; Laube et al., 2001; Waddell & Evans, 2001) ซิลิกาเปนสารตัวเติมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช
กันมากในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทาน โดยเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑยางที่มีสีหรือผลิตภัณฑที่
ตองการความโปรงแสงและมีสมบัติเชิงกลที่ดี เชน ยางพื้นรองเทา ยางลอประหยัดพลังงาน เปนตน แตเนื่องจากบนพื้นผิวของ
ซิลิกามีหมูไฮดรอกซิล หรือหมูไซลานอลอยูในปริมาณมาก ทําใหมีความเปนขั้วสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและเขากับยางที่ไมมีขั้วได
ยาก การเติมสารเคมีที่เรียกวา สารคูควบไซเลน (silane coupling agent) จะชวยเพิ่มอันตรกิริยาระหวางซิลิกากับยาง ซิลิกา
แตกตัวและกระจายตัวในยางไดงายยิ่งขึ้น กระบวนการผลิตทําไดงายยิ่งขึ้น และยางวัลคาไนซมีสมบัติเชิงกลและพลวัตดีขึ้น
ในงานวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชและไมใชสารคูควบไซเลนตอสมบัติการออนตัวของความเคน
และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติที่ใชซิลิกาเปนสารตัวเติมในปริมาณ 0-80 phr สารคูควบไซเลนที่ใชคือ Couplink 89 มี
โครงสรางทางเคมีดังภาพที่ 1 ซึ่งหมูเ อทอกซี่ (ethoxy group) จะเขาทําปฏิกิริยากับหมูไซลานอลบนผิวของซิลิกาเกิดพันธะไซ
ลอกเซน สวนเตทระซัลไฟดสามารถเขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลยางได สงผลใหอันตรกิริยาระหวางยางกับซิลิกาเพิ่มขึ้น โดยจะ
ใชสารคูควบไซเลนในปริมาณ 10 เปอรเซ็นตของปริมาณซิลิกา เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไป
สารคูควบไซเลน
ชื่อทางการคา Couplink 89
ชื่อทางเคมี bis (3-triethoxysilylpropyl tetrasulphide)
ชื่อยอ
TESPT
ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมีของสารคูควบไซเลน Couplink 89
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
ผสมยางคอมเปานดต ามสู ตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกั บสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM
D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัย
เจริญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แลวนํายางคอมเปานดที่เตรียมได มาทดสอบ
ลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส อัดเบายางคอมเปานดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94
ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี้
Ingredients
Quantity (phr)
STR 5L
100
100
100
100
100
100
100
100
Stearic acid
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Zinc oxide
5
5
5
5
5
5
5
5
a
CBS
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Silica
20
40
60
80
20
40
60
Couplink 89b
2
4
6
Sulphur
2
2
2
2
2
2
2
2
a
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide
b
สารคูควบไซเลน bis-(3-triethoxysilylpropyl)-tetrasulphide (TESPT) ปริมาณที่ใช 10 เปอรเซ็นตของซิลิกา
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด
ขั้นที่
วิธีการ
1
บดยาง
2
เติมกรดสเตียริค
3
เติมซิงคออกไซด
4
เติมสารตัวเรง
5
เติมซิลิกาและสารคูควบไซเลน
6
เติมกํามะถัน
7
มวนยางเปนแทง แลวใสดานปลายผานลูกกลิ้ง ครั้งสุดทายรีดเปนแผน

100
1.5
5
1.5
80
8
2

เวลา (นาที)
2
1
2
2
10
2
10 ครั้ง

จากนั้นนํ าแผ นทดสอบมาตั ดเป นชิ้ นทดสอบรู ป ดั มเบล (dumb-bell) แล วนําไปทดสอบด วยเครื่อง Universal
Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที โดยดึงยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ ใน
โหมด cycle จํานวน 7 รอบ บันทึกคาความเคนสูงสุด (maximum stress) และความเครียดคงรูปถาวร (permanent set
strain) และคํานวณพลังงานที่สูญหายไปในเนื้อยาง (hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ
รายงานผลดวยคาเฉลี่ย
Hysteresis loss energy (kJ/m2)
=
AL – AU
(1)
2
โดยที่ AL หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m )
AU หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2)
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แผนผั ง สรุ ป การดําเนินการทดลองในงานวิ จัยนี้ แ สดงดัง ภาพที่ 2 ตั้ ง แต การผสมยางคอมเปานด การเตรี ยมชิ้ น
ทดสอบ และการทดสอบการออนคาความเคนและพลังงานสูญหาย

ภาพที่ 2 แผนผังการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยนี้
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
3.1 ความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด
การดึงยางตัวอยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวปลอยใหยางหดตัวกลับ ดวยอัตราเร็วในการดึงยืดและหดกลับ
เทากับ 500 มิลลิเมตรตอนาที อยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบ จะไดความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด ดังตัวอยางของ
ยางธรรมชาติทผี่ สมซิลิกาปริมาณ 80 phr ที่ใชสารคูควบไซเลน แสดงดังภาพที่ 3 จะเห็นวาคาความเคนของการดึงใหยางยืด
ออกในรอบแรกมีคาสูงกวาความเคนของการหดกลับของยาง โดยในการหดตัวกลั บของยางนั้น ยางจะไมกลับสูตําแหน งได
อยางสมบูรณ กลาวคือคาความเคนจะเปนศูนยที่ความเครียดคาหนึ่งซึ่งถือเปนการคงรูปอยางถาวร นอกจากนี้คาความเคนใน
การยื ด ยางดัง กลาวยัง มี คาสูง กวาความเค นในการยืด ยางรอบต อ ๆ มา ซึ่ งจะได พิ จารณาการลดลงของค าความเค น และ
ความเครียดคงรูปถาวรตอไป สวนความแตกตางระหวางความเคนของการดึงใหยางยืดออกกับความเคนของการหดกลับของ
ยางในแตละรอบของการผิดรูป สามารถคํานวณหาพลังงานสูญหายหรือพลังงานที่สะสมในเนื้อยางตามสมการที่ (1) ตอไป
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ภาพที่ 3 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบ ของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 80 phr ที่ใช
สารคูควบไซเลน
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ความเคนในการดึงรอบแรกของยางธรรมชาติผสมซิลิกาในปริมาณ 0-80 phr ทั้งที่ไมใชและใชสารคูควบไซเลนแสดง
ดังภาพที่ 4(ก) และ 4(ข) ตามลําดับ จะเห็นวายางธรรมชาติที่ไมมซี ิลิกา มีคาความเคนของการดึงรอบแรกต่ํากวาความเคนของ
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา โดยคาความเคนดังกลาวมีคาสูงขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการผสม
ซิลิกาเขาไปในยางธรรมชาติส ามารถเกิดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับ ซิลิกาไดทั้งทางกายภาพหรือทางเคมี ทําใหเมื่ อ
ไดรับแรงกระทําจากภายนอก สามารถสงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของซิลิกาได สงผลใหตองใชแรงดึง
มากขึ้นเพื่อใหผิดรูปหรือยืดออก หากเปรียบเทียบการที่ไมใชสารคูควบไซเลน (ภาพที่ 4(ก)) กับการใชสารคูควบไซเลน (ภาพที่
4(ข)) จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการใชสารคูควบไซเลนสําหรับยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา สงผลใหคาความเคนในการดึงรอบแรก
สูงขึ้นอยางมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชสารคูควบไซเลนชวยเพิ่มอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกา ทําใหสามารถ
สงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของซิลิกาไดมากขึ้น เปนผลใหตองใชแรงดึงมากขึ้นเพื่อใหยางยืดออกใน
ระยะยืดที่เทากัน ซึ่งจะไดวิเคราะหและอภิปรายตอไปภายหลัง
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ภาพที่ 4 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดรอบแรกของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr
3.2 การออนตัวของความเคน
การออนตัวของความเคนหรือผลของมูลลินสของยางธรรมชาติทผี่ สมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr ที่ถูกดึงใหยืด-หดอยาง
ตอเนื่องจํานวน 7 รอบ ภาพที่ 5(ก) แสดงการออนตัวของความเคนของยางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลน และภาพที่ 5(ข)
แสดงการออนตัวของความเคนของยางผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนในปริมาณ 10 เปอรเซ็นตของปริมาณซิลิกา พบวายาง
ทั้งสองชุดมีลักษณะที่เหมือนกัน กลาวคือเมื่อจํานวนรอบทีด่ ึงใหยางยืด-หดเพิ่มขึ้น ความเคนสูงสุดในการดึงแตละรอบของยาง
ผสมซิลิกามีคาลดลงตามจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบที่สองคาความเคนสูงสุดจะลดลงหลังจากการดึงใหยางยืดออก 300
เปอรเซ็นตในรอบแรกคอนขางมาก หลังจากนั้นในการดึงใหยืดออกในรอบตอ ๆ มา คาความเคนสูงสุดลดลงอีกเล็กนอย ซึ่ง
ยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนมีคาความเคนสูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลนที่ทุกปริมาณ
ของซิลิกา และการออนตัวของความเคนมากกวา
ยางธรรมชาติที่ไมไดผสมซิลิกามีการออนตัวของความเคนนอยกวายางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา ซึ่งในยางที่ไมมีซิลิกานี้
การออนตัวของความเคนอาจเปนผลมาจากการดึงยางใหยืดออกในรอบแรก ทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยาง (bond
rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ (Blanchard & Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การ
คลายการเกี่ยวพัน (disentanglement) ของโซโมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซ
โมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) เมื่อดึงใหยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงทําใหมีคาความเคนลดลงเพียงเล็กนอย ซึ่งความ
เค นสู ง สุ ด ของยางธรรมชาติ ที่ ไ ม มี ส ารตั วเติ ม นี้ แ ทบจะไม เ ปลี่ ย นเปลี่ ย นหลั ง จากถู กดึ ง ให ยื ด -หดเป นรอบที่ 3 ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ
เกิดการคลายการเกี่ยวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาวเพียงเล็กนอย ซึ่งปกติยางธรรมชาติสามารถ
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ยืด ได สู งถึ ง 800-1,000 เปอร เ ซ็นต (Roberts, 1998) ซึ่ง พฤติ กรรมที่เ กิด ขึ้ นเหลานี้ ยั งส ง ผลใหย างเกิด การคงรู ป ถาวร
ไมสามารถคืนกลับสูรูปรางเดิมไดอยางสมบูรณ
ความเคนสูงสุดในการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตในแตละรอบ ดังแสดงในภาพที่ 5(ก) และ 5(ข) จะเห็นวา
ยางธรรมชาติ ที่ ไม มีส ารตั วเติ ม มีค าความเคนสู งสุ ดต่ํ ากว ายางธรรมชาติ ที่ ผสมซิลิ กาปริม าณ 20, 40, 60 และ 80 phr
ตามลําดับ นั้นคือ ยางที่ไมมีสารตัวเติมจะใชแรงนอยทีส่ ุดในการดึงใหผิดรูปในขนาดของความเครียดที่เทากัน ซึ่งเหมาะสําหรับ
ผลิต ภัณฑหรื อชิ้ นงานที่ มีค วามยืด หยุ น ผิ ดรู ปไดงาย แตห ากตองการผลิตภั ณฑ หรื อชิ้นงานที่ รับแรงไดสู ง ยืด ตัวออกนอย
ควรใชยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติม

6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

Silica, phr
0
20
40
60
80

(ข) ใชสารคูควบไซเลน

8
2

max Stress (N/mm )

2

max Stress (N/mm )

Silica, phr
0
20
40
60
80

(ก) ไมใชสารคูควบไซเลน

8

6
4
2
0

1

2

Cycle no.

3

4

5

6

7

Cycle no.

ภาพที่ 5 ความเคนสูงสุดในการดึงแตละรอบของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr
สวนในยางธรรมชาติที่มีซิลิกาเปนสารตัวเติมนั้น การออนตัวของความเคนนอกเหนือจากสาเหตุที่กลาวไปในยางที่
ไมมีสารตัวเติมแลว ยังอาจจะเปนผลเนื่องมาจากซิลิกาที่เติมลงไปดวย กลาวคือ การแตกหักของโครงสรางหรือการแตกหักของ
พันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกา (Kraus et al., 1996; Mullins, 1950) หรือการเลื่อนไถล (Molecules slipping)
ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกา (Houwink, 1956; Hanson et al., 2005) สงผลใหคาความเคนลดต่ําลงในการดึงใหยาง
ยืดออกในรอบตอ ๆ มา ซึ่ง ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาเปนสารตัวเติมมีความเคนสูงสุดเพิ่มขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น
และมีการออนตัวของความเคนมากกวาดวย นั้นแสดงวาการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตอาจทําใหเกิดการแตกหักของ
โครงสรางซิลิกาหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกาหรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาค
ของซิ ลิกาดัง กล าวแลวขางต น ซิ ลิกาซึ่ ง ปกติจะมี โ ครงสรางเป นกลุม ก อน (clusters) ที่ ยึด ติ ดกั นอยูด วยพั นธะไฮโดรเจน
สามารถแตกและถูกทําลายไดงายจากการยืดออกของยาง (Leblanc, 2002; Chandra et. al., 2017) โดยยางธรรมชาติที่
ผสมซิลิกาและใชสารคูควบไซเลนมีความเคนสูงสุดสูงกวาและมีการออนตัวของความเคนมากกวายางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ไม
ใช ส ารคู ค วบไซเลน ทั้ ง นี้อาจเป นเพราะอันตรกิ ริย าระหว างโมเลกุ ล ยางกั บ ซิ ลิกาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง กลาวแลวข างต น ซึ่ง จะได
วิเคราะหและอภิปรายตอไปภายหลัง การออนตัวของความเคนของยางผสมซิลิกาทั้งที่ไมใชและใชสารคูควบไซเลนมีแนวโนม
จะคงที่หลังจากถูกดึงใหยืด-หดเปนรอบที่ 5 นั่นคือการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมซิลิกาอาจจําเปนตองมี
การดึง-ยืดเพื่อเปนการปรับสภาพ (conditioning) กอนการใชงานจริงเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถรับแรงกระทําไดตรงกับสมบัติ
ที่แทจริงของตัวผลิตภัณฑ
3.3 ความเครียดคงรูปถาวร
วัสดุยางเมื่อถูกกระทําใหเกิดการผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทําออกแลว ยางสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเดิมไดแต
ไมสมบูรณ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางสวนเรียกระยะยืดดังกลาววาความเครียดคงรูปถาวร ซึ่งความเครียดคงรูปถาวรของ
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา โดยไมใชและใชสารคูควบไซเลน แสดงดังภาพที่ 6(ก) และ 6(ข) ตามลําดับ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาโดยไมใชสารคูควบไซเลนมีความเครียดคงรูปถาวรสูงกวายางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาโดยใชสารคูควบ
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ไซเลนเปนอยางมาก ซึ่งความเครียดคงรูปถาวรนี้มีคาสูงขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ทั้งยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ไมใช
และใชสารคูควบไซเลน โดยยางธรรมชาติที่ ไมมีสารตัวเติมมีการคงรูปถาวรนอยที่สุด นั่นคือหลังจากดึงใหยางยืดออก 300
เปอรเซ็นต จะมีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 10 เปอรเซ็นตเทานั้น หากพิจารณาจํานวนรอบที่ถูกดึงใหยืดออกแลวปลอย
ให หดตัวกลั บ พบวา ความเครีย ดคงรู ปถาวรมี คาสูง ขึ้นตามจํ านวนรอบที่ ถูกกระทํ า ซึ่ง อาจเปนผลมาจากการแตกหั กของ
โซโ มเลกุล ยางหรือพั นธะระหว างโมเลกุ ลที่ ออนแอ เกิด การคลายการเกี่ ยวพั นของโซโ มเลกุ ล หรือเกิ ดการจั ดเรี ยงตัวของ
โซโมเลกุลยาวดังกลาวแลวกอนหนานี้ ตลอดจนการแตกหักของโครงสรางซิลิกาหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยาง
กับอนุภาคซิลิกา รวมถึงอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาดวย
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(ก) ไมใชสารคูควบไซเลน
(ข) ใชสารคูควบไซเลน
ภาพที่ 6 ความเครียดคงรูปถาวรในการหดกลับแตละรอบของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr
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3.4 พลังงานสูญหาย
จากความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด ดังตัวอยางในภาพที่ 3 เมื่อคํานวณพื้นที่ใตกราฟของการดึงใหยางยืด
ออก (ขาขึ้น) และพื้นที่ใตกราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญเสียตามสมการที่ (1) ไดผลแสดงดัง
ภาพที่ 7 พบวาพลังงานสูญหายสูงขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ทั้งยางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลน (ภาพ 7(ก))
และใชสารคูควบไซเลน (ภาพ 7(ข)) โดยการดึงใหยางยืดออกในรอบแรกมีพลังงานสูญหายมากที่สุด และจะลดนอยลงเรื่อย ๆ
ในการดึงให ยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา ซึ่งพลัง งานเหลานี้ถู กใชไปในการแตกหักของโครงสรางซิลิกาหรือการแตกหักของ
พันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกา หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกาดังกลาวแลวขางตน ยาง
ผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนมีคาพลังงานการสูญหายสูงกวายางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลนที่ทุกปริมาณของซิลิกา ซึ่ง
ยางที่มคี าพลังงานสูญหายสูงๆ เหมาะสําหรับประยุกตใชในผลิตภัณฑที่ตองการดูดซับพลังงาน เชนยางกันกระแทก ยางกันชน
ยางรองแทนเครื่องจักร เปนตน
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ภาพที่ 7 พลังงานสูญหายจากการยืด-หดแตละรอบของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr
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3.5 ผลของการใชสารคูควบไซเลน
ซิลิกาเปนสารตัวเติมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมากในอุตสาหกรรมยาง แตเนื่องจากบนพื้นผิวของซิลิกามีหมู ไฮดรอก
ซิล (-OH) หรือหมูไซลานอล (Si-OH) อยูในปริมาณมาก ทําใหมีความเปนขั้วสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและเขากับยางที่ไมมีขั้วไดยาก
การเติมสารเคมีที่เรียกวา สารคูควบไซเลน (silane coupling agent) ชวยเพื่อเพิ่มอันตรกิริยาระหวางยางกับซิลิกา (Zheng
et al., 2018; Ge et al., 2015) จากการทดลองพบวาคาความเคนสูงสุดในรอบแรกของการดึงของยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา
ในปริมาณ 0-80 phr และใชสารคูควบไซเลนมีคาความเคนสูงสุด สูงกวายางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลนเปนอยางมาก
ดังแสดงในภาพที่ 8(ก) ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากการเติมสารคู ควบไซเลนรวมกับ ซิลิ กา ทําใหเ กิด อั นตรกิริ ยาทางเคมี ระหวาง
โมเลกุลยางกับซิลิกาได การยึดติดระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาดวยสารคูควบไซเลนแสดงดังภาพที่ 8(ง) ทําใหสามารถสงผาน
แรงกระทํ าจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของซิลิกาได ซึ่งระดับ ของการเกิดอันตรกิริยามีม ากขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่
เพิ่มขึ้น สงผลใหตองใชแรงดึงมากขึ้นเพื่อใหยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดที่เทากัน สวนในยางที่ผสมซิลิกาแตไมไดใชสารคู
ควบไซเลน อาจมีเพียงอันตรกิริยาทางกายภาพระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาเทานั้น ภาพที่ 8(ข) แสดงความเครียดคงรูปถาวร
ในการหดตัวกลับรอบแรกของยางที่ผสมซิลิกาในปริมาณ 0-80 phr พบวาความเครียดคงรูปถาวรของยางที่ใชสารคูควบไซเลน
มีคานอยกวายางที่ไมใชสารคูควบไซเลน และความเครียดคงรูปถาวรของยางผสมซิลิกาทั้งที่ไมใชและใชสารคูควบไซเลนมีคา
เพิ่มขึ้นตามปริมาณของซิลิกา พลังงานสูญหายในการยืด-หดรอบแรกของยางผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr โดยไมใชและใช
สารคูควบไซเลน ดังภาพที่ 8(ค) ใหผลการทดลองในทํานองเดียวกับความเคนสูงสุด กลาวคือ ยางที่ใชสารคูควบไซเลนมีคา
พลังงานสูญหายสูงกวายางที่ไมใชสารคูควบไซเลน เนื่องจากอันตรกิริยาทั้งทางกายภาพและทางเคมีที่เพิ่มขึ้น สงผลใหสามารถ
สงผานพลังงานไปยังอนุภาคของซิลิกาไดมาก ทําใหมีโอกาสที่จะใชพลังงานเพื่อเกิด การแตกหักของโครงสรางซิลิกาหรือการ
แตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกา หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกาไดมากขึ้นดวย
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ภาพที่ 8 (ก) ความเคนสูงสุด (ข) ความเครียดคงรูปถาวร (ค) พลังงานสูญหายในการยืด-หดรอบแรกของยางธรรมชาติผสม
ซิลิกาปริมาณ 0-80 phr โดยไมใชและใชสารคูควบไซเลน และ (ง) การทํางานของสารคูควบไซเลน
4. สรุปผลการวิจัย
สารคูควบไซเลนมีผลทําใหคาความความเคนของยางธรรมชาติผสมซิลิกาสูงขึ้น แตทําใหความเครียดคงรูปถาวรลด
ต่ําลง เนื่องจากสารคูควบไซเลนชวยเพิ่มอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาได การดึงใหยางยืด-หดอยางตอเนื่องสงผลให
เกิดการออนตัวของความเคน และทําใหพลังงานสูญหายลดลงทั้งยางผสมซิลิกาที่ใชและไมใชสารคูควบไซเลน โดยเมื่อจํานวน
รอบของการถู ก กระทํ า อย างต อ เนื่ องเพิ่ ม ขึ้ น การอ อ นตั วของความเค น และพลั ง งานสู ญ หายมี ค า ลดต่ํ า ลง ในขณะที่
ความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสมซิลิกามีคาเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
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การประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด:
กรณีศึกษาผลของปริมาณเขมาดําและปริมาณกํามะถัน
Application of Response Surface Methodology for Rubber Compounding:
Effect of Carbon Black N550 and Sulphur Contents
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การออกสูตรยางคอมเปานดเปนงานที่ซับซอน ยุงยาก และอาจใชเวลานาน งานวิจัยนี้ไดประยุกตใชวิธีการพื้ นผิว
ตอบสนองเพื่อการออกสูตรยางคอมเปานด โดยกําหนดตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ปริมาณเขมาดําเกรด N550 ในชวง 0-50 phr
และปริมาณกํามะถันในชวง 0.5-5.0 phr ตอสมบัติของยางวัลคาไนซ 3 สมบัติคือ อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด
300 เปอรเซ็นต และความทนทานตอการฉีกขาดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ ซึ่งกําหนดสมบัติที่ตองการดังนี้ (ก) อัตราการ
วัลคาไนซอยูในชวง 14-16 min-1 (ข) ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นตอยูในชวง 6-9 N/mm2 และ (ค) ) ความทนทานตอ
การฉีกขาดอยูในชวง 50-60 N/mm ซึ่งพบวาวิธีการพื้นผิวตอบสนองสามารถใชในการออกสูตรยางได ทําใหสามารถลดการ
สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการออกสูตรยางคอมเปานด
คําสําคัญ: วิธีการพื้นผิวตอบสนอง การออกสูตรยางคอมเปานด ยางธรรมชาติ เขมาดํา กํามะถัน
Abstract
The effects of the combination of carbon black N550 and sulphur on the properties of natural
rubber (NR) compounds based on their mixing ratios were studied using response surface methodology.
Carbon black N550 and sulphur contents varied in the range of 0-50 and 0.5-5.0 phr, respectively. The
cure rate index, 300% modulus and tear resistance were selected as the responses. The results showed
that the response surface methodology was an effective tool for rubber compounding.
Keywords: response surface methodology, rubber compounding, natural rubber, carbon black, sulphur
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1. บทนํา
ยางธรรมชาติเปนสารพอลิเมอร ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงมาก การจัดเรียงตัวของโครงสรางทางเคมีเปนแบบ cis-1,4polyisoprene กอนการใชงานจึงจําเปนตองบดใหนิ่ม (masticate) เพื่อใหการบดผสมยางและสารเคมีทําไดงายขึ้น (พรพรรณ
นิธิอุทัย, 2540) ยางธรรมชาติที่ยังไมผานกระบวนการวัลคาไนซ (vulcanization) มีสมบัติเปนทั้งพลาสติกและอิลาสติก นั่นคือ
ยางสามารถยืดและไหลไดเมื่อไดรับแรงกด ซึ่งเปนสมบัติของพลาสติก เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ซึ่งเปน
สมบัติของอิลาสติก ดังนั้น เมื่อยางมีสมบัติทั้งพลาสติกและอิลาสติก ทําใหยางยุบตัวหรือยืดเมื่อไดรับแรงกดหรือแรงดึง แตเมื่อ
คลายแรงกระทํ าออก ยางจะคื นรูปกลั บแตไมเ ทาเดิม สวนยางธรรมชาติที่ผ านการวั ลคาไนซแลวสามารถยื ดไดถึง ประมาณ
1000% หรือมากกวานั้น (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; Roberts, 1998) สมบัติในการยืดไดสูงนี้ ทําใหยางธรรมชาตินี้
สามารถทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง
(Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017; Tosaka et al., 2004) ทําใหยางธรรมชาติมีความตานทานตอแรงดึงและความ
ตานทานตอการฉีกขาดสูง
ยางธรรมชาติที่ยังเปนยางดิบ ไมสามารถนํามาใชงานหรือทําเปนผลิตภัณฑไดโดยตรง ตองนํามาปรับปรุงโดยผสม
สารเคมีหลายอยางเขาไปเรียกวายางที่ผสมสารเคมีแลววายางคอมเปานด (compound rubber) การผสมสารเคมีเขาไปในยาง
มีวัตถุประสงคตางๆ คือเพื่อใหไดสมบัติทางกายภาพที่ผลิตภัณฑตองการ เพื่อใหสามารถแปรรูปยางได ในงานผลิต และเพื่อให
ผลิตภัณฑมีตนทุนถูก (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2540) ดังนั้นการออกสูตรยางจึงตองพิจารณาถึงชนิดและปริมาณของสารเคมีที่จะ
ผสมเขาไปในยาง ในยางคอมเปานดสูตรหนึ่งๆ มีสารเคมีอยูหลายชนิด ไดแก สารในระบบวัลคาไนซ สารตัวเติม สารชวยในการ
แปรรูป สารปองกันการเสื่อมสภาพ สี เปนตน การออกสูตรอาจตองกระทําเมื่อตองการปรับปรุงสูตรยางที่กําลั งใชในการผลิต
เมื่อเกิดความจําเปน เชน สารบางตัวขาด หรือราคาแพงเกินไป หรือในกรณีที่ตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ถา
ปญหาเกิดจากสูตรยาง หรือในกรณีที่ตองพัฒนาสูตรยางใหม งานทั้ง 3 กลุม ดังกลาว โดยเฉพาะการพัฒนาสูตรยางเปนงานที่
ยุงยาก มีหลายขั้นตอน สิ้นเปลืองทั้งความคิด คาใชจายและเวลา
การทดลองเพื่อออกสูตรยาง เปนการทดลองที่มีจํานวนตัวแปรมาก บางตัวเปนอิสระจากกัน แตหลายตัวมีปฏิกิริยา
เสริมหรือหักลางซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปเปนการทดลองที่จะตองแปรปริมาณของแตละตัว ตองผสมและทดสอบยางตัวอยาง
จํานวนมาก ทําใหสิ้นเปลืองทั้งเวลาและคาใชจาย เชน ตองศึกษาตัวแปร 2 ตัว แตละตัวแปรคา 5 ระดับ จะตองผสมยาง 52 =
25 ตัวอยาง ถาจะทดลองตัวแปร 4 ตัว แตละตัวแปรคา 3 ระดับจะตองผสมยางเพื่อทดสอบ 34 = 81 ตัวอยาง หรือทดลองตัว
แปร 3 ตัว แตละตัวแปรคา 5 ระดับ จะเปนสูตรยางที่ไมซ้ํากันทั้งสิ้น 53 = 125 สูตร จะเห็นวา เกือบเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ
ที่จะทําการทดสอบไดทุกสูตร หรือหากเปน 5 ตัวแปร แตละตัวแปรคา 5 ระดับ จะเปนสูตรที่ตองทดลองถึง 3,125 ตัวอยาง ซึ่ง
ไมมีทางเปนไปไดเลยที่จะไดผลการทดสอบออกมา นอกจากนี้ การทดลองสูตรยาง โดยการแปรปริมาณตัวแปรทีละตัวไมเห็น
ผลของปฏิกิริยาที่สารแตละตัวมีตอกัน ไมเหมาะในทางปฏิบัติในการออกสูตรยาง
วิธีพื้นผิ วตอบสนอง (response surface methodology, RSM) เป นวิธีการทางคณิ ต ศาสตร และสถิ ติ ที่เ ป น
ประโยชนในการสรางแบบจําลองและวิเคราะหปญหา ซึ่งแสดงผลตอบสนองตอผลจากตัวแปรตาง ๆ หากนํามาใชในการออก
สูตรยางคอมเปานด จํานวนการทดลองจะลดลงไดอยางมาก เชน ในกรณี ที่ตองการศึกษาตัวแปร 2 ตัว แตละตัวแปรคา 5
ระดับ จะทําการทดลองจริงเพียง 13 ตัวอยางแทนที่จะเปน 25 ตัวอยาง หรือหากเปน 3 ตัวแปร แตละตัวแปรคา 5 ระดับ จะ
ทําการทดลองจริงเพียง 20 ตัวอยางแทนที่จะเปน 125 ตัวอยาง เปนตน โดยไดผลลัพธที่เชื่อถือไดอยางมีความเชื่อมั่นทางสถิติ
โดยมีวัต ถุ ประสงค เ พื่ อหาจุด หรื อความเหมาะสมต อผลนั้ น (Montogomery, 2001) วิ ธีพื้ นผิ วตอบสนองเปนเทคนิ ค ที่ มี
ประสิทธิภาพกับกระบวนการที่มีความซับซอน ทําใหงายในการจัดการและการอธิบายผล เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น (Box
and Behnken, 1960; Gan and Latiff, 2011) การศึกษาครั้งนี้มีความสนใจที่จะนําวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองมาใชในการออกสูตร
ยาง โดยศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร แบบการทดลองที่ใชเรียกวา central composite rotatable design ซึ่งเปนวิธีที่ดัดแปลงมา
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จากการออกแบบการทดลองแบบ factorials แตจะเพิ่มจุดที่จะชวยใหประมาณคาไดดีขึ้น สามารถลดจํานวนการทดลองจริงลง
ไดมาก (ปรีชา ปองภัย, 2535) ในงานวิจัยนี้เลือกศึกษาปจจัย 2 ตัวแปร โดยที่แตละตัวแปรมีจํานวนระดับการแปรปริมาณ 5
ระดับ ซึ่งรหัส (code) ของตัวแปร คือ –, -1, 0, +1 และ + เมื่อ  = 2k/4 โดยที่ k เปนจํานวนตัวแปรอิสระ ตําแหนงของ
จุดที่จะทําการทดลองแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งสําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร แตละตัวแปรมีจํานวนระดับการแปรปริมาณ 5 ระดับ
จะมีจํานวนการทดลองทั้งหมด 13 การทดลอง โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 Factorial points จํานวน 4 การทดลอง ที่ตําแหนงมุมทั้ง 4 ซึ่งตัวแปรทั้งคูมีระดับสูงหรือต่ํากวาคา
กลาง 1 หนวย (+1, +1), (+1, -1), (-1, +1) และ (-1, -1)
กลุมที่ 2 Star points จํานวน 4 การทดลอง ที่ตัวแปรมีคา  ตามแนวแกนของตัวแปรทั้งสอง (+ , 0), (-,
0), (0, +) และ (0, -)
กลุมที่ 3 Central points จํานวน 5 การทดลอง เปนการปรับคาตัวแปรทั้งสองเปนคากลาง (0, 0)

ภาพที่ 1 ตําแหนงการทดลองแบบ central composite rotatable design สําหรับ 2 ตัวแปร (ปรีชา ปองภัย, 2535)
ในการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจที่จะนําวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองดังกลาวมาใชในการออกสูตรยาง โดยศึกษาตัวแปรอิสระ
2 ตัวแปร คือเขมาดํ าเกรด N550 ซึ่ง ทําหน าที่เ ปนสารตัวเติม โดยใชปริ มาณในชวง 0-50 phr และกํามะถันซึ่งเป นสาร
เชื่อมโยงโมเลกุลยาง โดยใชปริมาณในชวง 0.5-5.0 phr (parts (by weight) per hundred parts of rubber) แลวศึกษา
สมบัติของยาง นําผลการทดลองมาสรางเปนสมการเอมไพริกัล แลวจึงนําไปเขียนกราฟคอนทัวร (contour plot) เพื่อใชใน
การหาสูตรยางที่มีสมบัติตรงตามตองการตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานดของยางธรรมชาติ โดยศึกษาผลของปริมาณเขมาดําเกรด N550 ในชวง 0-50 phr และปริมาณกํามะถันในชวง 0.5-5.0
phr ต อสมบั ติข องยางวั ล คาไนซ 3 สมบั ติ คื อ อัต ราการวัล คาไนซ ความเค น และความทนทานต อการฉี กขาดของยาง
ธรรมชาติวัลคาไนซ ซึ่งกําหนดสมบัติที่ตองการดังนี้ (ก) อัตราการวัลคาไนซอยูในชวง 14-16 min-1 (ข) ความเคนที่ระยะยืด
300 เปอรเซ็นตอยูในชวง 6-9 N/mm2 และ (ค) ) ความทนทานตอการฉีกขาดอยูในชวง 50-60 N/mm
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบการทดลอง
งานวิจัยนี้อาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM) และการออกแบบการทดลองแบบ central
composite rotatable design (CCRD) สําหรับ 2 ตัวแปรอิส ระ จํานวนทั้ง สิ้น 13 การทดลอง โดยเปนการทดลองที่
ตําแหนงกึ่งกลาง ซึ่งทําซ้ําจํานวน 5 ซ้ํา ผลการทดลองที่ตําแหนงกึ่งกลางจะถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความเหมาะสม
ของรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรกับผลการทดลอง โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดแสดงดังสมการ (1)
Y

=

k

k

i 1

i 1

k

k

b0 +  bi X i +  bii X i2 +   bij X i X j

(1)

i 1 j 1

เมื่อ b0, bi, bii, bij คือ คาสัมประสิทธิ์
Xi คือตัวแปรอิสระ
ปจจัยที่ตองการศึกษาในการออกสูตรยางคอมเปานด ประกอบไปดวยปริมาณของเขมาดําเกรด N550 (X1) และ
ปริมาณของกํามะถัน (X2) โดยกําหนดคาของตัวแปรตนดังนี้ X1 มีปริมาณอยูในชวง 0-50 phr, X2 มีปริมาณอยูในชวง 0.5-5.0
phr และตัวแปรตามหรือผลตอบสนองที่ตองการศึกษา (Y) ไดแก อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต
และความทนทานตอการฉีกขาด ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของตัวแปรตนที่ใชในการออกแบบการทดลอง
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวแปรตนที่ใชในการทดลอง
ตัวแปรอิสระ

รหัส

Carbon black N550 (phr)
Sulphur (phr)

X1
X2

-1.414
0
0.50

-1
7.32
1.16

คารหัสตัวแปร
0
25.00
2.75

+1
42.68
4.34

+1.414
50.00
5.00

3.2 การเตรียมตัวอยางและการทดลอง
ผสมยางคอมเปานดตามสูตรการทดลองหลักในตารางที่ 2 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM
D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัยเจริญ
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยผสมยางคอมเปานดจํานวน 13 สูตร ซึ่งแปรปริมาณของเขมาดํา N550 และปริมาณของกํามะถันดัง
รายละเอี ย ดในตารางที่ 3 แล วนํ ายางคอมเปานด ที่ เ ตรี ย มได มาทดสอบลั กษณะการวั ลคาไนซด วยเครื่อง Moving die
Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส แลวนําคาระยะเวลาการวัลคาไนซ
(cure time, Tc90) และระยะเวลาที่สามารถแปรรูปได (scorch time, Ts1) มาคํานวณหาคาอัตราการวัลคาไนซ (cure rate
index, CRI (min-1)) ของยางคอมเปานด
จากนั้นอัดเบายางคอมเปานดเปนชิ้นทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 หลังจากนั้นนํามาทดสอบความเคน
ที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต (300% Modulus, M300 (N/mm2)) ตามมาตรฐาน ASTM D412 – 98a และทดสอบความ
ทนทานตอการฉี กขาด (Tear resistance, Ts (N/mm)) ตามมาตรฐาน ASTM D624-00(2012) ดวยเครื่อง Universal
Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย
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ตารางที่ 2 สูตรยางคอมเปานดที่ใชในงานวิจัยนี้
สวนประกอบ
ปริมาณ (phr)
RSS#3
100
Stearic acid
2
Zinc oxide
5
MBTS
1.50
DPG
0.75
Carbon black N550
แปรปริมาณในชวง 0-50
Sulphur
แปรปริมาณในชวง 0.5-5.0
ตารางที่ 3 สูตรยางคอมเปานดที่ใชในงานวิจัยนี้
กลุมการทดลอง

ชุดทดลอง

1
2
Factorial points
3
4
5
6
Star points
7
8
9
10
Central points
11
12
13
k/4
* = 2 , k คือ จํานวนตัวแปร

รหัสระดับ
X1 (N550)
X2 (Sulphur)
-1
-1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
0
-*
0
+
0
-
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

น้ําหนักจริง (phr)
X1 (N550)
X2 (Sulphur)
7.32
1.16
7.32
4.34
42.68
1.16
42.68
4.34
0
2.75
50.00
2.75
25.00
0
25.00
5.00
25.00
2.75
25.00
2.75
25.00
2.75
25.00
2.75
25.00
2.75

3.3 การสรางแบบจําลองและพื้นผิวตอบสนอง
ในงานวิจัยนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Maple V Release 4 ในการสรางพื้นผิวตอบสนองของสมบัติที่สนใจศึกษา ทั้ง 3
สมบัติ ไดแก อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความทนทานตอการฉีกขาด หลังจากนั้นนําพื้นผิว
ตอบสนองที่ไดมาวิเคราะหหาตําแหนงที่ตัวแปรตนใหสมบัติทั้งสามประการตรงตามความตองการตอไป
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
อัตราการวัลคาไนซ (CRI, min-1) ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต (M300, N/mm2) และความทนทานตอการ
ฉีกขาด (Ts, N/mm) ที่ไดจากการทดลองของยางทั้ง 13 สูตร แสดงดังตารางที่ 4 เมื่อนําไปวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์ตาง ๆ ได
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรของผลตอบสนอง คือ อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความทนทาน
ตอการฉีกขาด ดังตารางที่ 5 ซึ่งสามารถนําไปสรางพื้นผิวตอบสนองของสมบัติไดตอไป
ตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระและผลตอบสนองที่ไดจาการทดลอง
ตัวแปรอิสระ
ชุดทดลอง
N550 (phr)
Sulphur (phr)
CRI (min-1)
1
7.32
1.16
19.76
2
7.32
4.34
14.86
3
42.68
1.16
17.09
4
42.68
4.34
12.52
5
0
2.75
19.12
6
50.00
2.75
13.70
7
25.00
0
17.67
8
25.00
5.00
12.39
9
25.00
2.75
17.27
10
25.00
2.75
16.56
11
25.00
2.75
16.05
12
25.00
2.75
14.88
13
25.00
2.75
16.13

ผลตอบสนอง
M300 (N/mm2)
1.16
2.38
4.52
8.93
1.58
7.73
2.24
9.70
3.99
4.87
6.96
6.97
7.31

Ts (N/mm)
25.50
53.09
43.51
71.48
38.17
57.83
31.17
74.26
64.86
49.78
56.85
55.85
58.60

ตารางที่ 5 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความทนทานตอ
การฉีกขาด
ผลตอบสนอง
สมการโพลิโนเมียล อันดับสอง
อัตราการวัลคาไนซ,
16.1816 - 1.5848X1 - 2.1179X2 + 0.0814 X1X2 + 0.1973X12 - 0.4925X22
-1
CRI) min )
ความคนที่ระยะยืด เปอรเซ็นต 300,
6.0204 + 2.3244 X1 + 2.0221X2 + 0.7967 X1X2 - 0.9483X12 - 0.2913X22
2
M300 (N/mm )
ความทนทานตอการฉีกขาด,
57.2000 + 8.0238 X1 + 14.5622X2 + 0.0953 X1X2 - 5.0945X12 - 2.7372X22
Ts (N/mm)
งานวิจัยนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Maple V Release 4 ในการสรางพื้นผิวตอบสนองของสมบัติจากแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 5 ของสมบัติทั้งสามที่สนใจศึกษา ซึ่งสามารถทํานายผลตอบสนองของตัวแปรอิสระ ไดกวาง
กวาขอบเขตของตัวแปรอิสระที่ไดทําการทดลองจริง กลาวคือ ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของปริมาณเขมาดําเกรด N550 ในชวง 050 phr และปริมาณกํามะถันในชวง 0.5-5.0 phr เทานั้น แตพื้นผิวตอบสนองที่จะใชทํานายผลตอบสนองจะขยายออกจาก
ชวงปริมาณของตัวแปรทั้งสองที่ทําการทดลองจริงเปน 0-100 และ 0-7.5 phr ตามลําดับ ซึ่งไดพื้นที่ผิวตอบสนองดังแสดงใน
ภาพที่ 2 ซึ่ง แสดงผลของตัวแปรอิสระทั้งสองตอผลตอบสนองที่ศึ กษา ในลักษณะที่แ ตกตางกันไป ภาพที่ 2(ก) เป นพื้นผิ ว
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ตอบสนองของอัตราการวัลคาไนซ ภาพที่ 2(ข) เปนพื้นผิวตอบสนองของความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และภาพที่ 2(ค)
เปนพื้นผิวตอบสนองของความทนทานตอการฉีกขาด โดยแตละเสนบนพื้นผิวตอบสนองเปนคาของสมบัตินั้น ๆ

(ก) อัตราการวัลคาไนซ (min-1)

(ข) ความคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต (N/mm2)

(ค) ความตานทานตอการฉีกขาด (N/mm)
ภาพที่ 2 พื้นผิวตอบสนองของสมบัติตางๆ
จากขอกําหนดของสมบัติทั้ง 3 ประการ คือ (ก) อัตราการวัลคาไนซอยูในชวง 14-16 min-1 (ข) ความเคนที่ระยะยืด
300 เปอรเซ็นตอยูในชวง 6-9 N/mm2 และ (ค) ) ความตานทานตอการฉีกขาดอยูในชวง 50-60 N/mm สามารถนําพื้นผิว
ตอบสนองที่ไดมาพิจารณาตําแหนงหรือบริเวณที่ตัวแปรอิสระทั้งสอง ใหสมบัติตาง ๆ ตรงตามที่ตองการ แลวเลือกแรเงาสวนที่
อยูนอกเหนือสมบัติที่ตองการออกไป จะไดลักษณะของพื้นผิวดังแสดงในภาพที่ 3
ภาพที่ 3(ก) เปนพื้นผิวตอบสนองของอัตราการวัลคาไนซ โดยพื้นผิวสวนที่ไมถูกแรเงาจะเปนบริเวณที่แสดงผลของ
ตัวแปรอิสระทั้งสองใหคาอัตราการวัลคาไนซอยูในชวง 14-16 min-1 สวนภาพที่ 3(ข) บริเวณที่ไมถูกแรเงาจะเปนบริเวณที่ตัว
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แปรอิสระทั้งสองมีผลทําใหมีคาความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นตอยูในชวง 6-9 N/mm2 ในทํานองเดียวกัน ภาพที่ 3(ค)
พื้นผิวตอบสนองของความทนทานตอการฉีกขาดที่ไมถูกแรเงาจะมีความตานทานตอการฉีกขาดอยูในชวง 50-60 N/mm

(ก) อัตราการวัลคาไนซ 14-16 min-1

(ค) ความตานทานตอการฉีกขาด 50-60 N/mm

(ข) ความคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต 6-9 N/mm2

(ง) บริเวณที่มีสมบัติทั้งสามตามตองการ

ภาพที่ 3 พื้นผิวตอบสนองของสมบัติตาง ๆ ที่ตรงตามความตองการ
เมื่อนําพื้นผิวตอบสนองในภาพที่ 3(ก), 3(ข) และ 3(ค) มาซอนทับกัน ดังแสดงในภาพที่ 3(ง) บริเวณที่ไมมีการแรเงา
เลย เปนบริเวณที่ตัวแปรอิสระทั้งสอง คือ ปริมาณเขมาดําเกรด N550 และปริมาณกํามะถัน จะใหสมบัติทั้งสามประการตรง
ตามที่ตองการทั้ง 3 สมบัติ นั้นคือบริเวณที่ไมถูกแรเงานี้จะมีคา (ก) อัตราการวัลคาไนซอยูในชวง 14-16 min-1 (ข) ความเคนที่
ระยะยืด 300 เปอรเซ็นตอยูในชวง 6-9 N/mm2 และ (ค) ) ความทนทานตอการฉีกขาดยูในชวง 50-60 N/mm
การทดสอบเพื่อยืนยันทําโดย สุมเลือกตําแหนงในบริเวณดังกลาว 3 ตําแหนง ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คาตัวแปรอิสระที่ใชเพื่อยืนยันผลการทดลอง
ตัวแปรอิสระ

ตําแหนงที่
2
30.00
3.0

1
25.00
3.5

Carbon black N 550 (phr)
Sulphur (phr)

3
40.00
2.5

จากนั้นดําเนินการทดลองในลักษณะเดียวกับการทดลองใน 13 การทดลองเดิม พบวา ผลการทดสอบสมบัติทั้ง 3
สมบัติ ไดตรงตามตองการ ดังแสดงในภาพที่ 4 พบวาอัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความ
ทนทานตอการฉีกขาดไดผลตรงตามที่ตองการทั้ง 3 สูตรที่ทําการทดลองยืนยัน จากผลการทดลองนี้ เปนการยืนยันในเบื้องตน
วา วิธีการพื้นผิวตอบสนองสามารถนํามาประยุกตใชในการออกสูตรยางคอมเปานดไดจริง ซึ่งทําใหสามารถลดการสิ้นเปลือง
วัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการออกสูตรยางคอมเปานดได
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(ค) ความตานทานตอการฉีกขาด
ภาพที่ 4 การทดลองเพื่อยืนยันผล
5. สรุปผลการวิจัย
วิธีการพื้นผิวตอบสนองสามารถนํามาประยุกตใชในการออกสูตรยางคอมเปานดได ซึ่งทําใหสามารถลดการสิ้นเปลือง
วัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการออกสูตรยางคอมเปานด กลาวคือสามารถออกสูตรยางคอมเปานดโดยมี
ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ใหไดสมบัตติ าง ๆ ตามตองการ จากการทดลองเพียง 13 การทดลอง
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6. ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ยังคงอยูในขั้นเริ่มตน อาจจําเปนตองศึกษาใหละเอียด และกวางขวางขึ้นอีก ซึ่งในงานวิจัยขั้นตอไปจะนํา
สถิติเขามาชวยวิเคราะหเพื่อประเมินความถูกตอง และความนาเชื่อถือของผลวิจัยที่ได
7. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่อนุเคราะหวัสดุและสารเคมี รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย
ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณคมสัน หลงละเลิง ที่อนุเคราะหยางแผนรมควัน (RSS#3) สําหรับใชในงานวิจัยนี้
8. เอกสารอางอิง
พรพรรณ นิธิอุทัย. (2540). ยาง: เทคนิคการออกสูตร. ปตตานี: ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
ปรีชา ปองภัย. (2535). การใชหลักสถิติเพื่อการออกสูตรยาง. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิคการออกสูตรยาง. 29
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2535, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ.
Box, G. E. P., & Behnken, D. W. (1960). Some new three level designs for the study of quantitative
variables. Technometrics, 2, 455-475.
Gan, C. Y., & Latiff, A. A. (2011). Extraction of antioxidant pectic-polysaccharide from mangosteen (Garcinia
mangostana) rind: optimization using response surface methodology. Carbohydrate Polymers,
83, 600–607.
Gent, A. N. (1992). Engineering with rubber. Oxford, U.K: Oxford University Press.
Gent, A. N., & Mars, W. V. (2014). Strength of elastomers. In Erman, B., Mark, J. E., & Roland C. M. (Eds.),
The Science and Technology of Rubber (pp.473-516) 4th Ed. MA, USA: Elsevier Inc.
Montogomery, D. C. (2001). Design and analysis of experiments. New York: John Wiley & Sons Inc. pp.
427 -510.
Roberts, A. D. (1988) Natural rubber science and technology. Oxford, U.K: Oxford University Press.
Sainumsai, W., Toki, S., Amnuaypornsri, S., Nimpaiboon, A., Sakdapapanich, J., LIXIA Rong, L., Hsiao, B. S.,
Suchiva., K. (2017). Dependence on the onset of strain-induced crystallization of natural rubber
and its synthetic analogue on crosslink and entanglement by using synchrotron X-ray. Rubber
Chem Technol, 90(4), 728–742.
Toki, S., Sics, I., Hsiao, B.S., Murakami, S., Tosaka, M., Poompradub, S., Kohjiya, S., & Ikeda, Y. (2005). Probing
the nature of strain-induced crystallization in polyisoprene rubber by combined
thermomechanical and in situ X-ray diffraction techniques. Macromolecules, 38, 7064-7073.
Tosaka, M., Murakami, S., Poompradub, S., Kohjiya, S., Ikeda, Y., Toki, S., Sics, I., & Hsiao, B.S. (2004).
Orientation and crystallization of natural rubber network as revealed by WAXD using synchrotron
radiation. Macromolecules, 37, 3299-3309.

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1749

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา (CED)

1750 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง
The Development of Online Computer Instruction with Blended Learning for
a Microsoft PowerPoint 2013 Course for Mathayomsuksa 1 of U-thong School
จิรัฏฐ คงควร1 และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
jirat.khong@gmail.com and 2uraiwannat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเ พื่อ 1) พั ฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอร ออนไลนร วมกับ การเรี ยนแบบผสมผสาน วิช า
การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน 3) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 4) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง จํานวน 49 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 2) แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของบทเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และ
4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 92.31/80.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน บทเรียนออนไลน Microsoft PowerPoint 2013
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Abstract
The purposes of the research were 1) to develop online computer instruction 2) to compare
students’ learning achievement before and after learning with the developed lesson, 3) find the effectiveness
of the online lesson and 4) find the satisfaction of the learner with the online lesson. The target group
used in the experiment was the Mathayomsuksa 1 students of Uthong School, 49 students and used
purposive sampling. The research tools were 1) computer online lessons 2) the test performance of the
lesson 3) the test of the achievement of learner 4) the evaluation form of satisfaction.
The research findings showed that 1) the online lessons developed were 92.31/80.41, which was
higher than the criterion of 80/80. 2) the learning achievement of the learners after the study higher than
before at the .05 level 3) the students' satisfaction toward the lesson was at the highest level.
Keywords: blended learning, online learning, Microsoft PowerPoint 2013
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1. บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ อันสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ดังนั้นการเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร จึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับมนุษยในยุคนี้ทุกคน และมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ทางการศึกษาอยาง
มากมาย จากการสอบถามครูผูสอนวิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เปนวิชาหนึ่งในกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทองเปนรายวิชาที่สําคัญวิชาหนึ่งของกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการเรียนการสอนคือ 1) เปนวิชาที่คอนขางยากสําหรับผูเรียน
และมีเนื้อหาที่ซับซอน 2) มีสื่อการเรียนการสอนที่ไมนาสนใจจึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 3) ผลการสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนต่ํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียออนไลน ไดใหความหมายวามัลติมีเดีย คือการใชคอมพิวเตอร สื่อความหมายโดย
การผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน กราฟ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดีทัศน
เปนตน ถาผูใชสามารถควบคุมสื่อเหลานี้ใหแสดงออกมาตามตองการได ระบบนี้จะเรียกวามัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive
Multimedia) (Vaughan, 1993) รวมทั้งระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) ใหมีบรรยากาศเหมือนเรียนในหองเรียน ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรั บ
สถาบันการศึกษา หรือครูใชเพื่อเตรียมแหลงขอมูลกิจกรรมและเผยแพรแบบออนไลน
การเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อหรือวิธีการที่หลากหลายในกระบวนการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม ซึ่งสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัด ดวยสื่อที่เหมาะสมกับตนเอง (ปณิตา วรรณพิรุณ,
2554)
จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน
วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง เพื่อเปนสื่อทางเลือกที่จะชวย
ในการแกปญหาและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา
การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สมมติฐานในการในการศึกษา
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร อ อนไลน ร ว มกั บ การเรี ย นแบบผสมผสาน วิ ช า การใช ง านโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใช
งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 การเรียนแบบผสมผสาน
การเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง การเรียนรูที่รวมวิธีการตาง ๆ เขาดวยกัน เชน การเรียนแบบเผชิญหนา
(F2F) การเรียนรู ดวยตัวเอง และการเรียนแบบออนไลน (Online Learning) ในขณะเดีย วกันก็จะเปนการอธิบายถึงการ
ผสมผสานของ เทคโนโลยีในการนําสงบทเรียนเขาดวยกัน เปนการใชวิธีการตั้งแต 2 วิธีขึ้นไปสําหรับการเรียนการสอนและ
การฝกอบรม (มนตชัย เทียนทอง, 2556)
4.1.2 บทเรียนออนไลน
e-Learning หมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไม
วาจะเปน คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม
(Satellite) เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ดังนั้นจึงสรุปไดวา
บทเรียนออนไลน คือการใชทรัพยากรตาง ๆ ในระบบอินเทอรเน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน
โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและผูเรียน เชื่อมโยงระบบ
เปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน
4.1.3 Microsoft PowerPoint 2013
วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2013 เปนสวนหนึ่งของหลั กสูตรในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง Microsoft office PowerPoint เปนโปรแกรมที่ใชสรางสไลดสําหรับการนําเสนองาน
(presentation) ไมวาจะโดยการแสดงบนจอภาพ ฉายจากโปรเจคเตอรที่ตอกับเครื่องคอมพิวเตอรพิมพออกมาเปนแผนใส
หรืออื่น ๆ ดังนั้นจึงสรุปไดวา โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะ
สําหรับการจัดสรางงานนําเสนอขอมูล (Presentation) สําหรับนําไปประยุกตใชในงานไดหลายประเภท เชน การนําเสนอ
ขอมูลสินคาและบริการ การจัดทํา Slide Show การออกแบบแผนพับ เปนตน (ดวงพร เกี๋ยงคํา, 2552)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิ พ นธ พิ ม พ เ บ า ธรรม (2555: บทคั ด ย อ) ได ทํ า การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนบนเครื อข า ย
อินเทอรเน็ต สําหรับผูที่ มีความบกพร องทางการไดยิน โดยจั ดการเรียนรูแบบป ญหาเปนฐาน รายวิชาวิ ทยาศาสตร ระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว จะเห็นไดวา แมกลุมเปาหมาย
จะมีความบกพรองทางการไดยิน การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรู ปแบบการสอนแบบ
ปญหาเปนฐานก็สามารถทําใหการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
สัง คม ไชยสงเมื อง (2547) ได ศึกษาค นคว า การพั ฒ นาบทเรีย นบนเครื อขาย วิ ชาระบบสื่อสารขอมู ลและ
เครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครื อข ายอินเทอร เน็ ต ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายของนั กเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 5
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โรงเรีย นทาขอนยางพิท ยาคม อํ าเภอกันทรวิ ชัย จัง หวัด มหาสารคาม จํ านวน 36 คน ผลการศึ กษาพบว า มี ประสิทธิ ภาพ
89.90/85.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวมอยู ใน
ระดับพอใจมาก
สนั่น ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอรผาน
เครือขาย มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับเห็นดวยมาก
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 564 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9 ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนอูทองจํานวน 49 คน ไดมาจากการสุม อยางงาย
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรีย นรู วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ดวยรูป แบบการ
เรียนรูแบบผสมผสาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
2. บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
3. แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5. แบบสอบถามความพึ งพอใจต อบทเรี ยนคอมพิ วเตอรออนไลน รวมกับการเรีย นแบบผสมผสาน วิช า
การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง
5.3 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ดําเนินการพัฒนางานวิจยั ตามทฤษฎี ADDIE MODEL
5.3.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห (Analysis)
ผูวิจัยทํ าการศึ กษาและวิเคราะห เนื้อหาบทเรีย นในวิ ชา การใชง านโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2013 จากผลการศึกษาและการวิเ คราะหไดบทเรียนที่ ใชในการสรางสื่อดัง นี้ 1) ความหมายและการทํางานของโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 2) เครื่องมือและแถบคําสั่งที่ใชในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และ 3) หลักการ
สรางงานนําเสนอผลงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ศึกษาวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาสื่อ ไดแก โปรแกรม Adobe Captivate 9, Camtasia Studio 8 และ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
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5.3.2 ขัน้ ตอนการออกแบบ (Design)
ในขั้นตอนของการออกแบบผูวิจัยทํ าการเขีย นสตอรี่บอรดในการดําเนิน เรื่อง กําหนดเคาโครงและผั ง
ดําเนินงานตาง ๆ ในสือ่ ประกอบดวยรายละเอียด เชน ฉาก ภาพ และขอความ ออกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ผูเรียนตอง
ไดรับและตรงกับเนื้อหาที่ไดทําการวิเคราะหไว จํานวน 14 ขอ ออกแบบแผนการสอนแบบผสมผสาน ออกแบบประเมินดาน
เนื้อหา ออกแบบประเมินดานเทคนิค และออกแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
5.3.3 ขัน้ ตอนการพัฒนา (Develop)
ทําการออกแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว โดยมีจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด 41
ขอ ผูวิจัยนําใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ท าน ประเมินเพื่อหาคาดั ชนีความสอดคล องระหวางขอคําถามกับวั ตถุประสงค (IOC)
จากผลการประเมินพบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคที่ไดเทากับ 0.33-1.00 มีจํานวนขอสอบที่มี
คาความสอดคล องระหว างขอเทากั บ 0.33 จํ านวน 1 ข อ มีจํานวนขอสอบที่มีค าความสอดคลองระหว างข อเทากั บ 0.67
จํานวน 3 ขอและจํานวนขอสอบที่ใชไดเมือ่ หาคาความสอดคลองระหวางขอแลวไดเทากับ 1.00 มีจํานวน 37 ขอ นําแผนการ
สอนที่ไดออกแบบไวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินดานเนือ้ หา ผลจากการประเมินอยูในระดับดีมากที่สดุ ( X = 4.92 ,
S.D. = 0.24 ) จากนัน้ ผูวิจยั ทําการพัฒนาสื่อเสริมทักษะตามที่ไดออกแบบไวและนําใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมินดาน
เทคนิค ผลจากการประเมินอยูใ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.37 , S.D.= 0.24)
5.3.4 ขัน้ การนําไปใช (Implement)
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัย ไดนําบทเรี ยนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับการเรีย นแบบผสมผสาน วิชา การใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ให อาจารยผูสอนประจํารายวิชาและอาจารย
ที่ปรึกษาโครงงานไดตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความถูกตอง จากนั้นนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข
5.3.5 ขัน้ ประเมินผล (Evaluation)
นําบทเรียนคอมพิวเตอร ออนไลนรวมกับการเรี ยนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 สํ าหรับ นัก เรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 1 ไปใช ในการทดลองเพื่อหาค า ประสิท ธิภ าพของสื่อผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในลําดับตอไป
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ตามขั้นตอนการวิจัยและเครื่องมือของกิจกรรม แสดงดัง
ภาพที่ 1(ก) ภาพที่ 1(ข) และภาพที่ 1(ค)

ภาพที่1 (ก) แสดงตัวอยางหนาบทเรียน ภาพที่1 (ข) แบบทดสอบระหวางเรียน ภาพที่1 (ค) แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
1756 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

จากตัวอยางการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพที่ 1 (ก) แสดงตัวอยางหนาบทเรียน ภาพที่ 1 (ข) แสดงตัวอยาง
แบบทดสอบระหวางเรียน ภาพที่ 1 (ค) แสดงตัวอยางหนาแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
X
1. คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
27.69
2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2)
30
24.12

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
92.31
80.41

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง
เรียนเทากับ 27.69 คิ ดเปนรอยละ 92.31 และคะแนนหลัง เรีย นเทากับ 24.12 คิ ดเป นรอยละ 80.41 ซึ่งสูง กวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80
6.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนหลั ง ใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร อ อนไลน ร ว มกั บ การเรี ยนแบบผสมผสาน วิ ช า
การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูท อง
ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง จํานวน 49 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียนหลังการ
เรียนรู และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอระบบ จากนั้นนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน คะแนน
X
ทดสอบกอนเรียน
49
30
11.98
ทดสอบหลังเรียน
49
30
24.12

S.D.
1.75
2.41

df
47
47

t

sig

37.86*

0.0000

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 11.98 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.12 ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต อบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน หลัง จากจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเสร็จสิ้น จากนัน้ นําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รายการ
1. ความพึงพอใจดานการนําเสนอเนือ้ หาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
2. ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
3. ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
โดยรวม

X

4.66
4.67
4.78
4.70

S.D. ระดับความคิดเห็น
0.51
มากที่สุด
0.50
มากที่สุด
0.43
มากที่สุด
0.48
มากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ออนไลน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ
( X = 4.78, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ออนไลน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X =
4.67, S.D. = 0.50) และดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.66, S.D. =
0.51)
7. สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง มีประสิทธิภาพเทากับ 92.31/80.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวนบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภายหลั ง ได รั บ การเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ออนไลน ร ว มกั บ การเรี ย นแบบ
ผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 4.70
โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ทําใหมคี วามพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลกาวิจัย
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรีย นอูทอง มีประสิทธิ ภาพ (E1/E2) เท ากับ 92.31/80.41 หมายความว า
บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิช า การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จึง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิพนธ พิมพเบาธรรม
(2555: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการ
ได ยิ น โดยจั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป นฐาน รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ พั ฒ นาขึ้ นมี ค าเท า กั บ
85.01/84.19 สู ง กว าเกณฑ 80/80 ตามที่ กํา หนดไว จะเห็ นได วา แม กลุ ม เป าหมายจะมี ค วามบกพร องทางการได ยิ น
การจัด การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนรวมกับรู ปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานก็ส ามารถทําให
การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
2. การเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลั งเรี ยนดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรออนไลน
รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิ ชาคอมพิ วเตอร สํ าหรั บนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับ แนวคิ ดแบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบวา ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั กเรี ย นหลั งเรี ยนสู งกว าก อนเรี ยนอยางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ
สนั่น ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอร ผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สํ าหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย
มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับเห็นดวยมาก
3. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิช า การใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
หลั ง เรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร อ อนไลน ร ว มกั บ การเรี ย นแบบผสมผสาน วิ ช า การใช ง านโปรแกรม Microsoft
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PowerPoint 2013 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สังคม ไชยสงเมือง (2547) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย
วิชาระบบสื่อสารขอมู ลและเครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครือข ายอิ นเทอร เน็ต ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายของนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 36 คน ผลการศึกษา
พบวา มีประสิทธิภาพ 89.90/85.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย น
เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย
ที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียน
แบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้น ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเ รียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน
ทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะ
เขาใจ
9. ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนนั้น จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
2. ในการนําบทเรียนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียนเครื่องมือและอุปกรณใหมีความพรอมอยู
เสมอ เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน นักเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา หากนักเรียนเข าเรียน
แลวมีขอขัดของดวยเครื่องมือและอุปกณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความสนใจในการเรียนลดนอยลง
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
The Development of Computer Assisted Instruction Using Game for Education in
English lesson to Improve Student Achievement for Prathomsuksa 3 Students
ณัฐภาส ดวงจันทร1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
Nattapas5145@gmail.com and 2Panuwat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา กลุ มตัวอย างที่ใชในการทดลองครั้ งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานวังไผ จํานวน 25 คน ดวยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยใชเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้ นมีประสิทธิภาพ 80.13/82.53 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรีย น ( X = 24.76, S.D. = 0.88) ซึ่ง สูง กวากอนเรีย น ( X = 9.96, S.D.= 2.51) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47)
คําสําคัญ: เกมการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This study was an experimental research. The purposes of this study were to 1) Develop the
computer assisted instruction lesson to Improve Student Achievement for Prathomsuksa 3 Students.
2) find the effectiveness of the developed media. 3) To compare the learning achievement before and
after the study. 4) To study students' satisfaction with the educational games. A sample was selected
from 25 students of Prathomsuksa 3 Ban Wang Phi School by purposive sampling. The instruments used
included 1) Computer Assisted Instruction English course by using the educational games. 2) The student
achievement test. 3) Satisfaction evaluation form of student about the lesson. The results of the research
were as follows: 1) Computer-assisted instruction was developed by the researcher with efficiency of
80.13/82.53, which was higher than the criterion of 80/80. 2) Learning achievement after learning ( X =
24.76, S.D. = 0.88), which was higher than before ( X = 9.96, S.D. = 2.51). 3) The learners' satisfaction with
the lesson was very good ( X = 4.68, S.D. = 0.47)
Keywords: educational games, computer assisted instruction lesson, learning achievement
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1. บทนํา
ในปจจุ บันภาษาอั ง กฤษเป นภาษาที่ นํามาใชอย างแพร หลายและมี บทบาทสําคั ญมากในการดํ าเนิ นวิ ถี ชีวิต จาก
อิทธิพลของความกาวหนาทางดานการสื่อสารและเทคโนโลยี สงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเนื ่องจากเปน
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายรวมถึงการประกอบอาชีพการใชใน
ชีวิตประจําวัน มีกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและเปนภาษากลางของการสื่อสาร ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ ไดถูกกําหนดภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นักเรียนทุก
คนตองเรียนรู ใหมีความรูและความสามารถในการ ฟง พูด อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองและวัฒนธรรม สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได รวมทั้งชวยใหนักเรียนเขาถึงองคความรูตาง ๆ ทั้งใน
หองเรี ยนและนอกห องเรี ยนไดง าย จากการศึกษาพบวามีคนไทยจํานวนมากที่พูดภาษาอั งกฤษหรือไม สามารถสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษได รวมทั้งผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมีจํานวนมากที่ไมสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ
(ณัฏฐนรี ,ธัญภา 2558) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเปนแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมุงเนนการสรางและ
พัฒนาทักษะทั้ง 4 ดานในตัวนักเรียนไดแก ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ความรูเรื่องคําศัพทจึงเปนพื้นฐานอยางหนึ่งที่ชวย
พัฒนาทักษะทั้ง 4 และการที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษใหดีนั้น นักเรียนที่รูคําศัพทมาก จําไดแมน สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง
ยอมเรียนไดดียิ่งขึ้น (พิสมัย รุงโรจนนิมิตชัย, 2548)
จากการศึ กษาและสอบถามจากนั กเรี ย นโรงเรีย นบ านวั ง ไผ มี ป ญหาในเรื่ องทั กษะการพูด ภาษาอั ง กฤษ การพู ด
ภาษาอังกฤษเปนทักษะที่นักเรียนไทยมีปญหามากที่สุดทั้ง ๆ ที่ทักษะการพูดก็มีความสําคัญตอนักเรียนในประเทศไทยเปน
อยางมาก (Tribolet, 2012; Sarkis, 2012) สาเหตุและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาไทยคือ จํานวน
ผูเรียนแตละชั้นเรียนมีมากเกินไป การขาดครูผูสอนที่มีความเชียวชาญหรือเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษมีจํากัด และเวลา
สวนใหญถู กใชใ นการสอนทักษะอื่นที่เห็นวาจํ าเป นกวา เช น การอ าน จึ งทําใหการฝกฝนและการเรีย นรูทั กษะการพู ดของ
ผูเรียนไมประสบผลสําเร็จ ผูเรียนจึงไมสามารถสื่อสารได (อดิศาและคณะ, 2547)
เกมการสอน (Academic Game) เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่นํามาใชในหองเรียนมากขึ้น เพราะชวยให
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝกใหรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศใน
การเรียนรูเปนไปดวยความเราใจสนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร และรุง
ทิพย, 2551) เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั กราช 2544 ที่ เ น นผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ ผู เ รี ย นเป น ผู ป ฏิ บั ติ อี กทั้ ง ยั ง สอดคล องกั บ ทฤษฎี ป รั ช ญาคอนสตรั ค ดิ วิส ท
(Constructivist) ที่เชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล และเชื่อวาสิ่งแวดลอมมีความสําคัญในการ
สรางความหมายตามความเปนจริง (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)
บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) เปนเทคโนโลยีที่ใ ชใ นการผลิต สื่อการ
สอน เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อแทนผูสอนในเนื้อหาวิช าตาง ๆ โดยผูส อนจะตองทําใหผูเ รีย นมี ป ฏิสัม พันธ
กับ คอมพิวเตอรชวยสอนเสมือนเปนการเรีย นการสอนระหวางผูส อนและผูเ รีย นในชั้นเรีย นปกติ (ฐาปนีย  ธรรมเมธา,
2541)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรีย นการสอนนอกจากชวยใหผูเ รีย นไดมีพัฒ นาการไปถึง
ขีด สุด แลว ยัง แกป ญ หาการขาดแคลนครูผู  ส อนและปญ หาทางดา นการเรีย น เพราะบทเรีย นคอมพิวเตอรส ามารถ
สื่อสารใหผูเรียนสามารถศึ กษาไดด วยตนเอง (อรพันธ ประสิทธิรัตน, 2530)
จากการศึกษาปญหาและเทคนิควิ ธีการสอนของภาษาอังกฤษดังที่ กลาวมาขางตนและประกอบกับการที่ผู วิจัยได
สังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนขาดความสนใจเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สงผลใหจําคําศัพทไมคอย
ได อาจเนื่ องมาจากไมมีแรงจูง ใจในการเรียนไมมีเกมหรือกิจกรรมใหนักเรียนมี สวนร วมเพื่ อเกิ ดความนาสนใจในการเรีย น
ผูวิจัยจึงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคเกมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีแรงจูงใจใหนักเรียน สนุกไปกับการ
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เรี ยนภาษาอัง กฤษ และสามารถกระตุ นทํ าใหนักเรี ยนอยากรูอยากเรีย นมากขึ้ นและมีเ จตคติ ที่ดี ต อวิ ชาภาษาอัง กฤษเพื่ อ
พัฒนาการจําคําศัพทในภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3
2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้น
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539) คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือสิ่งที่ใชในการสอนอันหนึ่ง CAI คลาย
กับสื่อการสอน อื่น ๆ เชน วีดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวสื่อการสอน ซึ่ง
ก็คื อคอมพิ วเตอร นั้น สามารถโต ต อบกั บ นั กเรี ย นได ไม วาจะเป นการรั บ คํ าสั่ ง เพื่ อมาปฏิบั ติ ตอบคํ าถามหรื อไม เ ช นนั้ น
คอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม
ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และ ดร.สุทัศน นาคจั่น (2558) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบการสอน สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีรอยละความกาวหนาเทากับ 25.08 แสดงวาผลการใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบสามารถสงเสริมผลการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสูงขึ้นได
บุษรี ย ฤกษเ มือง (2552) ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นรูการใชเกมคําศัพท ภาษาอัง กฤษเพื่ อพัฒ นาการเรียนรูคําศัพ ท
ภาษาอั ง กฤษ ผลการทดสอบหลั ง การเรี ย นโดยใช เ กมคํ าศั พ ท ป ระกอบการเรี ย นการสอนมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั กษะคํ าศั พ ท
ภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ขั้นการวิเ คราะห วิเ คราะหตั วผู เรี ย น ความตองการของผู เรี ยน เนื้อหาในเรื่องคําศัพท ภาษาอั งกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
4.1.2 ขั้นการออกแบบ
4.1.2.1 ออกแบบบทเรี ยนดวยการสรางสตอรี่บ อรด ที่ใ ชใ นการนํ าเสนอเนื้อหาต าง ๆ เช น ภาพ เสี ย ง
ขอความ และภาพเคลื่อนไหว และสวนของแบบทดสอบ
4.1.2.2 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate 9 โดยกําหนดรูปแบบบทเรียน
การแบงพื้นที่หนาจอ รูปแบบ ขนาด ภาพและสีของตัวอักษร
4.1.2.3 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน บทเรียนละ 15 ขอ เปนจํานวนทั้งสิ้น 45 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) (จักรกฤษณ สําราญใจ, 2553-2554) เลือกแบบทดสอบที่
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ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองจากขอสอบทั้ง 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ขอ เปนจํานวนทั้งสิ้น 30 ขอมาใชในการวิจัย
สําหรับแบบทดสอบและแบบฝกหัดกําหนดใหนักเรียนทําลงในขอสอบ
4.1.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว จากนั้นไดนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ตรวจสอบทางดานเนื้อหาและดานเทคนิค
4.1.4 ขั้นการนําไปใช นําบทเรียนที่ไดพัฒนาเรียบรอยแลวไปใชกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
วังไผ ที่เคยเรียนในรายวิชานี้มาแลวจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบขอบกพรอง และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง และ
นําขอบกพรองที่ไดจากการแกไขไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป
4.1.5 ขั้ นการประเมิ นผล นํ าบทเรี ย นที่ ไ ดพั ฒ นาเรี ยบร อยแลวไปใช กับ กลุม ตั วอย าง เพื่อวิ เคราะห และหา
ประสิทธิภาพของสื่อ ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่นําไปใชในการวิจัยตอไป
4.2 เครื่องมือการวิจัย
4.2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ด วยบทเรี ย นคอมพิวเตอรช วยสอน โดยใช เ ทคนิ ค เกมส
การศึกษา
4.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบไปดวย 3
บท บทละ 10 ขอ
4.2.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนโดยใช เ ทคนิ ค การศึ ก ษาในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ เพื่อแกไขปญหาทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3
4.3 กลุมเปาหมาย
4.3.1 ประชากรในการวิจัยครั้ง นี้ เป นนักเรี ยนระดับ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรี ยนบานวั ง ไผ การศึกษา 2560
จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน
4.3.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานวังไผ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ที่กําลังศึกษาอยูใ นภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent ttest) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอรช วยสอนใชเทคนิค เกมการศึกษา ในรายวิ ชาภาษาอังกฤษเพื่อ พั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังภาพที่ 1(ก) , 2(ก)
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ภาพที่ 1(ก) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาพที่ 1(ข) กิจกรรมเกมในสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

5.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3
ผูวิจัยดํ าเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรช วยใช เทคนิค เกมการศึกษา ในรายวิ ชาภาษาอังกฤษเพื่ อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนสําหรับนั กเรีย นชั้นประถมป ที่ 3 จํานวน 25 คน โดยมี การทดสอบกอนเรี ยนหลังการเรี ยนรู และ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอระบบ จากนั้นนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและ
สรุปผล แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน
คะแนน
̅
ทดสอบกอนเรียน
25
30
9.96
ทดสอบหลังเรียน

25

30

24.76

S.D.
2.51

df
24

0.88

24

t

sig

32.04*

0.0000

จากตารางที่ 1 พบวา ผูเ รีย นมี คะแนนเฉลี่ย กอนเรี ยนเท ากั บ 9.96 และคะแนนหลัง เรีย นเทากับ 24.76 ซึ่ง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การหาประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น
การทดสอบ
คะแนนเต็ม

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

1. คะแนนระหวางเรียน (E1)

30

24.04

80.13

2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2)

30

24.76

82.53

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 24.04
คิดเปนรอยละ 80.13 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.76 คิดเปนรอยละ 82.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80
5.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
1. ความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนรูของเกมการศึกษา
4.63
2. ความพึงพอใจดานปริมาณเนื้อหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม
4.67
3. ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู
4.75
โดยรวม
4.68

S.D.
0.49
0.48
0.44
0.47

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( ̅ = 4.75, S.D.= 0.44)
รองลงมาคือ ดานปริมาณเนื้อหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( ̅ = 4.67, S.D.= 0.48) และ
ดานกิจกรรมการเรียนรูของเกมการศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( ̅ = 4.63, S.D.= 0.49)
6.สรุปผลการวิจัย
6.1 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ใน
รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมป ที่ 3มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่
80.13/82.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีผลการทดสอบสรุปคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนมีคาเทากับ 9.96 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.76 คะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.3 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากโดยมีสวนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.68 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวมเทากับ 0.47
7.อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ใน
รายวิ ช าภาษาอัง กฤษ เพื่ อ พั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมป ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ ที่
80.13/82.53 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุนันทา กสิวิวัฒน, พิทักษ นิลนพคุณ และชาตรี เกิดธรรม, 2556) ที่ไดศึกษา
เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเทียน
ถวาย อําเภอเมืองปทุ มธานี จัง หวัดปทุมธานี พบวาบทเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.33/85.80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ ที่
กําหนดไว 80/80
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีผลการทดสอบสรุปคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนมีคาเทากับ 9.96 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.76 คะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุภาษิต จันตรี และศิตา, 2554) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ภาษาอัง กฤษโดยใชเ กมการศึกษาสําหรั บ ชั้นประถมศึ กษาปที่ 2 โรงเรี ยนสวนรั ฐ วิท ยา กรุง เทพมหานคร พบวา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีค วามพึง พอใจอยูใ นระดับ
มากโดยมีสวนเฉลี่ย รวมเทากับ 4.68 และคาเบี่ย งเบนมาตรฐานเฉลี่ย รวมเทากับ 0.47 สอดคลองกับ ผลงานวิจัย ของ
(วริสสร วรัชนีกรพันธ, 2557) ดานความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ที่ไดศึกษาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบฝกทักษาที่สงผลตอความสามารถในการสื่อสารภาษาอั งกฤษ พบว า ความพึง พอใจของผู เรียนตอการใชบ ทเรีย น
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คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะที่สงผลตอความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยภาพรวมเทากับ ( ̅ = 4.61, S.D. = 0.50)
8.ขอเสนอแนะ
การพัฒ นาประสิท ธิภ าพของบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนนั้น จากการวิจัยพบวา ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของ
ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD
เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
The Development fo Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD
Technique on Ornamental Flowers for Prathomsuksa 4 Students
fo Wat Phrangam 1 (Samakkee Pittaya) School
สมชาย สุดใจดี1 และนพดล ผูม ีจรรยา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1
naich4dai1202@gmail.com and 2noppadon@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอก
ไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ กลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 จํานวน 30 คน โดยวิ ธีการเลือกแบบเจาะจง มี เ ครื่ องมื อในการวิ จัย ได แ ก
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.23) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.51)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop Collaborative Computer Assisted Instruction
using STAD Technique on Ornamental Flowers for Prathomsuksa 4 Students Wat Phrangam 1 (Samakkee
Pittaya) school, 2) to compare the achievement of students before and after class and 3) to study the
satisfaction towards Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD Technique. The samples
were 30 students in Prathomsuksa 4. The purposive selection method was used. The research tools
include 1) Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD Technique on ornamental Flowers,
2) the learning achievement test of students before (pretest) and after (posttest) using CAI, and 3) the CAI
Satisfaction questionnaire for students. The result of the study showed that: 1) The computer assisted
instruction quality was rated at highest level ( X = 4.87, S.D. = 0.23). 2) the posttest score was significantly
higher than the pretest score at .05 levels and 3) The students’ satisfaction towards CAI was highest
level ( X = 4.68, S.D. = 0.51).
Keywords: computer assisted instruction, STAD collaborative learning technique, learning achievement
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1. บทนํา
การจัดการเรียนรูแบบ STAD เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรี ยนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็ม
วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเนื้อหาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว และให
ทําการทดสอบความรูคะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชวิธี
เสริมแรงการจัดการเรียนรูแบบ STAD การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่ งประกอบดวย นักเรียนที่เรี ยนเกง 1 คน นักเรีย นที่เ รียนปานกลาง 2-3 คน และ
นักเรียนที่เรียนออน 1 คน (ประภาพร ยตะโคตร และคณะ, 2554)
ในปจจุบันการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะของ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชคอมพิวเตอร ในการนําเสนอและจัดการ เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ
ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรก็สามารถเรีย นรูได
บทเรี ย นคอมพิ วเตอร จึง เปนนวัต กรรมทางการศึ กษาที่ ป ระยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ค อมพิว เตอร ในการจัด การเกี่ ย วกั บข อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธผสมผสานกันอยางกลมกลืนและเปนระบบ เพื่อนําเสนอเนื้อหาความรูและจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนอย างมี แ บบแผนตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องบทเรี ย น ทํ าให การนํ าเสนอองค ค วามรู เ ป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก สงผลใหการเรียนการสอนเปนเรื่องที่สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2545)
จากการสั งเกต และการสัม ภาษณ ค รู ผูส อนในกลุม สาระการเรี ย นรู ง านเกษตร โรงเรีย นเทศบาล 1 วั ด พระงาม
(สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน
และในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น ครูผูสอนใชเนื้อหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมกี่รู ปทําให ทําให
นักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความ
สนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้งไวได
จากที่ไ ดกล าวมาข างตนดั งนั้ น ผู วิจัยจึง ได นําการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนแบบรวมมือโดยใช เทคนิ ค
STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานกับการเรียนและเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน ตลอดจน
ตอบสนองความตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู
และผูเรียนมีการทักษะจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูมีปฏิสัมพันธ
กันมากขึ้นและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งสามารถนํามาใชในการเรียนรูแกผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบร วมมือโดยใชเทคนิ ค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดั บ สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.3 เพื่อศึ กษาความพึง พอใจของนักเรียนที่ มีต อบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนแบบร วมมื อโดยใช เทคนิค STAD
เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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3. สมมติฐานการวิจัย
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2544) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แบง ผูเรียนออกเปนกลุมยอย สงเสริมให ผูเรียนทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตน
และสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ฉันทพัฒน อุตตะมา (2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ มีชื่อเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน
นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน
ปราณี กองจิ นดา (2549) กล าววา ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถหรื อผลสํ าเร็ จที่ ไ ดรั บจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของเราและมี ความสัมพันธกับโลกทัศนที่
เกี่ยวกั บความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุค คลที่มีต อ สภาพแวดลอมจะแตกตางกั น เช น ความรูสึ กเลว-ดี
พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ
กิดานันท มลิทอง (2548) กลาววา การสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน โดยการสรางโปรแกรมบทเรียน
หรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณจําลอง
เกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถมี ปฏิสัมพันธโตตอบ
กับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเนื้อหา
ซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมู ลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวให
ผูเรียนเลือกเรียน สิ่งเราตามลําดับตอไปจบบทเรียน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิราภรณ แปนสุข (2557) ไดศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ได เรียน
แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 เนื่องจาก เนื้อหาสาระที่เรียนไมยากเกินไป และ
ความรูที่ไดรับเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนมีโอกาสไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ในการเรียนกับเพื่อน
ๆ จนไดรับความรูนักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองและกลุม สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ
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กนกภรณ ทองระยา (2557) ไดศึกษาผลการจัดการเรี ยนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เพื่ อ
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา1) ผลสัมฤทธิ์ดาน
ความรู วิชาคอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หลังจัด การเรียนสูง กวาก อนเรี ยน มีค วามแตกตางกันอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 2) ผลสัม ฤทธิ์ดานทักษะ วิช า
คอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจัดการ
เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐนภัส ยอดศรี จิร พันธุ ศรีส มพั นธุ (2555) ไดศึ กษาการเรีย นรูร วมมือแบบ STAD เรื่อง การพัฒนาบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่
พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพเทากับ 84.00/82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง เรีย นถื อว าสู งกว าก อนเรี ยนอย างมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 และ 3) ผู เ รีย นมี ความพึ งพอใจต อการใช บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตอยูในระดับระดับมาก ( x = 4.55, S.D. = 0.60)
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหนึ่ง ที่
ให ค วามสํ าคั ญ กั บ ผู เ รี ย นทุ กคนอย างแท จริ ง เน น การแบ ง นั กเรี ย นเป นกลุ ม เล็ ก ๆ โดยในกลุ ม ประกอบด วยสมาชิ กที่ มี
ความสามารถแตกตางกั น แตล ะกลุมประกอบด วยสมาชิกที่มี เด็กเกง เด็กเกงปานกลาง และเด็กที่ออน มี การแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและ
สมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จํานวน 61 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มี
ลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห
เนื้อหากับจุ ดประสงค ในรายวิช า ศึ กษารูป แบบการเรีย นรูแ บบรวมมือโดยใช เทคนิค STAD เพื่อนํา มาประยุกตใช ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบร วมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม
ดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe
Captivate
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5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหนึ่งตอ
หนึ่งและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ
นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช
5.2.1.5 ขั้ นประเมิ น ผู วิจัย นํ าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนไปใหผู เ ชี่ ย วชาญจํ านวน 3 ท านประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นความเหมาะสมของ
บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ดานเนื้อหาและดานเทคนิ คการผลิตสื่ อโดยใหผูเชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x = 4.87, S.D. = 0.23)
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะ
เปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน
คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งนี้มี
คําถามปลายเป ดจํ านวน 1 ขอเพื่อใหผู เรีย นเสนอแนะเพิ่ มเติมไดจากนั้ นนําแบบสอบถามฉบับร างไปใหอาจารย ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 45 ขอหลังจาก
นั้ นนํ าแบบทดสอบที่ ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ ย งตรง (IOC) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท าน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจยั ไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 43 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
5.2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นผู วิจั ย จั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบั บร างโดยมี ลั กษณะเป นคํ าถามปลายเปด ใชม าตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดั บคะแนน (Rating Scale)
ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย
ผู ต อบเลื อกตอบเพี ย งคํ า ตอบเดี ย วทั้ ง นี้ มี คํ าถามปลายเป ด จํ านวน 1 ข อเพื่ อให ผู เ รี ย นเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ได จ ากนั้ นนํ า
แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก
ผลการทดสอบของผูเรียน
5.3.3 ผู วิจัยใหผู เรี ยนทําแบบทดสอบกอนเรีย น เพื่ อนําคะแนนแบบทดสอบก อนเรี ยนไปใช ในการแบง กลุ ม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD โดยกําหนดใหนักเรียนที่มี ความสามารถแตกตางกัน ทํางาน
รวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่
เรียนออน 1 คน
5.3.4 ดําเนิ นการจั ด การเรีย นการสอน โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง ไมด อกไม ป ระดั บ โดย
แบงเปน 3 หนวยยอยดังนี้ คือ 1) ความหมายของไมดอกไมประดับ 2) เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกไมดอกไมประดับ และ
3) การขยายพันธไมดอกไมประดับ โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชางานเกษตรที่ไดสรางขึ้น
และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย
5.3.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
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5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะห ขอมูล การประเมิ นคุณภาพดานเนื้ อหาและเทคนิค การผลิ ต ใชส ถิ ติเ ชิ งพรรณนา ได แ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เคราะหข อมู ลความพึ งพอใจของผู เรี ยนใช สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได แ ก คาเฉลี่ย (Mean) และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1

(ก) หนาตาง Login

(ง) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ข) เมนูหลัก

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน

(ฉ) ตัวอยางเกมจับคู

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตกลง ภาพ (ข) เมนูหลัก
ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู วิธีการใชงานโปรแกรม ผูจัดทํา
ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ)
เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
x
1. ดานเนื้อหา
4.67
0.58
2. ดานตัวอักษร
5.00
0.00
3. ดานภาพนิ่ง
5.00
0.00
4. ดานวีดีโอ
5.00
0.00
5. ดานการปฏิสัมพันธ
4.67
0.58
ภาพรวม
4.87
0.23

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่ อง รวมกันคิด สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.87, S.D.= 0.23)
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวนนักเรียน
30
30

X

14.13
25.77

S.D.
4.27
1.68

t-test

P

18.91

.000*

จากตารางที่ 2 สรุปไดนักเรียนที่เรียนดวยวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม
ดอกไมประดับสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียนสู งกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใช เทคนิค
STAD เรื่องไมดอกไมประดับ
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
STAD เรื่องไมดอกไมประดับ
รายการประเมิน
1. ความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ความชัดเจนของตัวอักษร
4. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
.5 ปุมในแตละหนาจอ
6. ขอความบนปุมในแตละหนาจอ
7. ภาพที่ใชประกอบบทเรียน
8. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
9. เสียงบรรยายเนื้อหา
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
คาเฉลี่ยรวม

ระดับคะแนน
คาเฉลี่ย S.D. แปลผล
4.77
0.42 มากที่สุด
4.60
0.49 มากที่สุด
4.73
0.44 มากที่สุด
4.53
0.62 มากที่สุด
4.67
0.47 มากที่สุด
4.67
0.47 มากที่สุด
4.63
0.48 มากที่สุด
4.70
0.59 มากที่สุด
4.63
0.60 มากที่สุด
4.70
0.46 มากที่สุด
4.83
0.37 มากที่สุด
4.68
0.51 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด
( x = 4.69, S.D.=0.51) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน ( x
= 4.83, S.D.= 0.37) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( x =4.53, S.D.=0.62)
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งนี้สรุปไดวา
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.87, S.D.=0.23)
7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อการเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ในระดั บ มากที่ สุ ด ( x =4.69,
S.D.=0.51)
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8. อภิปรายผล
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน
ระดับ มากที่สุ ด สอดคลองกับ กนกภรณ ทองระยา (2557) ที่ กล าวว าบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนที่ สร างขึ้ นมี คุ ณภาพ
เนื่องจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง กับณัฐนภัส ยอดศรี และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2555) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ จิราภรณ แปนสุข (2557) ที่กลาววานักเรียนมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน 4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีคา 81.33/82.76 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 และ
3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง
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Abstract
The purposes of the research were to 1) develop CAI with Self-Directed Learning Information and
Communication Technology for Grade 8 Students. 2) evaluate the efficiency of CAI. 3) compare students'
learning achievement before and after learning CAI. 4) inquire students' satisfaction towards learning with
CAI with Self-Directed Learning. The target groups research were 35 students in grade 2 students with simple
random sampling. The research instruments include CAI, Pre-test, Post-test and questionnaire. The statistics
used in data analysis were Mean, Standard Deviation and t-test.
The research findings showed that 1) the efficiency of CAI was 81.33/82.76 which was higher than
standard criteria of 80/80. 2) the students' learning achievement after learning with CAI was higher than
before learning at the statistically significant level of .05 and 3) the overall students' satisfaction towards
learning with the CAI was at a high level.
Keywords: CAI, communication and computer network, self –directed learning

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1779

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไว
ว าการจั ด การศึ กษาต องยึ ด หลั กเสมอว าผู เ รี ย นทุ กคนมี ค วามสามารถที่ จะเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได แ ละถื อ ว าผู  เ รี ย น
มีความสําคัญที่ สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ
มาตรา 24 ไดกลาวถึ งการจัด กระบวนการเรี ยนรูใ หส ถานศึ กษาและหน วยงานที่ เ กี่ย วข องดําเนิ นการจัด เนื้ อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรีย นไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิ บัติ ใหทํ าได คิดเปน ทําเป น รั กการอ านและเกิ ดการใฝรู อยางต อเนื่ อง และจั ดการเรีย น
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู ด า นต า ง ๆ อย างได สั ด ส วนสมดุ ล กั น รวมทั้ ง ปลู กฝ ง คุ ณ ธรรม ค านิ ย มที่ ดี ง ามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนหรือ CAI คือ กระบวนการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร เปนสื่อในการนําเสนอ
เนื้อหาบทเรีย นตาง ๆ ลักษณะการเรี ยนการสอนเป นแบบใหผู เรีย นสามารถโตต อบกั นระหวางนักเรียนกั บคอมพิวเตอร
โดยผู ส อนจะเปนผู ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนในการจัด เนื้อหาของบทเรี ยนเปนแบบลําดั บหรือแบบขนาน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 2 แบบ ไดแก เนื้อหา ภาพที่เคลื่อนไหวและมีการตอบคําถาม การตอบสนองของ
ผูเรียนเมื่อตอบถูกจะมีการเสริมแรงและเมื่อตอบผิดจะมีการใหกําลังใจ และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุ
ถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม (ทักษิณา วิไลลักษณ, 2551: 21-22)
จากที่กลาวมาทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบนํ า ตนเอง เรื่ อ งการสื่ อ สารข อ มู ล และเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
บทเรียนคอมพิวเตอรจะสามารถทําใหผูเรียนมีแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการสอนแบบนําตนเองผูเรียนจะสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง ผูวิจัยหวังวาการพัฒ นาบทเรียนคอมพิ วเตอรรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเองจะทําใหผูเ รียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนรวมกับ การเรี ยนรู แบบนําตนเอง รายวิ ช าเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเองที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของผูเ รีย นกอนเรีย นและหลั งเรีย นร วมกั บการจัด การเรีย นรู แบบ
นําตนเองที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง
ที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานในการในการศึกษา
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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3.3 ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนร ว มกั บ การเรี ย นรู แ บบนํ า ตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 การเรียนรูแบบนําตนเอง
Knowles (1975) กลาววา การเรี ย นรู แ บบนํ าตนเอง ผู ที่ เริ่ ม เรี ย นรู ด วยตนเอง จะเรี ยนรู ได ม ากกว า
และดีกวาผู ที่ร อรั บจากผู อื่น ผูเ รีย นที่เ รีย นรูโ ดยชี้นําตนเองจะเรี ยนอยางตั้ งใจ อยางมีจุดมุ งหมายและอย างมีแ รงจู งใจสู ง
นอกจากนั้นยังใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาผูที่รอรับความรูการเรียนรูโดยชี้นําตนเอง สอดคลองกับ
การจิตวิ ทยาพัฒนาการ กลาวคือ เด็กตามธรรมชาติตองพึ่ง พิงผูอื่นและตองการผูปกครองปกป องเลี้ยงดูและตัด สินใจแทน
เมื่อเติบโตเปนผูใหญ ก็พัฒนาขึ้นใหมีค วามอิสระ พึ่งพิ งจากภายนอกลดลง และเปนตัวเองจนมีคุณลั กษณะการชี ้นําตนเอง
นวัตกรรมใหม รูปแบบของกิจกรรมการศึกษาใหม เชน หองเรียนแบบเปดศูนยการเรียนรู independent study เปนตน
4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน
วุฒิชั ย ประสานสอน (2543) อางถึ งในบานมหาดอทคอม. 2552 ไดสรุ ปความหมายของคอมพิวเตอร
ชวยสอนว า หมายถึ ง การนํ าคอมพิ วเตอร ม าเป นเครื่ องมื อสร างให เ ป นโปรแกรมคอมพิ วเตอร เ พื่ อให ผู เ รี ย นนํ าไปเรี ย น
ด วยตนเองและเกิ ด การเรี ย นรู ในโปรแกรมคอมพิ วเตอร ช วยสอนประกอบด วย เนื้ อ หาวิ ช า แบบฝ ก หั ด แบบทดสอบ
ลักษณะของการนํ าเสนอ อาจมีทั้ งตั วหนั งสื อภาพกราฟ ก ภาพเคลื่อนไหว สี หรื อเสี ยงเพื่ อดึ งดู ดใหผู เ รีย นเกิด ความสนใจ
มากยิ่งขึ้น
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุพรรณษา ครุฑ เงิน (2555) ไดศึ กษาวิจัย เรื่อง สื่ อมัล ติมี เดีย เพื่อการเรี ยนรูดวยตนเอง เรื่อง ข อมูล และ
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก
สั ง คม ไชยสงเมื อ ง (2547) ได ศึ ก ษาค น คว า การพั ฒ นาบทเรี ย นบนเครื อ ข า ย วิ ช าระบบสื่ อ สารข อ มู ล
และเครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครือขายอินเทอรเน็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรีย นทาขอนยางพิท ยาคม อํ าเภอกันทรวิ ชัย จัง หวัด มหาสารคาม จํ านวน 36 คน ผลการศึ กษาพบว า มี ประสิทธิ ภาพ
89.90/85.83 และมี ดัชนี ประสิทธิ ผลเทากั บ 0.79 มีค ะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนหลัง เรีย นเพิ่ มขึ้นจากกอนเรีย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวม
อยูใ นระดับพอใจมาก
สนั่น ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอร
ผานเครือขาย มีประสิทธิ ภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ.05 และความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับเห็นดวยมาก
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย นวั ด ห ว ยจระเข วิ ท ยาคม อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนครปฐม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 340 คน
5.1.2 กลุ ม ตั วอย าง คื อ นั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 2/1 โรงเรี ย นวั ด ห วยจระเข วิท ยาคม อํ าเภอเมื อ ง
จังหวัด นครปฐม ที่ เรี ยนในภาคเรีย นที่ 1 ป การศึกษา 2560 โรงเรีย นวั ดหวยจรเข วิท ยาคม จํานวน 35 คน ดวยวิธีการ
สุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลาก
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู ก ารนํ า ตนเอง
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน
5.3.1 ขั้นการวิเคราะห วิเคราะหตัวผูเรียน ความตองการของผูเรียน เนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบกิจกรรมการสอน สื่อที่จะใชสําหรับสอน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน
5.3.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาเนื้อหาบทเรียน
5.3.4 ขั้นการนําไปใช นําเครื่องมือไปหาคาความเชื่อมั่นโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทดลองนําบทเรีย น
มาใช กับ กลุ ม ตั วอย างเพื่ อหาผลสั ม ฤทธิ์ ข องบทเรี ย น โดยให นักเรี ย นศึ กษาค นคว าด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน
เรื่อง การสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร รวมกับการจัดการเรียนรูแบบนําตนเองที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาภายในบทเรียน
5.3.5 ขั้นการประเมิ นผล แบบประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นรูข องผูเรี ยน แบบประเมินความพึ งพอใจ
ของผูเรียน
5.4 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ค า เฉลี่ ย ค า ร อ ยละ ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และเปรี ย บเที ย บค า สถิ ติ
(Dependent t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร. 2550 : 176) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอน ตามขั้ น ตอนการวิ จั ย ในระยะที่ 1 โดยนํ า ข อ มู ล
จากการศึ กษา และวิ เคราะห มาพั ฒนาสื่อบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน รายวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
เรื่ อ ง การสื่ อ สารข อมู ล และเครื อ ข ายคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 2 และเครื่ อ งมื อ ของกิ จกรรม
(แสดงดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 หนาหลักของบทเรียน
จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย หนาจุดประสงคการเรียนรู หนาบทเรียน
หนาแบบทดสอบกอนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน เกมเสริมทักษะ
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนชวยสอน
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
̅
1. คะแนนระหวางเรียน (E1)
30
24.40
2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2)
30
24.83

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
81.33
82.76

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิท ธิภาพของบทเรียน พบว า ผูเรียนมีค ะแนนคาเฉลี่ ยระหวางเรี ยนเทากับ 24.40
คิด เป นร อยละ 81.33 และคะแนนหลั งเรี ย นเท ากั บ 24.83 คิ ด เป นร อยละ 82.76 ซึ่ง สู ง กวาเกณฑ ม าตรฐานที่กําหนด
คือ 80/80
6.3 ผลการทดลองใชบทเรี ยนคอมพิว เตอรช วยสอน รายวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารสื่อ สาร
เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน โดยมีการทดสอบ
กอนเรียน-หลังเรียน จากนั้นนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน คะแนนเต็ม
S.D.
̅
ทดสอบกอนเรียน
35
30
12.74 3.63
ทดสอบหลังเรียน
35
30
24.83 2.6

df
34
34

t

sig

37.47*

.00

จากตารางที่ พบวา 2 ผูเรีย นมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรี ยนเทากับ 12.74 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.83 ซึ่ง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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6.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดํ าเนิ นการสอบถามความพึง พอใจ ของผูเ รีย นที่มี ตอบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน หลั งจากจัดกิ จกรรม
การเรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
1 .ความพึงพอใจดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2 .ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3 .ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยรวม

̅
4.36
4.35
4.30
4.34

S.D.
0.64
0.65
0.69
0.07

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ ( ̅ = 4.36, S.D. = 0.64) รองลงมา
คือ ด านการออกแบบบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ย เทากั บ ( ̅ = 4.35, S.D. = 0.65) และความพึง พอใจ
ดานประโยชนจากการเรียนด วยบทเรียนคอมพิ วเตอร ชวยสอน มี ความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ ( ̅ = 4.30,
S.D. = 0.69)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรค อมพิ วเตอรช วยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํ าหรั บนั กเรีย นชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 2 โรงเรี ยนวั ดห วยจรเขวิทยาคม มี ประสิท ธิภ าพเทากั บ
81.33/82.76 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน ( ̅ =24.83, S.D.=2.61) สูงกวากอนเรียน ( ̅ =24.40, S.D.=2.74)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ความพึงพอใจของผูเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก
( ̅ =4.34, S.D.= 0.66)
8. อภิปรายผลกาวิจัย
8.1 การวิ จัยเรื่ อง การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู โ ดยรู ปแบบการเรี ยนรู การนําตนเอง ในรายวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดหวยจรเขวิทยาคม มีประสิทธิภาพเทากับ 81.33/82.76 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 ซึ่งสอดคลองกับจีระศักดิ์
สารพันธ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรีย นบ านหนองเหล็ก จํ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.73/85.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูศึกษา
พัฒนาขึ้น คะแนนหลังเรียนมีคะแนนสูงกวาคะแนนกอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก ( ̅ = 4.47, S.D.= 0.64)
8.2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด จึงทําใหผูเรียนสามารถเรี ยนรู
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางมีคุณภาพ จึงทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สนั่น ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย
มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
ความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับมาก
8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อยูในระดับ
มาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ ( ̅ =4.34, S.D.= 0.66) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะ
นําไปใชประกอบในการเรียนการสอน เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 การจัดเตรียมความพรอมของหองเรียนเครื่องมือและอุปกรณให มีค ในการนําบทเรียนไปใช ควรมีวามพรอม
อยู เ สมอ เนื่ องจากการเรีย นด วยบทเรี ย นคอมพิวเตอร นั กเรี ยนสามารถเข าเรีย นได ทุ กที่ทุ กเวลา หากนักเรี ยนเข าเรี ย น
แลวมีขอขัดของดวยเครื่องมือและอุปกรณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความสนใจในการเรียนลดนอยลง
9.2 ควรมีการพัฒนาสื่อใหทันสมัยอยูตลอดเวลา และมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่
จะเรียนรูเพิ่มมากยิ่งขึ้น
9.3 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูค ดิ
เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
The Development of Collaborative Computer Assisted Instruction using
Think-Pair-Share Technique on Occupation Course for Prathomsuksa 6
Students of Wat Phrangam 1 (Samakkee Pittaya) School
ศุภากร สุนทรสารทูล1* และนพดล ผูม ีจรรยา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1
cgamefc@gmail.com and 2noppadon@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมื อโดยใช เทคนิค เพื่ อนคูคิ ด เรื่อง
งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอน และ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.35) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.49)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเพื่อนคูคิด
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop Collaborative Computer Assisted
Instruction using Think-Pair-Share Technique on Occupation Course for Prathomsuksa 6 Students Wat
Phrangam 1 (Samakkee Pittaya) school, 2) to compare the achievement of students before and after
class, and 3) to study the satisfaction towards Collaborative Computer Assisted Instruction using ThinkPair-Share Technique. The samples were 32 students in Prathomsuksa 6. The purposive selection method
was used. The research tools include 1) Collaborative Computer Assisted Instruction using Think-PairShare Technique on Occupation Course, 2) the learning achievement test of students before (pretest)
and after (posttest) using CAI, and 3) the CAI satisfaction questionnaire for students. The results of the
study showed that: 1) the computer assisted instruction quality was rated at highest level ( X = 4.73,
S.D. = 0.35), 2) The posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 3) the
students’ satisfaction towards CAI was highest levels ( X = 4.72, S.D. = 0.49).
Keywords: computer assisted instruction, collaborative learning, think-pair-share technique
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1. บทนํา
ในปจจุบันไดมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาชวยในการเรียนการสอนมากขึ้น เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) ซึ่งหมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการ
นําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพื่อถายทอดเนื้อหา
บทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่ สําคัญก็คือสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเ รียนและกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีข องสื ่อการศึกษาใน
ลักษณะตัวตอตัวซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ (พวงเพชร วัชรรัตนพงศ, 2536)
เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think-Pair-Share) เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมกันโดยเปนวิธีการ
จับคูเพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรวมกันใหแนะนําปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และรวมมือกันทํา
กิจกรรมตามกระบวนการเรียนรูจนคนพบขอสรุปขอความรูหรือคําตอบรวมกัน (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545)
จากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น เปนการเรียนการสอนที่ยึดตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเปน
หลัก จึงเปนการสอนเนื้อหาตามในหนังสือมากกวาทักษะกระบวนการตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใชกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยาก
รูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน
จากที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่องงานอาชีพ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ที่สามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียน
มีการจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูและทํ างานกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมมื อโดยใช เทคนิค เพื่อนคูคิ ด เรื่องงานอาชีพ สําหรับ นั กเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาล 1 วั ดพระงาม
(สามัคคีพิทยา)
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมื อโดยใช
เทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ
3. สมมติฐานการวิจัย
นักเรี ยนที่ เ รีย นด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนมีผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ยนสู ง กว าก อนเรี ย นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิมพันธ เดชะคุปต. (2544). การจัดการเรียนรูแบบรวมมือนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและเกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซึ่งการเรียน
แบบรวมมือมิ ใช เ ปนเพีย งจัด ให ผูเ รี ยนทํ างานเป นกลุ ม เชน ทํ ารายงาน ทํ ากิ จกรรมประดิ ษฐ หรื อสร างชิ้ นงาน อภิป ราย
ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทําหนาที่สรุปความรูดวยตนเองเทานั้น แตผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนได
ใชกระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ
ขนิษฐา ชานนท. (2532). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ
สอน โดยที่เนื้อหาวิชา แบบฝกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมักจะเรียกวา Courseware ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร โดยจะนําเสนอเนื้อหาวิชา ซึ่งอาจเปนทั้งในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟกสามารถถาม
คําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียน
สุวิมล เขี้ยวแกว และอุสมาน สารี. (2541: 4). เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่เริ่มจากปญหาหรือโจทยคําถามให
ผูเรียนทุกคนคิดหาคําตอบดวยตนเองหลังจากนั้นผูสอนใหสัญญาณใหผูเรียนจับคูเพื่อแลกเปลี่ยนคําตอบหรื อความเห็นซึ่งกัน
และกันแลวจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายรวมกัน เพื่อสรุปเปนคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุดกอนจะนําคําตอบนั้น
มาเสนอหนาชั้น
ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิค
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริมสมรรถนะ สําคัญของผู เรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สํา หรับนักเรีย น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริม สมรรถนะ
สําคัญของผูเรี ยนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึ กษาปที่ 4 มีป ระสิทธิภาพตามเกณฑเมกุ ย
แกนส เทากับ 1.20 2) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 4) นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 5) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบผสมผสาน อยูในระดับมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.33)
อรวรรณ วัชชวงษ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวย
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนรวมกั บเทคนิค การเรีย นรู แบบเพื่ อนคูคิ ดเรื่องวรรณะสีกับงานทั ศนศิล ปสํ าหรับ นักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ คือ 83.33/81.40 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุ ด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 และคําสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิคเพื่อนคูคิด เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหนึ่ง
ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคนอยางแทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนคู โดยประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน
แตละคูประกอบดวยสมาชิกที่มี เด็กเกง และเด็กที่ออน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ
มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหตนเองและสมาชิกหรือคูของตนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ คือ นั กเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 65 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับ
ขั้นตอนดังตอไปนี้
5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห
เนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนและเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง
งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe
Captivate
5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหนึ่ง
ตอหนึ่งและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่
จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้ นประเมิ น ผู วิจัยนํ าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนไปใหผู เชี ยวชาญจํานวน 3 ท านประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิดดานเนื้อหาและดาน
เทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ โดยให ผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ท า น ผลการประเมิ น พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.87, S.D. = 0.23)
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและด านเทคนิ คการผลิ ต ผู วิจัยจั ดทํ าแบบสอบถามฉบั บร างโดยมี
ลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด
4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียวทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 48 ขอหลังจาก
นั้ นนํ าแบบทดสอบที่ ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ ย งตรง (IOC) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท าน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 38 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
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5.2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นผู วิ จั ย จั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบั บ รางโดยมี ลั กษณะเป นคํ าถามปลายเป ด ใชม าตราส วนประมาณค าที่ 5 ระดั บคะแนน (Rating Scale)
ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย
ผู ต อบเลื อ กตอบเพี ย งคํ า ตอบเดี ย วทั้ ง นี้ มี คํ า ถามปลายเป ด จํ า นวน 1 ข อ เพื่ อให ผู เ รี ย นเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ได จากนั้ นนํ า
แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 เตรี ย มห องเรี ย นคอมพิ วเตอร แ ละติ ด ตั้ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนให มี ค วามพร อมใช ง าน
5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก
ผลการทดสอบของผูเรียน
5.3.3 ผูวิจัยให ผูเรี ยนทํ าแบบทดสอบกอนเรีย น เพื่อนํ าคะแนนแบบทดสอบก อนเรียนไปใชในการแบง กลุ ม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค think-pair-share โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
ทํางานรวมกันเปนคู ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนออน 1
5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด
เรื่อง งานอาชีพ โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังนี้ คือ 1) ประเภทของอาชีพ 2) การสํารวจตนเอง 3) คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพโดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดสรางขึ้น และทําใบงาน
คูหลังจบการเรียนในแตละหนวย
5.3.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิเ คราะหข อมู ลการประเมิ นคุ ณภาพดานเนื้อหาและเทคนิค การผลิ ต ใช สถิ ติเ ชิง พรรณนา ไดแ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เคราะหขอมูล ความพึ งพอใจของผูเ รียนใช สถิ ติเชิ งพรรณนา ได แก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้
6.1 ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนและการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
รายละเอียดดังภาพที่ 1
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(ก) หนาจอ Login

(ง) ตัวอยางแบบทดสอบ

(ข) เมนูหลัก

(ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ฉ) ตัวอยางเกมจับคู

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนาจอ Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตกลง ภาพ (ข) เมนู
หลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู วิธีการใชงานโปรแกรม
ผูจัดทํา ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียนและ
ภาพ (ฉ) เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
4.33
0.58
2. ดานตัวอักษร
5.00
0.00
3. ดานภาพนิ่ง
4.67
0.58
4. ดานวีดีโอ
5.00
0.00
5. ดานการปฏิสัมพันธ
4.67
0.58
ภาพรวม
4.73
0.35

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง
งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
ไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.73, S.D.=
0.35)

1792 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวนนักเรียน
32
32

X

13.59
26.13

S.D.
3.88
1.41

t-test

P

18.12

.000*

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาบทนักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่ อง งาน
อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
เพื่อนคูคิด เรื่องานอาชีพ
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อน
คูคิด เรื่องานอาชีพ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.79
0.41
มากที่สุด
2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.82
0.39
มากที่สุด
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4.79
0.41
มากที่สุด
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.79
0.48
มากที่สุด
.5นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
4.76
0.60
มากที่สุด
6. นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
4.70
0.46
มากที่สุด
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
4.52
0.56
มากที่สุด
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
4.67
0.59
มากที่สุด
9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเนื้อหา
4.67
0.59
มากที่สุด
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
4.70
0.46
มากที่สุด
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
4.73
0.45
มากที่สุด
คาเฉลี่ยรวม
4.72
0.49
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ( x =
4.72, S.D. = 0.49) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดนักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
( x = 4.82, S.D. = 0.39) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน ( x =4.52,
S.D. = 0.56)
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7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัยการพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนแบบร วมมื อโดยใชเ ทคนิ ค เพื่อนคู คิ ด เรื่ อง งานอาชี พ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งนี้สรุปไดวา
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.73, S.D.=0.35)
7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( x = 4.72, S.D. =
0.49)
8. อภิปรายผล
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2544) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพเนื่องจาก
ผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ (2559) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบเพื่อนคูคิดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองได
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อรวรรณ วัชชวงษ และ อุบลรัตน ศิริสุขโภคา
(2559) ที่กลาววานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเพื่อนคูคิดซึ่งจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบือ้ งตน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
The Development of Computer Assisted Instruction using Game Based
Learning Technique on Introduction to Computer Principles for Prathomsuksa
4 students of Wat Don Wai School
กันติมา เติมแกว1 และนพดล ผูมจี รรยา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1
kantima0433@gmail.com and 2noppadon@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
เรื่ อง การทํางานของคอมพิ วเตอรแ ละโปรแกรมเบื้องต น สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ย นวัด ดอนหวาย
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.92 S.D. = 0.14) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47)
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบเกมเปนฐาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การทํางานของคอมพิวเตอร
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Abstract
This article is experimental research. The purposes of this research study were : 1) to develop
computer Assisted Instruction using Game Based Learning Technique on Introduction to Computer Principles,
2) to compare the learning achievement of students before and after learning with computer assisted
instruction, and 3) to study students' satisfaction with Computer Assisted Instruction using Game Based
Learning Technique. The samples consisted of 30 Prathom Suksa 4 students. The purposive selection
method was used. The research tools include 1) Computer-Assisted Instruction using Game Based Learning,
2) The learning achievement test and 3) the CAI satisfaction questionnaire. The results of the study
showed that: 1) The computer assisted instruction quality was rated at highest level ( X = 4.92 S.D. = 0.14).
2) the posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 3) students were
satisfied with the computer assisted instruction at highest level ( X = 4.72, S.D. = 0.47)
Keywords: game based learning technique, computer assisted instruction, computer principles
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1. บทนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) จัดเปนสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ ง กราฟก
แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการ
สอนจริ งในห องเรี ยนมากที่สุ ดโดยมีเ ปาหมายที่ สําคัญ ก็คื อ สามารถดึ งดู ดความสนใจของผู เรี ยน และกระตุนให เกิ ดความ
ตองการที่ จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การมีปฏิ สัม พันธ หรือการโตต อบพรอมทั้ง การได รับ ผลป อนกลับ นอกจากนี้ยั งเปนสื่ อ ที่สามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา (สุปรีชา สอนสาระ,
2549)
วิธีสอนแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ เอาไวในเกม และให
ผูเรียนลงมือเลนเกม โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกมนั้น รูปแบบการเรียนรูแบบ Game
Based Learning ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน เปนเพราะการที่ผูเรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมื อ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเครื่องมือสื่อสารที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให ความชอบ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูและการที่ผูเรียนไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
(ประหยัด จิระวรพงศ, 2555)
ผูวิจัยจึง ไดพ ยายามศึ กษาหารู ปแบบการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู ที่คิ ดวาจะเปนที่สนใจของนั กเรี ยน และไดเ ลือก
รูปแบบการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้เพราะสื่อการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนกําลัง
เปนที่นิยม และไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก ประกอบกับจากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น เปน
การเรียนการสอนที่ยึดตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเปนหลัก จึงเปนการสอนเนื้อหาตามในหนั งสือมากกวาทักษะกระบวนการ
ตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใช กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทํ าใหการเรีย นการสอนไม
บรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได
และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน
จากประเด็นที่กลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของผูเรียนที่ไมสนใจเรียน
เมื่อถึงเวลาเรียนผูเรียนไมกระตือรือรนในการเรียนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช รูปแบบเกมเปนฐาน
เรื่ อง การทํ างานของคอมพิ วเตอร และโปรแกรมเบื้ องต น สําหรั บ นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรี ยนวัด ดอนหวาย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนทํ าใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรม
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกม
เปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางาน
ของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
1798 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดอน
หวาย (นครรัฐประสาท) จํานวน 96 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอย างที่ใ ชใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน ไดม าโดยวิธีเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 คอมพิวเตอรชวยสอน
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI) มีผูรวบรวมและให
ความหมายไวคลายคลึงกัน ดังนี้
มนตชัย เทียนทอง.(2545: 3) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดการเกี่ยวกับขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน
และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเนื้อหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน ทํา
ใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก
ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 16) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก
แผนภูมิกราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอน
จริงในหองเรียนมากที่สุด
ขนิ ษฐา ชานนท (2531 : 8) อธิ บ ายความหมายของคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนว าคอมพิ วเตอร ช วยสอน (CAI :
Computer Assisted Instruction) หมายถึงการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยที่เนื้อหาวิชา
แบบฝกหัด และการทดสอบ จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมักเรียกวา Course ware ผูเรียนจะ
เรีย นบทเรี ยนจากคอมพิ วเตอร โดยคอมพิ วเตอร จะสามารถเสนอเนื้ อหาวิช า ซึ่ งอาจเปนทั้ง รูปแบบตัวหนัง สือและกราฟ ก
สามารถถามคําถามและรับคําตอบจากผูเรียน แสดงผลในรูปแบบขอมูลปอนกลับ
ยืน ภูวรวรรณ (2539 : 120) กล าวไว วาคอมพิวเตอรชวยสอน คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ได นําเนื้ อหาวิ ชาและ
ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนแตละคน
เฮนนาฟน และเพค (Hannafin and Peck) (2541 : 5-13) กลาวถึง CAI วาเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
เรียนการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนที่ผานคอมพิวเตอรประเภทใดก็ตาม กลาวไดวา เปนคอมพิวเตอรชว ยสอน
หรือ CAI มีคาที่ใชในความหมายเดียวกันไดแกComputer Assisted Learning (CAI) Computer aided Instruction (Cai)
Computer aidedLearning (Cal) เปนตน
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สรุปไดวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) เปนการนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกต ใชใ นการเรี ยนการสอน ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใ ชเพื่ อให ผูเรี ยนนําไปเรี ยนรู ดวยตนเองใหเกิ ดการเรี ยนรู
เพิ่มเติมมาก ยิ่งขึ้น และโปรแกรมจะประกอบไปด วย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ เกม การแสดงผลการเรียนดวย
ขอมูล ยอนกลับแกผูเรียนทั้งยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให เหมาะสมแกผูเรียนอีกดวย ซึ่งจะเห็นได
จากแผนภูมิการใชคอมพิวเตอรชวยสอนของผูสอน
5.2 รูปแบบการสอนแบบเกมส (Game-Based Learning หรือ GBL)
ประหยัด จิระวรพงศ (2556) ไดกลาววาเกมการเรียนรู (GBL: Games- Based Learning) เปนสื่อในการเรียนรู
แบบหนึ่ง ซึ่ งถู กออกแบบมาเพื่อให มีค วามสนุกสนานไปพร อม ๆ กั บการได รับ ความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้ง หมดของ
หลักสูตรนั้น ๆ เอาไวในเกมและใหผูเรียนลงมือเลนเกมโดยที่ผูเรียน จะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกม
นั้นดวย เชนเดียวกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2556)ไดกลาววา Games Based Learning ถือเปน e-learning อีกรูปแบบ
หนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเ รียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทําใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน
การเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน เปนเพราะการที่ผูเรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ และเครื่องมือสื่อสารที่พัฒนา
อยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให ความชอบ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูและการที่ผูเรียนไดมีสวน
รวมและลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู นอกจากนี้การเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ
GBL) ยังเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นําเอาความสนุกสนานของเกม และออกแบบเกมใหอยูในรูปแบบใหมผสมผสานเนื้อหา
บทเรียนวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน ทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินมีความสุขกับการเรียนรู และไดรับความรูไปดวย โดยเฉพาะ
เกมที่มีสถานการณจําลองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความทาทายทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เปนนวัตกรรมสื่อการเรียนรูรูปแบบใหม
ที่ออกแบบและสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงไปในเกม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูลงมือเลนและฝกปฏิบัติในการเรียนรู
ด วยตนเอง โดยในขณะที่ ล งมื อเล นผู เ รี ย นจะได รั บ ทั ก ษะ และความรู จากเนื้ อหาบทเรี ย นไปด วยขณะที่ เ ล น เกมมั ก มี
สถานการณจําลองเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกทาทายและอยากที่จะเลน
6. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตาม
แนว ADDIE Model ดังตอไปนี้
6.1 ขั้นวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจําแนกกิจกรรม
วิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน เพื่อนํามาประยุกตใช ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของ
6.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและ
ออกแบบเกมสภายในบทเรียน ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบใบงาน
6.3 ขั้นการพัฒนา
6.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรม
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
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6.3.2 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4
6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยให
ผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ท า นประเมิ นความเหมาะสมของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ผลการประเมิ น พบว าบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก ( X = 4.92 S.D.=0.14)
6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 40 ขอ หลังจาก
นั้ นนํ าแบบทดสอบที่ ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ ย งตรง (IOC) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท าน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ ผูวจิ ัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
6.3.5 พั ฒ นาแบบประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เรี ย น แบบสอบถามความพึง พอใจของนั กเรี ย นผู วิจัยจั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบับรางมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือมากที่สุดมาก
ปานกลางนอยและนอยที่สุดโดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะ
เพิ่มเติมไดจากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
6.4 การนําไปใช
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน
หนานี้โดยมีกระบวนการเรียนรูดังนี้
6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการบันทึกผล
การทดสอบของผูเรียน
6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
6.4.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมเบื้องตน โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังนี้ คือ 1) การทํางานของคอมพิวเตอร 2) วาดภาพสวยดวยโปรแกรม
เพนต (Paint) และ 3) สรางงานเอกสารดวย Microsoft Word โดยใหผูเรียนเขาเรียนบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดสรางขึ้นสวนรูปแบบเกมสจะสอดแทรกเนื้อหาลงไปในเกมโดยผูสอนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบงออกเปนสองฝงโดยใหแบงฝงเลขคูและเลขคี่ ตามเลขที่ของนักเรียนโดยมีวิธีการเลนเกมดังนี้ 1)
เกมจับคู ใหนักเรียนทั้งสองฝงจับคูรูปอุปกรณคอมพิวเตอรใหครบแลวใหสมาชิกในกลุมชวยกันจําวามีอุปกรณใดบางแลวให
นักเรียนออกมาชวยกันเขียนพรอมกับความหมายฝงใดที่ทําเสร็จเร็วกอนฝงนั้นก็เปนผูชนะ 2) เกมสคําศัพทใหนักเรียนทั้งสอง
ฝงชวยกันตอบตัวอักษรของคําศัพทที่หายไปโดยใหนักเรียนทั้งสองฝงยกมือตอบฝงใดตอบถูกกอนจะไดแตมฝงใดมีแตมเยอะ
กวาเปนผูชนะ
6.4.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้ง 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลั งจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
6.4.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
6.5 การประเมินผล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย
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7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังนี้

(ก) หนาแรกบทเรียน

ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน (ง)

(ข) หนาเมนูหลัก

(จ) กิจกรรมเกมจับคู
ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน

(ค) บทเรียน

(ฉ) กิจกรรมเกมคําศัพท

จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตน ประกอบดวย (ก) หนาแรกบทเรียน (ข) หนาเมนูหลัก (ค) บทเรียน (ง) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน
(จ) กิจกรรมเกมจับคู และ (ฉ) กิจกรรมเกมคําศัพท
7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมินดาน
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
5.00
0.00
2. ดานตัวอักษร
5.00
0.00
3. ดานภาพนิ่ง
4.67
0.58
4. ดานการปฏิสัมพันธ
5.00
0.00
ภาพรวม
4.92
0.14
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จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของ
คอมพิ วเตอร แ ละโปรแกรมเบื้ องต น สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ดอนหวาย ) นครรั ฐ ประสาท(
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.92, S.D.= 0.14)
7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

10.10
19.97

S.D.
3.40
3.32

t-test

P

12.69

.000*

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของ
คอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D.
แปลผล
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

4.77

0.42

มากที่สุด

2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
.5นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
6. นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเนื้อหา
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
คาเฉลี่ยรวม

4.63
4.83
4.63
4.73
4.73
4.67
4.70
4.63
4.73
4.87
4.72

0.48
0.37
0.60
0.44
0.44
0.47
0.59
0.60
0.44
0.34
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวาในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการ
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สอน ( X = 4.87, S.D. = 0.34) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( X = 4.63 , S.D. = 0.48) และ นักเรียนพอใจใน
เสียงบรรยายเนื้อหา ( X = 4.63, S.D.=0.60)
8. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเป นฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในครั้งนี้สรุปไดวา
8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด
9. อภิปรายผล
9.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิ วเตอรและโปรแกรมเบื้องต น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (อ= 4.92, S.D.= 0.14)
แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนจริง
9.2 จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนบนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจนักเรียนจึงตั้งใจและสนใจที่ จะปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
9.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมเบื้องตน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเนื่องจากบทเรียนมีความนาสนใจและดึงดูด
ผูวิจัยมี ความคิด เห็ นว าบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนโดยใช เกมเปนฐาน เรื่ องการทํ างานของคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมเบื้ องตน สํ าหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึกษาป ที่ 4 ที่ ผูวิจัย พัฒ นาขึ้น ได คํานึง ถึง ความแตกตางระหวางผู เรี ยน ทั้ ง
ทางดานปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียนมีความยื ดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะ
ควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะเขาใจ
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานหนองปากโลง
The Development of Computer Assisted Instruction to Enhance English
Vocabulary Recollection Skills with Constructivism Learning for Grade 3
Students of Bannongpaklong School.
เดชพิพัฒน พักใคร1 และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
meen.detphiphat@gmail.com and 2uraiwannat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อ 1) พัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทั กษะการจดจําคํา ศัพ ท
ภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในการจดจําคําศัพทกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
บานหนองปากโลง จํานวน 20 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการจดจําคําศัพท และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( X = 4.31, S.D .
= 0.64)
คําสําคัญ: คําศัพทภาษาอังกฤษ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง
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Abstract
The purposes of this research were 1) to development the computer assisted instruction to enhance
English vocabulary recollection skills with constructivism learning for grade 3 Students of Bannongpaklong
School. 2) to compare the students’ achievement before and after using computer assisted instruction
and 3) to study the students’ satisfaction toward computer assisted instruction. The research sample
group comprised 20 grade 3 students of Bannongpaklong School. The research tools included 1) the
computer assisted instruction of development 2) pretest, posttest and 3) a questionnaire on student’s
satisfaction. The results of the study were as follows: 1) the pretest and posttest were compared, it was
found that the posttest’s average score was significantly higher than the pretest’s average score at the
statistical level of 0.05 and the students’ satisfaction was at a high level ( X = 4.31, S.D. = 0.64)
Keywords: English vocabulary, computer assisted instruction, constructivism learning
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1. บทนํา
การศึ กษามี ค วามสํ าคั ญ ต อ การพั ฒ นาประเทศ มี บ ทบาทโดยตรงต อการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย ใ ห มี คุ ณภาพ
เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกําลังคนของประเทศ การศึกษาจึงเปนปจจัยหลักที่สํา คัญตอ
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดมุงหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรีย นใหเ ปนคนดี มีปญ ญา มี คุณภาพชีวิตที่ ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขั นในเวทีระดับโลก
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ในสั งคมป จจุบั น การเรียนรูภ าษาต างประเทศ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ไดกลาววา ภาษาอังกฤษ มีความสําคัญและจําเป นอยางยิ่ งในชีวิต ประจําวั น เนื่องจากเป น
เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนชุมชนโลก
การเรีย นการสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาจะมุง เน นให นักเรี ยนมีพั ฒ นาการทางดานภาษา เรืองศั กดิ์ อัม ไพพันธ(2545)
กล าววาการเรี ย นการสอนนั้นครูจะต องคํ านึ ง ถึง การพัฒ นาทั กษะทั้ ง 4 ด านของนักเรีย น ซึ่ งไดแ ก ทั กษะการฟ ง การพู ด
การอาน และการเขี ยน โดยทั กษะทั้ ง 4 ประการนั้นมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางมาก ผูสอนจะตองสอนใหสัมพันธกัน
ซึ่งจะเปนตัวชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางภาษา เพื่อที่จะไดพัฒนาระดับการเรียนรูของตนเองใหดียิ่งขึ้น
การจัดการเรีย นรูโดยใชทฤษฎีคอนสตัคติวิสต (Constructivist Theory) เปนทฤษฎีที่วาดวยบุ คคลเรี ยนรูโดย
การสรางความรูดวยวิธีตาง ๆ กัน อาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายในเปน
พื้นฐาน คือ รากฐานสําคั ญของการสรางความรูด วยตนเอง เพราะตองอาศัยความรูในการเรียนรู คําศัพท ความหมาย แปล
ความในการฟ งภาษาอั งกฤษ ผสมผสานประสบการณ เดิ มและประสบการณใ หม เข าไปสัม พันธกับ ความรู ทิศนา แขมมณี
(2552)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนํ าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาแลวนําไปใชกับคอมพิวเตอรเพื่อใหเ กิดกิจกรรม
การเรียนการสอนขึ้น โดยนําเสนอเนื้อหาความรูในรูปขอความ ภาพกราฟก และสามารถสรางแบบทดสอบรวมทั้งแสดงผล
การประเมิ นความรูกอนและหลั งเขาเรีย นในรูป ขอมูล ยอนกลั บให แก ผูเ รียนโดยการพั ฒนาการสอนใหเ หมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถของผูเรียน จิณพิชญชา มะมม (2557) มีผูใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหมายถึ ง โปรแกรมคอมพิ วเตอร ช วยสอนมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ส ามารถนํ าเสนอได ทุ กรู ป แบบ ทั้ ง ข อความ รู ป ภาพ กราฟ ก
ภาพเคลื่ อนไหว เสีย ง ภาพยนตร และสามารถมี ปฏิ สั มพั นธ กับ ผูเ รีย นได อย างเหมาะสม บู รณะ สมชั ย (2542) บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึงการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใหคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายทอดเนื้อหาความรูให
ผูเรียน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ (2544)
จากการสํารวจสภาพปญหาการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีปญหา
ในเรื่องการเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ นักเรียนสวนใหญจะขาดทักษะการฟง การพูด การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ
เนื่องจากสาเหตุที่หลากหลาย เชน นักเรียนมีปญหาในการออกเสียงคําศัพทเพราะขาดความเชื่อมั่นในการอานหรือการพู ด
ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะสะกดคําไมถูกตองและเขียนไมชัดเจน เพราะนักเรียนไมมีความรูห รือความแมนยําเกี่ยวกับคําศัพท
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการ
จดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรีย นบานหนองปาก
โลง ขึ้นมาเพื่อที่จะชวยแกปญหาในการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง
2.2 เพื่อเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนเพื่ อ
เสริมสรางทักษะการจดจําคําศั พทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิ คการเรียนรูดวยตนเองสําหรั บนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 3
โรงเรียนบานหนองปากโลง
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเพื่ อ เสริ ม สร า งทั ก ษะ
การจดจํ าคํ าศัพ ทภ าษาอั ง กฤษ โดยใช เทคนิ คการเรีย นรู ดวยตนเองสํ าหรั บนั กเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 3 โรงเรีย นบ าน
หนองปากโลง
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 เอกสาร
พัชรี พลาวงศ (2536) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัดมี เปาหมาย รูจักแสวงหาแหล งทรัพ ยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู
จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองโดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไม
ก็ได
วุ ฒิ ชั ย ประสารสอน (2543) กล าวว า คอมพิ ว เตอร ช วยสอน หรื อ บทเรี ย นซี เ อไอ (Computer-Assisted
Instruction; Computer-Aided Instruction : CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปน สื่อ
ชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียกสื่อชนิดนี้วา “คอมพิวเตอรชวยการสอน”
ฐิตินันท สินธาราประเสริฐ และ โปรดปราน จิตราคนี (2546) กลาววา Adobe Captivate เปนโปรแกรมสําหรับใช
ในการสรางสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เชน Acrobat Connect Pro, Adobe Presenter, Adobe
RoboHelp, Adobe Contribute, Adobe Flash, เปนตน ซึ่งโปรแกรม Captivate ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสราง
Movie ในรูปแบบสื่อเรียนรู หรือสื่อการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เชน การนําเสนอผลงาน การจับหนาจอภาพเพื่อนําไปสราง
สื่อเรียนรู การสรางแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดตอวิดีโอเพื่อใชสําหรับงานนําเสนอหรือผลิตสื่อเรียนรู
วิช าภาษาอัง กฤษ เปนส วนหนึ่ งของแผนการเรี ย นชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 ของโรงเรี ยนบ านหนองปากโลง เป น
รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคําศัพทของ สัตว ผลไม และ สิ่งของในโรงเรียน การแตงประโยคจากคําศัพทตาง ๆ โครงสรางของ
ประโยค และการออกเสียง
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนกฤต โพธิ์ขี (2555) ไดพัฒนาผลการใชเกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม) ผลการออกแบบและสรางเกมมัลติมีเดียสําหรับพัฒนาการจํา
และความคงทนในการจําคําศัพ ทภ าษาอัง กฤษของนักเรีย นมี ประสิ ทธิ ภาพ 84.33/85.59 ซึ่ง สูง กว าเกณฑ ที่ตั้ งไว 80/80
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูและหลังการเรียนรูผานเกมมัลติมีเดีย พบวาคะแนนหลังการเรียนรูผานเกมมัลติมีเดีย
ของนักเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ .05
สุชญา พุมสวย (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียน
คําศัพทภาษาอังกฤษที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 4.47
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โดยพิจารณาตามรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คื อ ดานเนื้อหาการสอน ( ̅ = 4.55, S.D. = 0.53) รองลงมาคื อ
ดานการนําเสนอ ( ̅ = 4.53, S.D. = 0.55) ด านประโยชน การใชบ ทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนคําศัพ ทภ าษาอั งกฤษ
( ̅ = 4.49, S.D. = 0.59) และดานการออกแบบบทเรียน ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.66) ตามลําดับ
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบ ADDIE MODEL มนตชัย เทียนทอง (2556) โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
4.1.1 Analysis ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
4.1.1.1 เนื้อหาประกอบดวย 1) คําศัพทสัตว 2) คําศัพทผลไมและผัก 3) คําศัพทอุปกรณภายในโรงเรียน
4.1.1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
4.1.1.3 รูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด
อยางมี เปาหมาย รู จักแสวงหาแหลงเรี ยนรู เลือกวิธีการเรียนและประเมิน ความกาวหนาการเรี ยนรูของตนเอง ซึ่ง ทําดวย
ตนเอง หรือขอความชวยเหลือผูอื่นก็ได
4.1.1.4 แผนจัดการเรียนรู เปนการเตรียมการสอน หรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบมี
การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนวัดผลประเมิน โดยการวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชาหรือหนวยการเรียนรู ซึ่งยึดผล
การเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่กําหนด เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว กรมวิชาการ (2546)
4.1.1.5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อการนําเสนอเนือ้ หาผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งมีการออกแบบ
เปนระบบ ในลักษณะ Tutorial instruction ซึ่งมีลักษณะประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ เสียง และกราฟฟก
ตาง ๆ ตลอดจนการใชปฏิสัมพันธและการเสริมแรงผูเรียนจะไดเรียนรูเนื้อหาที่ไดกําหนดไว ประภาทิทย อัคคะปญญาพงศ
(2559)
4.1.2 Design ขั้นตอนการออกแบบ
4.1.2.1 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ เชน ภาพ เสียง ขอความ
และภาพเคลื่อนไหว และสวนของแบบทดสอบ
4.1.2.2 ออกแบบเทคนิคการนําเสนอสื่อ โดยกําหนดรูปแบบบทเรียน การแบงพื้นที่หนาจอ รูปแบบ ขนาด ภาพ
และสีของตัวอักษร
4.1.2.3 ออกแบบทดสอบก อนเรี ย น ระหว างเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยสร างแบบทดสอบให ส อดคล องกั บ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน จํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อหาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)
4.1.3 Development ผูวิจัยพัฒนางานตามที่ไดออกแบบไวในขั้นตน และนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน ตรวจสอบเพื่อหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) ผลการประเมินมีคาเทากับ 1.00 เมื่อพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเรียบรอยแลว จากนั้นนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบทางดานเนื้อหา ผลที่ไดดังนี้
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก และนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบ
ทางดานเทคนิคอยูในระดับมาก
4.1.4 Implementation นํ าบทเรี ยนที่ได รับ การประเมิ นจากผู เชี่ ยวชาญใหที่ ปรึ กษางานวิจัยและอาจารย ประจํ า
รายวิชา เพื่อตรวจสอบขอบกพรอง และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลองและนําขอบกพรองที่ไดจากการแกไขไปพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
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4.1.5 Evaluation นํ า บทเรี ย นที่ ผ านการทดลองใช และผ านการประเมิ นไปใช ไ ปใช กั บ กลุ ม เป าหมาย เพื่ อ หา
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่นําไปใชในการวิจัยตอไป
4.2 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นตาหลักเกณฑและวิธีในการดําเนินงานวิจัยโดยมี
ขั้นตอนมีดังนี้
4.2.1 วิธีดําเนินการทดลอง
4.2.1.1 ประสานงานกับทางโรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม เพื่อกําหนดวันและเวลาในการดําเนินการ
ทดลอง
4.2.2.2 ดําเนินการทดลองดังนี้
1) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2) ดําเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนโดยเทคนิค การเรียนรูดวยตนเอง ขั้นรู โดยให
นักเรียนเปดสื่อ แลวใหอานเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ถานักเรียนมีความสงสัยในเนื้อหาใหยกมือแลวครูจะเดิน
เขาไปตอบคําถาม
3) ขั้นการเรียนรู ดําเนินการสอบถามความอยากรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจใน เนื้อหา
เรื่องคําศัพทเกี่ยวกับสัตว ผลไมและผัก และอุปกรณภายในโรงเรียน เพื่อเปนไปตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
4) หลังจากดําเนินการเรียนการสอนครบทั้ง 3 บทเรียนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบสํารวจความพึงพอใจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
4.3 เครื่องมือการวิจัย
4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวย
ตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
4.4 กลุมเปาหมาย
4.4.1 ประชากร
4.4.1.1 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง
จํานวนทั้งหมด 1 หองเรียน 20 คน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมิน ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนเพื่ อเสริมสร างทักษะการจดจําคําศัพท ภาษาอังกฤษ โดยใช เทคนิ คการ
เรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 (ก) ภาพที่ 1 (ข)
และภาพที่ 1 (ค)

ภาพที่ 1 (ก) หนาเขาสูบทเรียน

ภาพที่ 1 (ข) เนื้อหาบทเรียน

ภาพที่ 1 (ค) เกมฝกทักษะ
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5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึ กษาปที่ 3
โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
คะแนน
S.D.
̅
ทดสอบกอนเรียน
20
30
15.05
2.26
ทดสอบหลังเรียน

20

30

25.60

2.46

t

sig

27.25*

0.0000

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 15.05 ( S.D. = 2.26) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ
25.60 (S.D. = 2.46) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหไดคาแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
1. ความพึงพอใจดานการรายงานผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 4.44
2. ความพึงพอใจดานความถูกตองของภาษาที่ใช
4.49
3. ความพึงพอใจดานปริมาณเนื้อหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม
4.51
ภาพรวม
4.48

S.D.
0.59
0.60
0.55
0.64

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ระดับที่ผูเรียนมี
ความพึงพอใจมากและเมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับจากมากไปนอยคือความพึงพอใจดานปริมาณเนื้อหาของแตละบทเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 (S.D. = 0.55) รองลงมาคือความพึ่งพอใจดานความถูกตองของภาษาที่ใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 (S.D.
= 0.60) และดานความพึงพอใจดานการรายงานผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (S.D. =
0.59) ตามลําดับ
6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสร างทักษะการจดจําคําศัพท ภาษาอังกฤษโดยใช
เทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม สามารถสรุปผลได
ดังนี้
6.1 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก อนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 15.05 (S.D. = 2.26) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.60, (S.D. = 2.46)
จากคะแนนเต็ม 30 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิร์ ะหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรียนสูง
กวากอนเรี ยนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต โพธิ์ขี (2555) ไดพัฒนาผลการใชเกม
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มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยา
เวศม) ผลการออกแบบและสรางเกมมัลติมีเดียสําหรับพัฒนาการจําและความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
มีประสิทธิภาพ 84.33/85.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูและหลังการเรียนรูผานเกม
มัลติมีเดีย พบวาคะแนนหลังการเรียนรูผานเกมมัลติมีเดียของนักเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ .05
6.2 ผลจากการประเมิ นความพึ ง พอใจของนั กเรีย นที่ มี ต อ บทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอนเพื่ อเสริ ม สร างทั กษะ
การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนอง
ปากโลง จ.นครปฐม พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.64 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชญา พุมสวย (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียน คําศัพทภาษาอังกฤษที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพ ทที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 4.47 โดยพิจารณาตามรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานเนื้อหาการสอน 4.55,
(S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ดานการนําเสนอ 4.53, (S.D. = 0.55) ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอน
คําศัพทภาษาอังกฤษ ( ̅ = 4.49, S.D. = 0.59) และดานการออกแบบบทเรียน 4.31, (S.D. = 0.66) ตามลําดับ
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนเพื่ อเสริ ม สร างทั กษะการจดจํ าคํ าศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษ โดยใช เ ทคนิ ค
การเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 3 โรงเรี ยนบ านหนองปากโลง จ.นครปฐม สามารถแกป ญหาที่
เกิดขึ้นไดจริง และการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาที่เรียนมากขึ้น พิจารณาได
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังเปนการประยุกตใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดโดยการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
7. อภิปรายผลกาวิจัย
7.1 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก อนเรีย นและหลังเรี ยน ของบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน
พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 15.05 (S.D. = 2.26) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.60 (S.D. = 2.46) จาก
คะแนนเต็ม 30 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนใหตรงกับลักษณะของนักเรียนเมื่อเรียนแลวนักเรียนมีความ
สนใจและสนุกกับสื่อที่ไดพัฒนาขึ้นและนักเรียนไมรูสึกเบื่อตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพราะนักเรียนมี
ความตื่นเตนกับเนื้อหาอยูตลอดเวลา
7.2 ผลจากการประเมิ นความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต อ บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนเพื่ อเสริ ม สร างทั กษะ
การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนอง
ปากโลง จ.นครปฐม พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.64 เนื่องจากนักเรียนชื่นชอบและสนใจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ มีสีสันสะดุดตาและสนุกสนานกับ
การเรียน
8. ขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนเพื่ อเสริ ม สร างทั กษะการจดจํ าคํ าศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษ โดยใช เ ทคนิ ค
การเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
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การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ สามารถนําไป
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในวิชาอื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูด วยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
The Development of Computer Assisted Instruction for Self-directed Learning
Entitled “Data Management and Information Technology” in Occupations
and Technology Subjects for Grade 7 Students
กิ่งกาญจน ฟกทอง* และวิมาน ใจดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
Kingkan0638@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อ 1) พั ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนสําหรั บจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง
การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จํานวน 45 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 3) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction for self-directed
learning entitled “Data Management and Information Technology” in occupations and technology subjects
for grade 7 students, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement
of the learners before and after learning with the CAI, and 4) to evaluate the satisfaction of learners with
the CAI. The sample group used in this research was 45 students of grade 7 students at Mattayomthanbin kamphangsean School by purposive sampling. The instruments used in this research were the CAI, the
assessment form of the content, the assessment form of the techniques and methodology, the learning
achievement test, and the assessment form of the learners’ satisfaction. The data were analyzed by mean,
standard deviation, and t–test dependent.
The research results revealed as follows: 1) the opinion of the content experts and the techniques
and methodology experts on the CAI were at the high level, 2) the effectiveness of the CAI was 80.38/82.44
according to the criteria, 3) the learners who studied with the CAI had post-test scores higher than pretest scores at 0.05 significance level, and 4) the learners satisfied with the CAI was at the highest level.
Keywords: computer assisted instruction, self-directed learning, learning achievement

1816 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกั บการดํารงชีวิต การ
อาชี พ และเทคโนโลยี มาใช ป ระโยชน ใ นการทํ างานอย างมี ค วามคิ ด สร า งสรรค และแข ง ขั น ในสั ง คมไทยและสากล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การทีน่ ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่ําเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
ดังนี้ นักเรียนไมมีการเตรียมตัวกอนเขาเรียน ทําใหนักเรียนไมมีความพรอมในการเรียนรู สงผลใหการจัดการเรียนการสอนไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว (บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี, 2560) สภาพการเรียนการ
สอนของครู ครู ไ มมี เ ทคนิ ควิ ธีการสอนที่ดึ ง ดูด ความสนใจให กับ ผู เรี ย น การสอนเปนแบบบรรยาย (พรทิ พย วงศ สินอุ ด ม
และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559) ไมมีสิ่งเราใจใหเกิดการเรียนรู เปนผลใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก ความ
แตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมสนใจเรียน และเกิดความเบื่อหนาย (เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ , 2559) ขาด
สื่อการสอนที่เหมาะสม ครูผูสอนจึงควรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวย เชน ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (พรทิพย วงศสินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล , 2559) เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่สามารถ
นํามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรี ยนรูข องผูเ รียน ชวยใหผูเ รียนสามารถเรีย นรูได เร็วและเรียนรู ได ดี รวมทั้ งชวย
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2553)
การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรี ยนรู
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ ดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น และ
ความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน คนที่จะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได การเรียนรูแบบสราง
ความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556)
จากการศึ กษางานวิจัย สื่อมัล ติ มีเ ดี ยเพื่อการเรีย นรู ด วยตนเอง เรื่ อง ข อมู ลและสารสนเทศ สํ าหรับ นั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนดวยตนเอง อยูในระดับมาก (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) สอดคลองกับ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด (ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล, 2560)
จากเหตุ ผ ลดั งกล าว ผู วิจัย จึง มี ความคิด ที่ จะพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนสําหรั บ การเรี ยนรูด วยตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน ชวยให
ผูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู สนุ กไปกับ การเรีย น มีค วามสนใจในการเรีย นเพิ่ม มากขึ้ น เนื่ องจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน
ประกอบดวย ขอความ เสียง วิดีโอ และรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาบทเรีย นมากยิ่ง ขึ้น ผูเรีย นสามารถศึกษาเพื่อเตรีย มตัวก อนเรียน ทบทวนบทเรียนตามความตองการไดด วยตนเอง
ตลอดเวลา สามารถศึ กษาได ใ นทุ ก สถานที่ แ ละทุ กเวลา สอดคล องตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห ง ชาติ พ .ศ . 2542
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกั บความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา
ใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1817
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง
การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความคิ ดเห็นของผูเ ชี่ย วชาญดานเนื้อหาที่มี ต อบทเรี ย นคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง การจัด การข อมู ลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการ
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก
3.3 ประสิ ท ธิภ าพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่อง การจั ดการข อมู ลและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี ค า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
จัด การเรีย นรูด วยตนเอง เรื่ อง การจั ด การข อมู ล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีค าเฉลี่ ยหลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรีย นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการ
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง (Self-directed Learning)
การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู
การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา
หน าที่ กระตุ นและให คํ าปรึกษาผู เ รีย นในการวิ นิจฉั ยความต องการ กํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค ออกแบบแผนการเรี ยนรู และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผู เรียนดวย (ทิศนา
แขมมณี, 2553)
4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อใหผู เรียนนํ าไปเรีย นดวยตนเองและเกิดการเรีย นรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ
ลักษณะของการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดสนใจมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ
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เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ทั้งนี้จะตองมีการวางแผนในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่
แตกตางกัน (ปริญญา อินทรา, 2556)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวานักเรียนที่เรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนอยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 กลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 475 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 45 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.2 แบบประเมินดานเนื้อหา
5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหผูเรียน ความตองการของผูเรียน เนื้อหารายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ขั้นการออกแบบ ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอน
การเรียนรู ใบงาน เกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอคอมพิวเตอร
3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามที่ไดออกแบบไว
4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผาน
การทดลองใชจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
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5. ขั้ นการประเมิ นผล เปนขั้ นตอนการประเมินคุ ณภาพดานเนื้อหา และด านเทคนิคและวิ ธีการ โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน
ระยะที่ 2 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูสอนชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู และสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ผูเ รียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทดสอบความรูกอนเรียนของผูเ รียน
3. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ครูนําโดยการชักจูง อธิบาย และใหทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3.2 ครูจูงใจใหนักเรียนสนใจ โดยใหตั้งเปาหมายและกําหนดวิธีการเรียนรู
3.3 นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
3.4 นักเรียนนําตนเองโดยครูเปนที่ปรึกษา ไดแก การคนควา และการทําแบบฝกหัด
4. ผูเ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความรูหลังจากไดศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5. ผูเ รียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด วย หนาเขาสูบทเรียน รายการทํางาน
สํ าหรั บ เข า สู เ นื้ อ หาบทเรี ย นจํ านวน 3 บทเรี ย น แต ล ะบทเรี ย นประกอบด ว ย จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู เนื้ อ หาบทเรี ย น
แบบทดสอบกอน และแบบทดสอบหลังเรียน เปนตน
6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานรูปแบบการสอน
ดานแบบทดสอบ
ดานการประเมินผล
โดยรวม

̅
4.28
3.83
4.33
4.33
4.10

S.D.
0.23
0.19
0.00
0.00
0.24

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานแบบทดสอบ ดาน
การประเมินผล ดานเนื้อหา และดานรูปแบบการสอน
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ
รายการประเมิน
ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
ดานการออกแบบ
ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
โดยรวม

̅
4.17
4.22
3.92
4.10

S.D.
0.24
0.19
0.50
0.16

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ
ออกแบบ ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน และดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนน
แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)
ทดสอบหลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม
30
30

̅
24.11
24.73

ประสิทธิภาพ
80.38
82.44
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จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80
6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
45
45

x

20.42
24.73

s.d.
2.59
2.22

df

tคํานวณ

tตาราง

Sig

44

15.90*

1.68

0.00

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 15.90 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรู
ดวยตนเองหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ
สรุปผลไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการทําแบบทดสอบ
โดยรวม

̅
4.82
4.84
4.81
4.82

S.D.
0.10
0.13
0.03
0.01

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่ มีตอบทเรีย นคอมพิวเตอรสําหรับจั ดการเรียนรูดวยตนเอง
พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.82, S.D. = 0.01) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ที่สุดทั้ ง 3 ดาน คื อ ดานกิจกรรมการเรีย นรูดวยตนเอง ด านการใช งานบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอน และด านการทํ า
แบบทดสอบ
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.10,
S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1
7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.16) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2
7.3 ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่พั ฒ นาขึ้นมี ค าประสิ ท ธิ ภ าพ 80.38/82.44 เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 3.3
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7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4
7.5 ความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
อยูในระดับมากที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.5
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากทั้งสองดาน เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอรไวอยางชัดเจน และครบถวนตามเนื้อหาของรายวิชา และใชวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรมาเปนแนวทาง
ในการออกแบบแผนการสอน จึงไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเนื้อหาครบถวน เหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการ
สอน สอดคลองกับ ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
คือ 80/80 เนื่องจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรู ดวยตนเองทําใหนักเรียนมีความสนใจการ
เรี ย นยิ่ งขึ้ น เปนการกระตุ นใหมี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจ และนั กเรี ย นสามารถพั ฒนาตนเองได ทํ าให เ กิด การเรี ย นรู ได อย างมี
ประสิทธิภาพ (เขมกร อนุภาพ, 2560) สอดคลองกับ ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พบวา ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ
82.24/81.22
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรู
ดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น และความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลง
มือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) สอดคลองกับ บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี
(2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ที่
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
8.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง พบวา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานการประเมินความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพและมีวิธีการ
นําเสนอที่นาสนใจ สงผลใหไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี (2560) ได
วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ที่พบวา ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เชน การ
เรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูปญหาเปนฐาน เปนตน
9.2 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต อุปกรณพกพา
และบนโทรศัพทมือถือได
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแ บบ NHT
The Development of Learning Achievement on Computer Course of
Mathayom Suksa 1 Students Using e-Learning Cooperates with NHT Learning
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน
วิชาคอมพิวเตอร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับ
การเรียนรูแบบ NHT และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรู
แบบ NHT กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงทองวิทยา จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและ
วิธีการ แบบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ผลการวิจัย พบวา บทเรียนออนไลน
วิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรมีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 1.94 โดยการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนและการเรียนแบบ NHT อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบ NHT บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the e-learning on computer course, 2) to evaluate
the effectiveness of the e-learning on computer course, 3) to compare the learning achievement of students
who studied with the e-learning on computer course cooperated with NHT learning, and 4) to evaluate
the satisfaction of students who studied with the e-learning on computer course cooperated with NHT
learning. The sample group was 30 students in Mathayom Suksa 1 students of Kongthong Wittaya School
by purposive sampling. The research tools were the e-learning, the quality evaluation form in content and
technical and methodology, the achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire. The research
results found that the e-learning on computer course had a quality of content and technique and methodology
at the highest level. The effectiveness of the e-learning was 1.94 with using Meguigans’s formula. The
average of post-test score was statistically significant higher than pre-test score at .05 level. And the
students satisfied with the e-learning and NHT learning at a high level.
Keywords: NHT learning, computer assisted instruction, learning achievement
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1. บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของทุก
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูหรือการจัดกระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2560 ใหความสําคั ญตอเทคโนโลยีการศึกษาเปนอยางมากเพราะเทคโนโลยีการศึกษาจะเปนปจจั ยหลักในการเปลี่ย น
กระบวนการเรียนการสอนใหเปนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดใหมทางเทคโนโลยีการศึกษาและเปลี่ยน
บทบาทของครูตามแนวคิดใหม (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558)
การออกแบบการเรี ยนการสอนด วยบทเรียนแบบออนไลน (e-Learning) เพื่ อพัฒนาผูเรียนนั้นมีค วามสําคัญเป น
อยางยิ่ง เพราะบทเรียนแบบออนไลนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดใน
การเรียนการสอน ไดแก ผู เรียนจํานวนมาก สภาพแวดลอมของหองเรียน รวมทั้ง ชองวางระหว างผูสอนและผู เรีย น (น้ําผึ้ ง
กรอบทอง, 2551)
จากการสอบถามอาจารยผูสอนวิชา คอมพิวเตอร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่เปนโรงเรียนเปาหมาย
พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหาคอนขางนอยเนื่องมาจากเนื้อหาเปนทฤษฎี ไมมีการปฏิบัติ จึงสงผลตอความเขาใจ
ของนักเรียน
เทคนิคการรวมกันคิดหาคําตอบ (Numbered Heads Together) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่จะทําให
นักเรียนไดทบทวนความรู ความจํา ความเขาใจ หรือฝกคิดรวมกันอยางรวดเร็วเกี่ยวกับความรูที่ครูสอน ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
มีสวนรวมมากขึ้นในการศึกษาเรียนรูในทุกเรื่องที่ซับซอน (วัชรา เลาเรียนดี, 2547)
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และใชวิธีสอนแบบ NHT เพื่อใหนักเรียนรวมกันเรียนรูอันจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร สูงขึ้นและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก
3.3 บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยแกนส
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทีเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT อยูใน
ระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการสอนแบบ NHT
เทคนิครวมกันคิด (Numbered Heads Together: NHT) เปนการเรียนโดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน
คละความสามารถกันและกําหนดหมายเลขประจําตัวใหกับสมาชิกในกลุม แตละกลุมไดรับคําถามและใบงานเพื่อรวมกันหา
คําตอบ อภิปราย ซักถามจนทุกคนในกลุมเขาใจตรงกัน จากนั้นครูเรียกหมายเลขผูเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมตอบคําถามและ
ใหคําชมแกกลุมที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558)
4.1.2 บทเรียนออนไลน
บทเรียนออนไลน คือ บทเรียนที่จัดทําเพื่อใชเปนสื่อการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนและผูที่
สนใจไดใชศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได ในบทเรียนจะประกอบไปดวยรายละเอียดตาง ๆ
ของวิชานั้น ๆ รวมทั้งแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบ (อรอนงค เวชจันทร, 2553)
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมากจากการเรียน
การสอน ตลอดจนความรูสึก คานิยม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2530)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อุเทน พุมจันทร (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 มีวัตถุ ประสงค เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ วเตอร สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 80/80 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ป การศึกษา 2550 โรงเรียนเยาวเรศศึ กษา จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 หนวย
การเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 จํ า นวน 12 แผนการจั ด การเรี ย นรู 4) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ผลการวิ จัย พบว า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่ อง เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิ วเตอร สํ าหรับ นักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.46/84.9 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นิดา เกษานุช (2553) ไดทํางานวิจัย เรื่องผลการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก
ทักษะประกอบกลุมรวมมือแบบ NHT มีความมุงหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะประกอบกลุมรวมมือแบบ NHT ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหา
คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 และ 4) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนฝางพิทยาคม จํานวน 36 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม ผลการวิจัย พบวา
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1) แผนการจัด การเรียนรูมีป ระสิทธิภาพเท ากับ 85.33/84.93 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ดัชนีป ระสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.7586 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 75.86 3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนดานการอานวิเคราะหโดยใชแบบฝกทักษะประกอบกลุมรวมมือแบบ
NHT โดยรวมอยูในระดับมาก และ 4) ผลการใชแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถอานคิดวิเคราะหไดดีมาก
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบ มีการวางแผนการทํางาน คนเรียนเกงไดชวยเหลือคน
เรียนออน
5. วิธีการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิ ทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 หอง
จํานวนทั้งหมด 485 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใช ในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิท ยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7 จํานวน 30 คน
ได ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง เนื่ องจากอาจารย ที่ โ รงเรี ย นคงทองวิ ท ยาอนุ ญ าตให เ ก็ บ ข อมู ล การวิ จัย กั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาป ที่ 1 หองที่ 7 ซึ่งผู วิจัย และอาจารย ที่ปรึ กษาการทําวิ จัยไดพิจารณารวมกันพบว า นั กเรี ยนในหองเรี ยนนี้ มี
ความสามารถคละกันสามารถเปนตัวแทนของประชากรได
5.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
5.2.2 ใบงาน
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.4 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
5.2.5 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT
การจัดทําเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในขอ 5.2.1 – 5.2.3 โดยการวิเคราะหเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
สรางใบงานและแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาคุณภาพและ
ความเหมาะสมในเบื้องตน ผูวิจัย ไดปรับปรุง แกไขตามคํ าแนะนํา และนําแผนการสอน ใบงาน ไปให ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเนื้อหา
และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพั ฒนาบทเรี ยนออนไลน โดยนําวัต ถุ ประสงค การเรี ยนรู ในแผนการสอนมาเปนหลั กในการจั ดทํ าเนื้ อหาของ
บทเรียนออนไลน การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนเว็บไซตของ WIX.com ซึ่งเปนเว็บไซตใหบริการสรางเว็บไซตฟรี นําบทเรียน
ออนไลนไปใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณา จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน พิจารณาคุณภาพ
ดานเนื้อหา และนําไปให ผูเชี่ยวชาญด านเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 ท าน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิ วเตอรศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ
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การจั ด ทํ าเครื่ องมือและหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อในขอ 5.2.5 – 5.2.6 มีวิธีการคือจั ด ทํ าแบบประเมิ น และ
แบบสอบถามฉบับราง จากนั้นใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถาม และผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา จากนั้นจัดทําแบบประเมินและแบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2560 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest
Posttest Design ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ขั้นเตรียม
1. ครูแจงวัตถุประสงคของการเรียน
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ขั้นนํา
1. แบงกลุมนักเรียนคละความสามารถกลุมละ 5 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน
และนักเรียนออน 2 คน
2. นักเรียนแตละกลุมเลือกหัวหนาและรองหัวหนา และกําหนดหมายเลขประจําตัวของสมาชิกแตละคน
ขั้นสอน
1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร จากบทเรียนออนไลนที่ครู ไดสรางไว ดัง
ภาพที่ 1
2. นั กเรี ย นแต ล ะกลุ ม สนทนา ซั กถามจนทุ กคนในกลุ ม มี ค วามเข าใจตรงกั นเกี่ ย วกั บ เนื้ อหาวิ ช า
คอมพิวเตอร จากนั้นรวมกันเขียน mind map สรุปความรูที่ได
3. ครูสุมหมายเลข เพื่อเรียกนักเรียนในกลุมตอบคําถาม ซึ่งจํานวนคําถามจะเทากับจํานวนกลุม กลุม
ที่ตอบคําถามไดถูกตองจะไดรับคะแนน 1 คะแนน สมาชิกทุกคนในกลุมจะไดรับคะแนนเทากัน กลุมใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได
รับคําชมเชย
ขั้นสรุป
1. ครูสุมนักเรียน 1 กลุมออกมานําเสนอ mind map และครูสรุปเพิ่มเติมหากมีประเด็นใดที่ยังไม
ครอบคลุม
2. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน
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เมื่อเรียนครบ 3 บทใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียน
แบบ NHT
5.4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
5.4.1 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสถิติ t-test
แบบ dependent
5.4.2 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามสูตร
ของเมกุยแกนส
5.4.3 นําผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบไปคํานวณหาคา IOC โดยการหาคาเฉลี่ย
5.4.4 นํ าผลการประเมิ นคุ ณภาพด านเนื้อหาและผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิ คและวิ ธีการของบทเรี ย น
ออนไลนไปคํานวณหาระดับคุณภาพ โดยการหาคาเฉลี่ยแลวนําไปเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4.5 นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปคํานวณหาระดับความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉลี่ยแลวนําไป
เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4.6 นําผลที่ไดทั้งหมดไปสรุปผลการทดลอง
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน
6.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 บท คือ บทที่ 1 เรื่อง
คอมพิวเตอร บทที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ และบทที่ 3 เรื่องลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดงตัวอยางหนาจอบทเรียนดังภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 5

ภาพที่ 2 หนาจอเขาสูบทเรียน

ภาพที่ 3 ตัวอยางเนื้อหาบทที่ 1

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1831

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ภาพที่ 4 ตัวอยางเนื้อหาบทที่ 2

ภาพที่ 5 ตัวอยางเนื้อหาบทที่ 3

6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
ดาน
S.D.
ความหมาย
x
ดานเนื้อหา
4.61
0.06
ดีมาก
ดานเทคนิคและวิธีการ
4.69
0.18
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x = 4.61, S.D. = 0.06) และมี
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก (x = 4.69, S.D. = 0.18)
6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน
ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนตามสูตรเมกุยแกนส แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
กอนเรียน
30
หลังเรียน
30

คะแนนรวม
280
544

x
9.33
18.13

คาประสิทธิภาพ
1.94

จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนออนไลนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94 ซึ่งสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเม
กุยแกนส
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน
จํานวนนักเรียน(คน)
x
กอนเรียน
30
9.33
หลังเรียน
30
18.13
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

tคํานวณ

tตาราง

Sig.

16.07

1.69

.000*
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จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นักเรียนพอใจตอวิธีการนําเสนอเนื้อหา
4. นักเรียนพอใจในคําอธิบายเนื้อหา
5. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
6. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
7. นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
8. นักเรียนพอใจรูปบนปุมในแตละหนาจอ
9. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
10. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
โดยรวม

x
4.57
4.43
4.40
4.43
4.40
4.40
4.47
4.43
4.53
4.53
4.46

S.D.
0.50
0.50
0.56
0.50
0.50
0.50
0.51
0.50
0.51
0.51
0.32

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (x =4.46, S.D. = 0.32)
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 บท คือ บทที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร
บทที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ และบทที่ 3 เรื่องลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก
7.3 บทเรียนออนไลนมคี าประสิทธิภาพเทากับ 1.94 ซึ่งสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
7.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.5 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก เนื่องจาก
การพัฒนาบทเรียนออนไลนไดดําเนินการพัฒนาเปนขั้นตอนอยางมีระบบ มีรายละเอียดของเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรี ย นรู ที่ กําหนดไว สอดคลองกับ ลิขิ ต เกิ ด มงคล (2558) ที่ทํ าวิจัย เรื่ อง การพั ฒ นาบทเรี ยนออนไลน แ บบประมวล
สารสนเทศในอีเลิรนนิง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนออนไลนมีระดับ
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คุณภาพเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.45, S.D. = 0.53) และดาน
เทคนิคมีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.43, S.D. = 0.64) เนื่องจากความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค เนื้อหา
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน การออกแบบตัวอักษรและสีมีคุณภาพ และบทเรียนมีความนาสนใจชวนใหติดตาม
8.2 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94 สูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
แสดงใหเห็นวาสามารถนําบทเรียนออนไลนไปใชในการเรียนการสอนได สอดคลองกับ เพ็ญพร ใจเย็น และ ธันวรัชต สินธนะกุล
(2556) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบสาธิต เรื่อง หนังสือราชการ
ประเภทตาง ๆ วิชา โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต พบว า บทเรียนมี ประสิทธิภาพเทากับ 2.26 สูงกวา 1.00 จึงถือว า
บทเรียนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส สามารถนําไปใช ประกอบการเรียนหรือใชสอนเสริมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.3 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรียนไดชวยเหลือกันเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น นักเรียนที่ไม
เขาใจเนื้อหาแตไมกลาถามครูก็จะไดรับคําอธิบายจากนักเรียนที่เกง และผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือจะทําใหนักเรียนที่เรียนออนรูสึกวาไมถู ก
ทอดทิ้ง เพื่อนไดชวยเหลือเพื่อนเปนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย
(2556) ที่พบวา วิธีการเรียนแบบรวมมือทําใหสรางความผูกพันตอกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนที่เรียนออนไมถูก
ทอดทิ้ง สามารถเรียนรูไดทันนักเรียนที่เกง และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา เกษานุช (2553) ที่พบวาการเรียนแบบรวมมือ
NHT ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ เปนการเรียนที่สรางสรรคความสามารถดานการคิดของนักเรียน ชวยให
นักเรียนรักการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน
8.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึน้ ไมไดนําเสนอเนื้อหาที่เปนขอความยาว ๆ แตเปนขอความสั้น ๆ มีรูปภาพที่ชัดเจน
สีสันสวยงามประกอบเนื้อหา สอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ตรีรัตน (2555) ที่พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงมีการนําเสนอที่นาสนใจ ประกอบดวย
ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียนได
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 ผูสอนควรอธิบายวิธีการแบบ NHT ใหนักเรียนเขาใจ และเห็นความสําคัญของการรวมมือกันเรียนรู
9.1.2 การเรียนแบบ NHT เปนการเรียนแบบกลุม นักเรียนบางคนอาจไมชวยเหลือเพื่อน หรือมีการสงเสียงดัง
หรือพูดคุย เลนกัน ผูสอนควรดูแล ตักเตือนและคอยแนะนําอยางใกลชิด
9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนและใชวิธีเรียนแบบ NHT ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9.2.2 ควรมีการศึกษาวาการใชการเรียนแบบ NHT จะชวยพัฒนานักเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือใน
การทํางาน มนุษยสัมพันธ การคิดวิเคราะห
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
The Development of Computer Assisted Instruction on Subject Thai
Language for Students in Grade 4 of Wat Don Wai School
(Nakhon Rat Prasart)
ณัฐกัณณ ไซพันธแกว1 และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
mook574145208@gmail.com and 2p.thaiposri@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัย นี้เปนการ
วิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา
1) บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย ประกอบดวยเนื้ อหา จํานวน 3 ตอน ได แก 1.1) มาตราตัวสะกด
1.2) ชนิดของคํา 1.3) สํานวนไทย 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ดานเนื้อหามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.40) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67,
S.D. = 0.36) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรช วยสอนอยูใ น
ระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.20)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
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Abstract
The purposes of this research study were: 1) to develop computer assisted instruction on subject
Thai language for students in grade 4 of Wat Don Wai school (Nakhon Rat Prasart), 2) to evaluate quality
of content and production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study students’
satisfaction towards computer assisted instruction. This research study is experimental research. One
group pretest-posttest design was used. The sample in this research study consisted of 30 students in
grade 4 of Wat Don Wai school (Nakhon Rat Prasart). The purposive selection method was used. The
research instruments included computer assisted instruction, quality of content and production techniques
evaluation form, learning achievement test, and satisfaction questionnaire. Data were analyzed using
mean, standard deviation, and dependent t-test. The research findings were as follows: 1) the computer
assisted instruction was comprised of three parts: 1.1) Spelling, 1.2) Type of word, and 1.3) Idiom, 2) the
experts agreed on the computer assisted instruction quality of content at a high level ( X = 4.43, S.D. =
0.40) and the computer assisted instruction quality of production techniques at a very high level ( X =
4.67, S.D. = 0.36), 3) the posttest score was significantly higher than the pretest score at .05 level, and
4) students were satisfied after learning with the computer assisted instruction at a very high level ( X =
4.69, S.D. = 0.20).
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, satisfaction
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1. บทนํา
ภาษาเป นเอกลั กษณประจํ าชาติ เปนมรดกทางวั ฒนธรรมอันกอใหเ กิดความเป นเอกภาพ เป นเครื่องมื อในการ
ติดตอสื่ อสารเพื่อสร างความเขาใจและความสัมพันธ ที่ดีตอกั น ทําให สามารถประกอบธุร กิจการงานและดํารงชีวิต รวมกั น
ในสังคมไดอยางมีความสุข เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู
พัฒนาการคิดอยางรอบดาน ทั้งการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค (วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และ
คณะ, 2557) ภาษาไทยเปนภาษาที่สําคัญกวาภาษาอื่นเพราะเปนภาษาของชาติ เปนภาษาที่เราจะตองใชไปชั่วชีวิตควรที่จะ
ปลูกฝงและฝกปฏิบัติอยางเขมงวดตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อวยพร พันธอุดม และสุภัทรา คงเรือง, 2559) เมื่อจบ
หลักสูตรแลวผูเรียนจะตองสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 พบวามี
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเทากับรอยละ 52.98 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ , 2561) จากผลคะแนนดังกลาว
สะทอนใหเห็นถึงปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งในปจจุบันมีครูผูสอนวิชาภาษาไทยจํานวนมากใชวิธีการสอน
แบบบรรยายประกอบแบบเรียนเปนหลักและใชเวลาในการสอนนักเรียนเทากันทุกคน จึงเปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคน
บรรลุจุดประสงคการเรีย นรู ตามเกณฑที่ กําหนด เนื่องจากนักเรี ยนแต ละคนมี ความรูค วามสามารถที่แ ตกตางกั น สําหรั บ
นักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนจะมีผลเสียหลายดานโดยเฉพาะดานจิตใจถาเรียนแลวไมเขาใจหรือทําไมไดก็ทําใหไมอยากเรียนตอ
ทําใหไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย (วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และคณะ, 2557)
คอมพิ วเตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข ามามี บ ทบาทเป น อย า งมากในการพั ฒ นาสื่ อการเรี ย นรู บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) จัดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่นําเสนอองคความรู
อยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการและนําเสนอ ไดรับความนิยมและ
ไดรับความสนใจจากผูเรียนเปนอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี (กิดานันท มลิทอง, 2548) เปนสื่อการ
เรี ยนรูช นิ ดหนึ่ง ที่ช วยใหผู เรี ย นเกิด ความอยากรู อยากเรีย น เนื่องจากมี คุณ สมบั ติ คือ สามารถนําเสนอข อมู ล ได ทั้ง ที่เ ป น
ขอความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว กราฟก เสี ยง และวิดี ทั ศน เปนสื่อการเรี ยนรูที่ ผูเ รีย นสามารถมีป ฏิสั ม พันธโ ตต อบกั บ
บทเรียนได ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองตามความตองการ (วชิระ
อินทรอุดม, 2546)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง
ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใสตอบทเรียน โดยมี
เปาหมายเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย
(นครรัฐประสาท) มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมาก
3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร
รูป แบบหนึ่ งซึ่ ง ใชค วามสามารถของคอมพิ วเตอรใ นการนํ า เสนอสื่อประสม อั นไดแ ก ขอความ ภาพนิ่ ง กราฟ ก แผนภู มิ
เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ
และกระตุนใหผเู รียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู มีการปฏิสัมพันธและไดรับขอมูลยอนกลับ
วุฒิ ชัย ประสารลอย (2543) กล าวว า คอมพิ วเตอร ชวยสอนเป นการจั ด โปรแกรมเพื่อการเรี ย นการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผ ูเรียน
กฤษณภั ศ เอี ยบสกุ ล (2556) กล า วว า บทเรี ย นคอมพิวเตอร ช วยสอน หมายถึ ง การประยุ กต ใช ค อมพิ วเตอร
ในการจัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดลําดับเนื้อหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู รวมไปถึงการเสริมแรงใหผูเรี ยน
เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู และสามารถเรียนไดทุกเวลา
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เบญจวรรณ เสวีวัล ลภ (2554) ได ศึ กษาผลการใช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่อง การเขี ย นสะกดคํายาก
ในภาษาไทยของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 3 ผลการวิ จัย พบว า นั กเรี ย นที่ เ รี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และมีคา
ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน .42 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42
สุดารัตน บุญมา (2557) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การอาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
เท ากั บ 82.67/81.56 นั กเรี ยนมี ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั งเรีย นสูง กวากอนเรี ย นอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอยูในระดับมาก
ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ผลการวิ จัยพบวา บทเรี ย นคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ พัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภ าพ 86.22/84.00
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทยอยูในระดับมาก
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2560 จํานวน 104 คน

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1839

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญ หาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเ คราะหเนื้อหา
และจุดมุงหมายของรายวิชา
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กิจกรรมการเรียนรู
และเครื่องมือประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ
มัลติมีเดีย
5.2.1.4 ขั้ นนํ าไปใช ผู วิจัย ทดลองใช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนกั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษา
แบบหนึ่ง ตอหนึ่ง และแบบกลุมเล็ก เพื่ อตรวจสอบการควบคุ ม การแสดงผล และหาขอผิ ดพลาดของบทเรี ยน ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง
5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนํา
แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทานพิจารณาประเมินผล
5.2.3 แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู วิจัย จัดทํ าแบบทดสอบฉบับร าง มีลักษณะเปนขอคํ าถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
พิจารณาวาข อสอบแตละข อวัดตามจุด ประสงคที่ระบุไวห รือไม โดยใชแบบวัดคาดั ชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคั ดเลือก
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ข อ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูร ะหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชไ ด จากนั้นผูวิจัยจัดพิม พ
แบบทดสอบฉบับจริง
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไป
ให อาจารย ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู กต องและการใช ภ าษา ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามข อเสนอแนะและจั ด พิ ม พ
แบบสอบถามฉบับจริง
5.3 วิธีการเก็บขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย น ศึ กษาเนื้ อหาจากบทเรี ย นคอมพิ วเตอรช วยสอน เมื่อเรี ย นครบทุ กเนื้ อหาแล วให ผู เ รี ย น
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
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5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะหข อมูล การประเมินคุ ณภาพดานเนื้อหาและเทคนิ คการผลิต ใช สถิติ เชิงพรรณนา ไดแ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย
(นครรัฐประสาท) ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 ตอน ไดแก มาตราตัวสะกด ชนิดของคํา และสํานวนไทย ตัวอยางหนาจอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพ ก-ฉ

(ก) หนาแรก

(ข) เมนูบทเรียน

(ค) เขาสูบทเรียน

(ง) แบบทดสอบ

(จ) บทเรียน

(ฉ) กิจกรรม

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนือ้ หาและเทคนิคการผลิต
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
S.D.
ความเหมาะสม
x
ดานเนื้อหา
4.43
0.40
มาก
ดานเทคนิคการผลิต
4.67
0.36
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 แสดงให เห็ นว า ในภาพรวมดานเนื้อหามีค วามเหมาะสมในระดับ มาก ( X =4.43, S.D.=0.40)
และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด ( X =4.67, S.D.=0.36)

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1841
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6.3 ผลการเปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก อนเรียนและหลั งเรี ยนของนั กเรี ยนที่ เ รี ยนด ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน
การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ

(ช) ภาพการทดลอง 1

(ซ) ภาพการทดลอง 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
S.D.
df
t
p
x
กอนเรียน
30
10.27
2.69
29
22.84
.000*
หลังเรียน
30
24.20
2.44
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X =24.20, S.D.=2.44) สูงกวากอนเรียน ( X
=10.27, S.D.=2.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
S.D.
x
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
4.80
0.41
2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน
4.77
0.43
3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ
4.77
0.43
4. ความเหมาะสมของเสียง
4.43
0.73
5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได
4.67
0.84
สรุป
4.69
0.20

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X
= 4.69, S.D. = 0.20) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย
(นครรัฐประสาท) มีความเหมาะสมดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมาก
7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง หลักภาษาไทย สําหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม
ในระดั บมาก สอดคลองกับ ณัฎ ฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ที่กล าววา บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน
มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเปนผลมาจากการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนมีระบบแบบแผนที่ดี มีการวิ เคราะหผู เรีย น
วิเคราะหเนื้อหา เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบบทเรียน ออกแบบหนาจอ และออกแบบการจัดการบทเรียนที่เหมาะสม
และสอดคลองกับ พัชรี ไชยสุข และคณะ (2558) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรมีเสียงและภาพประกอบที่นาสนใจ มีการ
เสริมแรงเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหผูเรียนจดจําและเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถนําไปเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ วีรวรรณ เพ็งสมบัติ
และคณะ (2557) ที่ กลาววา การเรีย นโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนเปนการส งเสริมกระบวนการเรี ยนรู ที่สามารถ
พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับ ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ที่กลาววา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง
8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พัชรี ไชยสุข และคณะ (2558) ที่กลาววา การจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ เรียงตามลําดับจากงายไปหายาก โดยสามารถ
เรี ย นตามความก า วหน า ของตนเองได ต ามลํ า พั ง อี ก ทั้ ง ในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนยั ง ได นํ า เสนอทั้ ง ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ มีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ชวยใหบทเรียน
มีความนาสนใจ ทําใหนักเรียนสนุกไปกับบทเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย ชวยกระตุนความอยากรูอยากเห็ น และยังทําใหนักเรียน
มีความกระตือรือรนในการเรียน สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหเพียงพอกับ
จํานวนผูเ รียน และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.1.2 การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน
เขาใจเพื่อใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําแกผูเรียนอยางใกลชิด
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรบูรณาการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูใหม ๆ ไดพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการทํางานรวมกัน เปนตน
9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเชิงทฤษฎียากแก
การเขาใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยสรางทัศนคติที่ดีในการเรียน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
Development of Learning Achievement for Grade 8 Students by Computer
Assisted Instruction on Computer Network and Internet
with Backward Design Technique
จิรเวช พุมประดิษฐ1* และสุมาลี สิกเสน2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
pumpradit97@gmail.com and 2sumaleesik@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดบางพระ จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนอยูในระดับมากที่ สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.57)
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.54) จึงสรุปไดวา การเรียน
การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดสูงขึ้น
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรูแบบยอนกลับ
Abstract
This research aims to 1) develop computer assisted instruction on Computer Network and Internet
with Backward Design Technique, 2) compare the learning achievement pre-test and post-test, and
3) studys’ satisfaction with computer assisted instruction study. The research sample was 30 students
Wadbangpra School. The research tools include 1) computer assisted instruction, 2) pre-test and post-test,
and 3) student satisfaction assessment forms, the research found that, 1) computer assisted instruction
lesson got evaluation specialist highest level ( X = 4.61, S.D. = 0.57), 2) student achievement that study
computer assisted instruction lesson higher statistically significant higher than .05 and 3) students are
satisfaction with computer assisted instruction lesson high level ( X = 4.48, S.D. = 0.54). It is concluded
that computer assisted instruction at develop can increase the achievement higher.
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, backward design techniques
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1. บทนํา
ตามพระราชบัญ ญัติ การศึกษาแหง ชาติ พุ ทธศักราช 2542 มี บทบัญ ญั ติห ลายมาตราที่ เป นการวางกรอบและ
แนวทางในการจัดการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทุก
ดาน และ สามารถอยูรวมกับ คนอื่นไดอย างมี ความสุข การจัดการศึกษาตองยึด หลักว าผูเ รียนสํ าคัญ ที่สุด จัดกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ โดยการเรี ยนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ซึ่งมีการผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และใหการเรียนรูเกิดไดทุกเวลา
และสถานที่ โดยการประสานความร วมมื อกั บ ทุ กฝ าย ซึ่ ง มีค วามสอดรั บ กั บ แผนการพั ฒ นาการศึ กษา (พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ, 2542: 3)
ปจจุบันระบบการศึกษาไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหวิชาความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสิ่งที่ สําคัญ
มากในอนาคต บุคลากรของชาติทุกคนควรตองมีความรูความสามารถทางการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อรับความกาวหนาที่
กําลังจะมาถึง และที่ผานมาไดมีการพัฒนาโดยการปฏิรูปการศึกษา เนนความสําคัญทางดานการนําเทคโนโลยีเขามาใชในวง
การศึกษา โดยเฉพาะการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาในระดับโรงเรียนมากขึ้น มีการสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะ และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานและดํารงชีวติ แตทั้งนี้รายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดาน
การเรีย นการสอน ซึ่ง การเรี ยนการสอนจะมุ งเน นในการปฏิบั ติ การเรี ยนแบบปฏิ บัติ ผูเ รี ยนจะให ค วามสนใจและมี ความ
ตองการที่จะเรียนรู แตในทางตรงกันขามการเรียนในภาคทฤษฎีผูเรียนจะใหความสนใจนอย เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใช
การสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ในเนื้อหาวิชาที่เปนทฤษฎีตองใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึง
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํานวัตกรรมดานคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Captivate 9 ที่
มี ลั ก ษณะรู ป แบบของโปรแกรมที่ เ ป นแบบมั ล ติ มี เ ดี ย มาพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซึ่งจะชวยในการเรียนภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ สมารถโตตอบกับผูเรียน ทําให
ผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1-บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้น ผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน อยูใ นระดับมาก
3.2-นักเรียนที่ เรีย นดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอร เรื่ อง ระบบเครื อขายคอมพิ วเตอรและอินเทอร เน็ต มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ
ฆนัท ธาตุทอง (2552: 251) ไดกลาววา Backward Design ของ Grant Wiggins และ Jay Mctighe เริ่มจาก
การคิดทุกอยางใหจบสิ้นถึงที่สุดจากนั้นจึงเริ่มตนจากปลายทางที่ผลผลิตที่ตองการ คือ เปาหมายการเรียนรูที่ถูกกําหนดไวใน
หลักสูตรหรือรายวิชานั้น ๆ ซึ่งถือวาเปนหลักฐานพยานแหงการเรียนรู แลวผูสอนจึงวางแผนการจัดการเรียนรูในสิ่งที่จําเปน
ใหกับผูเรียน เพื่อเปนเครื่องมือที่นําไปสูการสรางผลงานหลักฐานแหงการเรียนรูไดอยางแทจริง
สรุปไดวา กระบวนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ คือกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู ที่เริ่มตนจากคิด
ทุกอยางใหจบสิ้นสุดโดยเริ่มตนจากปลายทางของผลผลิตที่ตองการ อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถยอนกลับมาตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการออกแบบหนวยการเรียนรูไดตลอดเวลา
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มนัสนันท พิมพินิจ (2554: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction
เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ
นําเสนอโดยใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว ใชเ สียงหรือแมแต ตัวอั กษรที่เป นขอความเพื่อใหผู เรีย นสามารถเข าถึงบทเรี ยนให
ไดมากทีส่ ุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ
รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนํ าคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ
อัตโนมัติ ทําหนาที่เ สมือนสมองกลมาเปนสื่ อชวยครู ในการเรี ยนการสอน นั กเรี ยนเรียนรู เนื้อหา บทเรียนซึ่ งประกอบดวย
ขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และฝกทักษะ
จากคอมพิ วเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร  จะถูกดํ าเนิ นไปอยางเปนระบบ ในรู ปแบบที่เหมาะสมและนักเรีย น
สามารถเรียนรูดวยตนเองซึ่งมีผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางของ
การเรียนรูในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบ ขอความ ภาพนิ่ง กราฟ ภาพเคลื่อนไหววีดีทัศน และเสียง สามารถชวยให
ผูเ รียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 166) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง ผลการเรียนรูตามแผนที่
กําหนดไวลวงหนา อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา สิ่งที่มุงวัดจึงเปนสิ่งที่ผูเรียนได
เรียนรูภายใตสถาณการณที่กําหนดซึ่งสวนใหญจะเนนทักษะทางสมองหรือความคิด อันบงบอกถึงสถานภาพของการเรียนรูที่
ผานมา หรือสภาพการเรียนรูที่บุคคลนั้นไดรับ
ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลง
และประสบการณการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิด การเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได
จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา
สรุ ป ได วา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง การวั ด ผลที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนที่ ทํ าให นักเรี ย นมี
ประสบการณการเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานต าง ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง
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4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรรณิกา แชมประเสริฐ (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชพลังงานไฟฟาอยาง
ประหยัด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 83.13/83.33 ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ระดับมากที่สุด
ธนารัตน มาลัยศรี (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ
เรื่อง ประชาคมอาเซีย นโดยใชรู ปแบบการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา หนวยการเรียนรูแ บบย อนกลั บ
(Backward Design) เรื่อง ประชาคมอาเซียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพ คิดเปน คาเฉลี่ย
4.53 อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเฉลี่ย 30.35 คิดเปนรอยละ 75.88 และมี
จํานวนนักเรีย นที่ผ านเกณฑ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ76.47 มีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนเฉลี่ ย 30.94 คิด เปนรอยละ
77.35 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 79.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ กําหนดไว
สุนทรี อรรถาวี (2557: บทคั ดยอ) ได เปรี ยบเที ยบผลการเรีย นรูการอานออกเสีย งคําคลองจอง ของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับกับแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจ ัยพบวา
ความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง ของนักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเรียนรูแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมีความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง สูงกวา
นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมากกวา
นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของผู เ รี ย นมากขึ้ น จะมี ผ ลช วยทํ า ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นตามความสามารถของแต ล ะบุ ค คล มี แ รงจู ง ใจในการเรี ย น
เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําให
ผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 39 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิ วเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ
5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

1848 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Captivate 9
5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในดานเทคนิค ดานเนื้อหา และหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ
ขั้นที่ 1 ระบุเปาหมายการเรียนรู
ขั้นที่ 2 กําหนดการประเมินผล และหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู
ขั้นที่ 3 กําหนดประสบการณการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
5.3.5 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิ วเตอร และอินเทอรเ น็ต ไปทดลองใช
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู
5.3.7 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
6. ผลการวิจัย
6.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัย ไดดํ าเนิ นการพัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยโปรแกรม Captivate 9 ดังภาพที่ 2

(ก) เขาสูบทเรียน

(ข) เมนูบทเรียน

(ค) ตัวอยางเนื้อหาบทเรียน
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(ง) แบบทดสอบ

(จ) กิจกรรมเกมจับคู

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 พบวา บทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสู บทเรีย น เรื่อง ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 4 เมนู
ไดแก คูมือ จุดประสงค บทเรียน และเกม (ค) เนื้อหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดานเนื้อหา
4.63
0.58
ดานเทคนิค
4.60
0.57

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูใ น
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
N
สภาพการเรียน
S.D.
X
กอนเรียน
30
10.63
3.37
288
หลังเรียน
30
20.23
4.34

S.D.

t

4.28

12.29

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 20.23 และคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.63
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6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.42
0.47
4.53
0.44
4.50
0.46
4.48
0.54

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการประเมิน คุ ณภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่ องระบบเครื อขายคอมพิ วเตอรและอิ นเทอร เน็ ต ที่
พัฒนาขึ้นผ านการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ท าน มีคุณภาพด านเนื้ อหาอยูในระดั บมากที่สุด มีค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.63 ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.57
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2 รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ผานการ
ประเมินดานเนื้อหาและเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน อยูในระดับมากที่สุด
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่ อง ระบบเครื อขายคอมพิวเตอรแ ละอินเทอร เน็ ต สํ าหรับ นักเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 รวมกั บเทคนิ คการเรี ยนรูแ บบ
ยอนกลับ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ งสอดคล องกับ งานวิ จัย ของ ศรีศั กดิ์ พลูส มบั ติ (2554: 70) ได พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การใช
โปรแกรม Photoshop และ Swish ในการตกแตงเว็บ โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ ซึ่งมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีความ
พึง พอใจอยูใ นระดับ มาก แสดงวาการเรีย นการสอนด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน มี ความน าสนใจ และช วยใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น
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9. ขอเสนอแนะ
9.1 ควรบูรณาเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) ที่เหมาะสมกับรายวิชาอื่น
9.2 ในการเผยแพรสื่อการสอนควรเผยแพรไฟลสกุล Application ที่สามารถเปดในคอมพิวเตอรไดทุกเครื่อง
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Development of Computer Assisted Instruction with Self-directed
Learning in Information Technology Subjects Entitled “Information
and Communication Technology” for Grade 7 Students
สิรริ ัตน สุขเมือง* และวิมาน ใจดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
Kwangsirirat3@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเข
วิทยาคม จํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมิน
ดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวย
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 3) ผูเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05
และ 4) ผูเรียนพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted instruction with selfdirected learning in information technology subjects for grade 7 students, 2) to evaluate the effectiveness
of the CAI, 3) to compare the learning achievement of the learners before and after learning with the
CAI, and 4) to evaluate the satisfaction of learners with the CAI. The sample group used in this research
was 46 students of grade 7 students at Wathuaichorakhe Witthayakhom School. The instruments used in
this research were the CAI, the assessment form of the content, the assessment form of the techniques
and methodology, the learning achievement test, and the assessment form of the learners’ satisfaction.
The data were analyzed by mean, standard deviation, and t–test dependent.
The research findings showed that: 1) the opinion of the content experts on the CAI were at the
highest level and the techniques and methodology experts on the CAI were at the high level, 2) the
effectiveness of the CAI was 74.49/80.65 lower than the criteria, 3) the learners who studied with the CAI
had post-test scores higher than pre-test scores at 0.05 significance level, and 4) the learners satisfied
with the CAI was at the highest level.
Keywords: computer assisted instruction, self-directed learning, learning achievement
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1. บทนํา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร พบวา ปญหาสวนมาก คือ ผูเรียนเรียนไปแลวไมเขาใจ เรียน
ไปลืมไป ผูเรี ยนเกิ ดความเบื่อหนายที่จะเรีย นเนื่องจากคิ ดวาจะไดใช คอมพิวเตอร แตกลั บไดเ รียนเนื้ อหาที่ เปนทฤษฎีเป น
สวนมาก ซึ่งปญหาหรือขอบกพรองเหลานี้หากไมไดรับการแกไขตั้งแตเริ่มตน จะสงผลกระทบตอการเรียนเนื้อหาตอนตอไป ที่
ตองอาศัยพื้นฐานจากเนื้อหาเบื้องตนที่นักเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจ มีความคิดรวบยอด มีความรูในเนื้อหานั้น จึงจะ
สามารถนําความรูเรื่องนั้น ๆ ไปใชประโยชนในการเรี ยนตอไปได หากผูสอนสอนโดยไมคํานึงถึ งความตองการ ความสนใจ
ความพรอมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน ทั้งนี้ผูเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันทั้งรางกาย สติปญญา ความสามารถ
ความสนใจ ตลอดจนพื้ นฐานทางครอบครั วและวิ ธีการเรีย นรู ดัง นั้นความแตกต างของผูเ รี ยนเหล านี้ ยอมทําให ผ ู เรี ยนไม
สามารถเรียนไดเทากัน (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน
ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูเรียนมาจากสภาพแวดลอม ระดับสติปญญา และพื้นฐานความรูเดิมที่
แตกตางกัน ผูสอนตองสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนํา และความชวยเหลือแกผูเรียนในขั้นตอนตาง ๆ ตามความเหมาะสม
และความจําเปน (ทิศนา แขมมณี, 2553) ของผูเรียนแตละคน เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เพราะ
การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือการใชสื่อมัลติมีเดียสําหรับจัดการเรียนรู
ดวยตนเอง พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง เชน งานวิจัย เรื่อง ผล
การจั ด การเรี ย นรู โดยประยุ กต ใ ช ท ฤษฎีการสร างองค ค วามรู ด วยตนเองประกอบบทเรี ย นออนไลน สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 (ปญจพัฒน พัฒนญานนท, 2559) และงานวิจัยเรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและ
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนไดทั้งกอนการเรียนรู และสามารถศึกษาทบทวนหลังจาก
ไดศึกษาเนื้อหารายวิชาเรียบรอยแลว เปนไปตามเปาหมายและนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2552-2559 ที่ไดกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพขอ 2 ใหมีการสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญา
เพื่ อการเรี ย นรู นํ าไปสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ที่ ยั่ ง ยื น และมี การนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช เ พื่ อการศึ กษาและเรี ย นรู
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกั บการจัด การเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนือ้ หาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ความพึ งพอใจของผูเ รีย นที่มี ตอบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนร วมกับการจัดการเรีย นรู ดวยตนเอง รายวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึง่ ซึ่งใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วี ดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสีย ง
เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญ
ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร
ชวยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ และการใหผลปอนกลับโดยทันที (จักรี สวัสดิมงคล, 2557)
4.1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง
การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู
การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา
หน าที่ กระตุ นและให คํ าปรึกษาผู เ รีย นในการวิ นิจฉั ยความต องการ กํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค ออกแบบแผนการเรี ยนรู  และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมิน ผลการเรียนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา
แขมมณี, 2553)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุพ รรณษา ครุ ฑเงิน (2555) ไดศึ กษาวิ จัย เรื่อง สื่ อมั ลติ มีเ ดีย เพื่ อการเรี ยนรูด วยตนเอง เรื่ อง ข อมู ลและ
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก
บุญ มี ชุติ ม าธรสาร และวิ ม าน ใจดี (2560) ได วิจัย เรื่ อง การพั ฒนาสื่อการสอนด วยโปรแกรม Captivate
สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการ
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 กลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่เรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม
ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.2 แบบประเมินดานเนื้อหา
5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรและการเรียน
การสอน ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และผูเรียน
2. ขั้นการออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผล บทบาทผูเรียนและ
ผูสอน และออกแบบจอภาพ
3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร แบบสอบถาม และคูมือการใชงาน
4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผานการ
ตรวจสอบเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
5. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทเรียนดานเนื้อหา และคุณภาพบทเรียนดานเทคนิค
และวิธีการ โดยผูเ ชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน
ระยะที่ 2 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One
Group Pretest Posttest Design มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมผูเรียน ผูสอนชี้ แจงรายละเอียดรายวิช า แนะนําการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
และทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. ขั้นศึกษา นักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้
2.1 ครูนําโดยการอธิบาย และใหนักเรียนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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2.2 ครูจูงใจใหนักเรียนสนใจ ใหกําหนดเปาหมายและวิธีการเรียนรู
2.3 นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
2.4 นักเรียนศึกษาคนควาและทําแบบฝกหัดดวยตนเองโดยมีครูเปนที่ปรึกษา
3. ขั้นหลังเรียน นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
4. ขั้นสรุปผล ผูวิจัยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
หาความพึงพอใจของนักเรียน และสรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย หนาจุดประสงคการเรียนรู หนาบทเรียน หนา
แบบทดสอบกอนเรียน หนาแบบทดสอบหลังเรียน และหนาเกมเสริมทักษะ
6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานรูปแบบการสอน
ดานแบบทดสอบ
ดานการประเมินผล
โดยรวม

̅
4.65
4.50
5.00
4.33
4.62

S.D.
0.32
0.19
0.00
0.47
0.28

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผูเชีย่ วชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดั บ มากที่ สุ ด ( x = 4.62, S.D. = 0.28) เมื่ อพิจารณารายด าน พบว า อยูใ นระดั บ มากที่ สุ ด 3 ด าน ได แ ก ด าน
แบบทดสอบ ดานเนื้อหา และดานรูปแบบการสอน อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการประเมินผล
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ
รายการประเมิน
ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
ดานการออกแบบ
ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
โดยรวม

̅
4.33
4.33
4.75
4.47

S.D.
0.00
0.00
0.17
0.24

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานเทคนิค
การนําเสนอบทเรียน อยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน และดานการออกแบบ
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนน
แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)
ทดสอบหลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม
30
30

̅
22.35
24.20

ประสิทธิภาพ
74.49
80.65

จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65
6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง สรุปผลไดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
46
46

x

10.96
24.20

s.d.
4.04
2.95

df

tคํานวณ

tตาราง

Sig

45

20.21*

1.68

0.00

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 20.21 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มตี อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
ผูวิจัยดําเนิ นการสอบถามความพึ งพอใจของผูเ รียนที่มี ตอบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับ การจัด การ
เรียนรูดวยตนเอง หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้น และไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐาน
เทียบกับเกณฑ สรุปผลไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการทําแบบทดสอบ
โดยรวม

̅
4.74
4.74
4.82
4.77

S.D.
0.11
0.09
0.08
0.05

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.77, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการทํา
แบบทดสอบ ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผูเ ชี่ยวชาญดานเนื้อหามี ความคิ ดเห็นต อบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =
4.62, S.D. = 0.28) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1
7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.47, S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2
7.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้ง
ไวตามสมมติฐานขอ 3.3 คือ 80/80
7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4
7.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด เปนไป
ตามสมมติฐานขอ 3.5
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8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้ อหา พบว า มี ความเหมาะสมโดยรวมอยู ในระดั บมากที่ สุด และด าน
เทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ นระดับมาก เนื่ องจากผูวิจัยได
กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวอยางชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเนื้อหาของรายวิชา และใช
วัต ถุป ระสงคข องบทเรีย นคอมพิ วเตอรเ ป นแนวทางในการออกแบบแผนการสอน ซึ่ งประกอบดวย วัต ถุป ระสงค เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความสมบูรณ สอดคลอง
กับ ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว คือ
80/80 เนื่องจากระยะเวลาในการทดลองใชกับกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่จํากัด สงผลใหผูเรียนไมสามารถทําแบบฝกหัดไดทัน
ตามเวลาที่ กําหนด หรื อทํ างานได ทั นแต ผ ลงานยัง ขาดความสมบู ร ณ ส ง ผลให ค า E1 ซึ่ ง มาจากคะแนนเฉลี่ ย ในการทํ า
แบบฝกหัดระหวางภาคมีคา 74.49 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี
ขึ้น และความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับ ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรีย นรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพั ฒนาขึ้นผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพ ประกอบกับมีการนําเสนอเนื้อหาทั้ง
ขอความ รู ป ภาพ เกมเสริ ม ทั กษะ มี สี สั นสวยงาม และงายในการใช ง าน ส ง ผลให ไ ด รับ ความพึง พอใจในระดั บมากที่ สุ ด
สอดคลองกับ ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎี การสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน
ออนไลนอยูในระดับมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ในการนํ าบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ควรมีการจั ดเตรียมความพร อมของห องปฏิบัติ การ และเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีความพรอมกอนการใชงาน เนื่องจากตองใชคอมพิวเตอรสําหรับศึกษาเนื้อหาบทเรียน
9.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชไดกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูเพิ่มมากยิ่งขึ้น
9.3 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เชน การ
เรียนรูแบบรวมมือ และการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เปนตน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูค ดิ
The Development of Learning Achievement of Grade 4 Students Using
Computer Assisted Instruction on Narcotics with Think Pair Share Techniques
ธวัชชัย แสงจันทร1 และสุมาลี สิกเสน2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
thawatchai6347@gmail.com and 2sumaleesik@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน
24 คน โดยใชการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบ
กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( X = 4.80, S.D. =
0.61) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลจาก
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ( X = 4.80, S.D. = 0.60)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of the research were 1) to development the computer assisted instruction on
Narotic for grade 4 students with think pair share techniques, 2) to compare the learning achievement
and 3) to investigate the satisfaction of students towards. The samples used in the research study were
24 students of Mattayomsuksa 4 from Kamphaengsaen Wittaya School, selected by specific sampling.
The tools used in the research are the developed computer lessoning, the pre-test quiz, the post-test
quiz and student satisfaction survey.
The results finding 1) the results from evaluation of computer assisted instruction by the experts
were at a very good level. ( X = 4.80, S.D. = 0.61) 2) the learning achievements of the students after studying
were higher than before at the .05 and 3) the results of student satisfaction survey were very good ( X =
4.80, S.D. = 0.60)
Keywords: computer assisted instruction, think pair share technique, learning achievement
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1863

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
ป จจุ บั นในประเทศไทยเทคโนโลยี ไ ด เ ข ามามี บ ทบาทอย างยิ่ ง ในการศึ กษามี ก ารนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมา
ประยุกตใชกับการศึกษาในลักษณะตาง ๆ จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหรูปแบบจัดการศึกษารูป
แบบเดิมคือ ยึดครูหรือผูสอนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เปนการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไมตอบสนองตอการจัดการศึกษา
อยางแทจริง (สุธาศินี สีนวนแกว : 2552) การจัดการศึกษาในปจจุบันตองมีลักษณะที่เปนระบบเปดมากขึ้น เนนเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
การนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาสื่อการสอนหรือที่เรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction)
เปนหนึ่งในสื่อเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิดการเรียนรูและการคนควาอยางตอเนื่องซึ่งปจจุบัน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกลายเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศึกษา
ไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีขอไดเปรียบสื่ออื่น ๆ สามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบอยาง
ตอเนื่อง ไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ และการปฏิสัมพันธ (Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ๆ ทําใหเป นสื่อที่ตอบสนองการเรียนการสอน ในรู ปแบบเน นนักเรีย นเป นศูนยกลาง (Child
Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดวยกระบวนการที่สามารถคิดเปนทําเปน และแกปญหาเปน
เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้นหากนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของสื่อนั้น มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่อยูก็สามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ได ตั้งไวให
บรรลุไดในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป (ฐานันท ตั้งรุจิกุล, 2559)
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องยาเสพติด ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช
โปรแกรม Adobe Captivate 9 ใหเกิดความนาสนใจเพื่อที่นักเรียนจะไดเรียนรูศึกษาดวยตนเองอยางเต็มที่ และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share)
2.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับมาก
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลักขณา สริวัฒน (2557) กลาววา เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่ผูสอนใชคูกับวิธีสอนแบบอื่นเปนเทคนิคที่ผูสอนตั้ง
คําถามหรือกําหนดปญหาใหแกผูเรียนซึ่งอาจจะเปนใบงานหรือแบบฝกหัดก็ไดและใหผูเรียนแตละคนคิดหาคํา ตอบของตน
กอน แลวจับคูกับเพื่อนอภิปรายคําตอบ เมื่อมั่นใจวาคําตอบของคนถูกตองแลวจึงนําคําตอบไปอธิบายใหเพื่อนทั้งชั้นฟง
ศิริชัย นามบุรี (2546) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน
โปรแกรมคอมพิ วเตอรเ พื่ อให ผู เ รีย นนํ าไปเรี ย นดวยตนเองและเกิด การเรี ย นรู ในโปรแกรมประกอบไปด วย เนื้ อหาวิ ช า
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก สี หรือ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดให
ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และ
ยังมีการจัดลําดับ วิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งนี้ตองมีการวางแผนในการผลิต
อยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่แตกตางกัน
ศิริชัย สงวนแกว (2534) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง
การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ
เชน การเสนอแบบติวเตอร แบบจําลองสถานการณ (Simulation) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) เปนตน
การเสนอเนื้อหาเปนการเสนอโดยตรงไปยัง ผูเ รีย นผานทางจอภาพ หรือแป นพิ มพ โดยเปด โอกาสใหผู เ รีย นไดมี ส วนร วม
วัสดุทางการสอนคือ โปรแกรมหรือคอรสแวร ซึ่งปกติจะถูกเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร พรอม
ที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะนี้ ในบางครั้งผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการ
พิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอไป กระบวนการ
เหลานี้เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียน กับคอมพิวเตอร
จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอรเพื่อมา
ประยุกต ใชใ นการเรี ยนการสอน ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใ ชเพื่ อให ผูเรี ยนนําไปเรี ยนรู ดวยตนเองใหเกิ ดการเรี ยนรู
เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ในโปรแกรมจะใชลักษณะในการนําเสนอหลากหลาย อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่ อนไหว สี
และเสียง เพื่อทําใหผูเรียนเกิ ดความสนใจในการเรียนมากยิ่ งขึ้ น และโปรแกรมจะประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหั ด
แบบทดสอบ เกม การแสดงผลการเรียนดวยขอมูลยอนกลับแกผูเรียน อีกทั้งยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหเหมาะสมแกผูเรียนอีกดวย ซึ่งจะเห็นไดจากแผนภูมิการใชคอมพิวเตอรชวยสอนของผูสอน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนตรนภา จัยวัฒน (2552: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สังกัดศูนยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เขมราฐนาแวง สานักงาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 42 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2551 ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากโรงเรียนและหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาความยากงายตั้งแต .34 - .74 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .28 - .72
และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับ นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปที่ 1 ที่ ผูวิจัยพัฒ นาขึ้ นมีป ระสิ ทธิภาพ เทากั บ
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86.23/82.68 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
วิชัย ลําไย (2551 : บทคัดยอ) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา
เทคโนโลยี การศึ กษาของนักศึกษา สถาบันราชภั ฏ นครปฐมที่เ รีย นรู ดวยตนเองโดยใชบ ทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนบน
อินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษา กศ.พป. สถาบันราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2542 จํานวน 60 คน ใหกลุมทดลอง 30 คน เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนอินเทอรเน็ต และกลุมควบคุม 30 คน เรียนดวยวิธีปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนดวย
ตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตกับการเรียนดวยวิธีปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และ 2) ความถึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
อินเทอรเน็ต อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก”
ซึ่งจากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษา ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูเ รี ยน และกระตุ นให เกิ ดความต องการที่จะเรี ยนรู ทํ าให เด็ กเกิ ดการเรีย นรูที่ ดีขึ้ น ผู วิจัย จึง ไดนําบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมาประกอบการสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียนใหดียิ่งขึ้น
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางบทเรียน 4 ขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห ทําการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง ยาเสพติด และศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ ทรัพยากรตาง ๆ ในการสรางบทเรียน
5.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ทําการออกแบบเนื้อหา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยกําหนด
ขอบขายใหสอดคลองกับจุด ประสงคที่กําหนดไว กํ าหนดสิ่ งที่ตองนําเสนองานทางหน าจอคอมพิวเตอร แบบทดสอบจะมี
ลักษณะเปนแบบปรนัย
5.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ดวยโปรแกรม
Adobe Captivate 9 โดยเตรียมเนื้อหาและนําเขาสูโปรแกรม จัดวางเนื้อหา แลวนําบทเรียนที่สรางขึ้นใหที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใชจริง
5.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบความพึง
พอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 7 หองเรียน จํานวนนักเรียน 210 คน
5.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 24 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ที่พัฒนาขึ้นดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9
5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ
5.3.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.4 วิธีดําเนินการวิจัย
การทดลองกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้
5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย
5.4.2 ทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน
5.4.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียนและ โดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) แกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่ไดสรางขึ้น กิจกรรมดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย
5.4.4 ทดสอบหลังเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ที่ผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ที่ไดพัฒนาขึ้น
5.4.5 รวบรวมคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูล
5.4.6 วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนาเสนองานวิจัยตอไป
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 มีรายละเอียด ดังภาพที่ 2
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หนาเขาสูบทเรียน (ก)

หนาลงชื่อเขาบทเรียน (ข)

หนาตัวอยางบทเรียน (ค)

หนาตัวอยางแบบทดสอบ (ง)

ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง ยาเสพติด ถาตองการเขาสู
บทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน เมื่อนักเรียนเขาสูบทเรียนแลวใหนักเรียนกรอกชื่อผูใชงานแลว
กดตกลง (ค) เนื้อหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดานเนื้อหา
4.84
0.60
ดานเทคนิค
4.76
0.62

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ดานเทคนิคอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
S.D.
X
กอนเรียน
24
12.70
1.56
หลังเรียน
24
23.29
2.07
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t-test
10.59

จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.70
และ 23.29 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
4.84
0.60
2. ดานเทคนิค
4.76
0.62
3. ดานการจัดการบทเรียน
4.82
0.59
คาเฉลี่ยรวม
4.80
0.60

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนดานเนื้อหาอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยดาน
เนื้อหา เทากับ 4.84 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ดานเทคนิคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.76 คา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ดานการจัดการบทเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.82 คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.80 คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60
7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผล
7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61
7.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง ยาเสพติด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60
7.2 การอภิปรายผล
การพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับ นักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นไดจริงและการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาที่เรียนมากขึ้นพิจารณาได

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1869

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิวาดี นิวาดโสภณ (2555 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่อง
การพั ฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอรช วยสอน กลุ มสาระการเรี ยนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่ องข อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดนางแก ว
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินของนักเรียนมีคุณภาพระดับดี ความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.28 ,S.D. = 0.65)
นอกจากนี้ยังเปนการประยุกตใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดโดยการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
7.3 ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
7.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด สามารถนาไปบูรณาการเนื้อหาในวิชาอื่น เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได
7.3.2 การพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนควรเพิ่มกิจกรรมหรือเกมการเรียนรูใหมีค วามนาสนใจ
ยิ่งขึ้น
7.3.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ และกลุม
ที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เรือ่ ง งานชาง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
The Development of Computer Assisted Instruction with Numbered Heads
Together on Home Technician for Students of Prathomsuksa 4
Phrangam 1 School (Samakkee Pittaya)
พงษสันติ์ โสโท1 และนพดล ผูม ีจรรยา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
574145226@webmail.npru.ac.th, and 2noppadon@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนกอนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรช วยสอน และ 3) ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต อบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนแบบรวมกับ เทคนิ ค
รวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับ
เทคนิ ค รวมกันคิด เรื่ อง งานชาง ที่ ผานการประเมิ นจากผู เ ชี่ย วชาญ จํ านวน 3 ท าน 2) แบบวั ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมาก ( X = 4.35,
S.D. = 0.56) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด
( X = 4.65, S.D. = 0.51)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการสอนแบบรวมกันคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the computer assisted instruction with numbered
heads together techniques home technician for students of Prathomsuksa 4, 2) to compare learning
achievement of the students before and after learning with CAI, and 3) to study the satisfaction of
students on the computer assisted instruction with numbered heads together techniques. The sample
groups were 30 students selected by purposive sampling. The research tools, including 1) the computer
assisted instruction with numbered heads together techniques home technician, 2) learning achievement
test, and 3) satisfaction evaluation form. The results showed that, 1) the computer assisted instruction
quality at the highest level ( X = 4.35, S.D. = 0.56), 2) the average of post-test score was higher than pretest score at significance level of .05 and 3) students' learning satisfaction with the computer assisted
instruction in the highest level ( X = 4.65, S.D. = 0.51).
Keywords: computer assisted instruction, numbered heads together, learning achievement
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1. บทนํา
การศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู
ตามศักยภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถเพียงพอ สามารถนําความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ธนิตย สุวรรณเจริญ (2552) ไดใหความหมายของเทคนิคการสอนแบบรวมกันคิด (Numbered Heads together)
คือ การใหสมาชิกในกลุมรวมกันคิด รวมกันทํา หรือระดมสมอง โดยครูจะสุมเลือกสมาชิกเปนตัวแทน เพื่อทดสอบ หรือวัดผล
ประเมินผล คะแนนที่ไดเปนของกลุม สมาชิกทุ กคนจะได คะแนนเทากัน ครู ตองมีวิธีการคัดเลื อกสมาชิ ก ใหทุกคนในกลุม มี
โอกาสถูกคัดเลือกเทากัน ซึ่งอาจใหสมาชิกกําหนดหมายเลข เชน ถามี 4 คน ก็กําหนดเปนหมายเลข 1 2 3 หรือ 4 แลวจึงสุม
เลือกดวยการจับฉลาก จับไดห มายเลขใด สมาชิกหมายเลขนั้ นเปนตัวแทนตั้งแตเป ดภาคเรีย นใหมมานี้ สามารถสรางความ
สนุกสนาน สรางความสุข ทําใหนักเรียนมุงมั่น ตั้งใจ เอาใจใสตอการเรียนไดเปนอยางดี
จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนใน
หองเรียน และในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น ครูผูสอนใชเนื้อหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมกี่รูปทําให
ทําใหนักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาด
ความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้ง ไวได และบรรลุ
เปาหมาย
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค รวมกันคิด เรื่อง งานชาง ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม - สามัคคีพิทยา โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค รวมกัน
คิดเรื่องงานชาง ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม –
สามัคคีพิทยา สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค รวมกันคิด ที่สามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและ
แรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู และผูเรียนมีการทักษะจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรูและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิดเรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิดเรื่อง งานชาง
3. สมมติฐานการวิจัย
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิร าพร จารย ป ญญา (2556) ไดศึ กษาการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น วิช าคอมพิวเตอร เรื่ อง ซอฟต แ วร
คอมพิวเตอร โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ผลของการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.10/79.40 คา E1 สูงกวาเกณฑที่กําหนด สวนคา E2 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
ผูเรียนอยูในระดับมาก บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับพอใช สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการ
สอนหรือใชสอนเสริมได
เถลิ งศั กดิ์ ดอนพรมมะ (2556) ได ศึกษาการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น วิ ชาคอมพิ วเตอร เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการใช บ ทเรี ย นสํ าเร็ จรู ป สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 ผลของการวิ จัย พบว านั ก ศึ กษาที่ ผ า น
กระบวนการเรียนรูดวยบทเรียน E–Learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 77.80/81.69 และ
นักเรียนที่เรียนรูดวยบทเรียน E–Learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมั ลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ธนั ญญา ป ญญาบุ ญ (2556) ได ศึกษาการพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน โดยใช บทเรี ย นคอมพิวเตอร ชวยสอน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลของการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บมีประสิทธิภาพของบทเรียน
เทากับ 1.13 สูงกวาเกณฑ มาตรฐานของเมกุ ยแกนส ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของผู เรีย นหลั งเรียนสูงกวาก อนเรีย นอย างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก
ศุภรา แสงแกว (2552) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของ
โลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
คอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ องปรากฏการณข องโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีป ระสิ ทธิ ภาพเท ากั บ 89.85/ 88.97 มีค าดั ช นี
ประสิทธิผลเทากับ 0.76 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของโลกและ เทคโนโลยีอวกาศ
มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนใน
การเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง
ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33)
Ozmen, Haluk (2008 : 423) ไดศึกษาอิทธิพลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการรับรูและการสรางความเขาใจ
ของผูเรียนเรื่องการรวมตัวทางเคมีและทัศนคติที่มีตอวิชาเคมีจากการศึกษาโดยใหนักเรียนเรียนรูจากคอมพิ วเตอรชวยสอน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น และนักเรียนยังมีทัศนะคติตอการเรียนวิชาเคมีโดยมี
ความพึงพอใจตอการเรียนเพิ่มมากขึ้นดวย สรุปไดวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหรูปแบบการเรียนการสอนมีการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น
จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ
รวมกั นคิ ด สามารถทํ าใหผู เรี ยนนั้นมี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนที่ขึ้ น จึง เห็นวาการจั ดการเรีย นการสอนด วยการใช บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบรวมกันคิดนั้นทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการ
เรียนการสอนแบบปกติ และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใ ช ในการวิ จัยครั้ง นี้ คื อ นักเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ป การศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 61 คน
5.1.2 กลุม ตัวอย างที่ใช ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นั กเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 4/2 จํ านวน 30 คน ไดมาโดยวิ ธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามั คคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับขั้นตอน
ดังตอไปนี้
5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิ บายรายวิชางานชาง เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห
เนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เกีย่ วของ
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมกันคิด บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ
ประเมินผล
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพั ฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอรช วยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate
5.2.1.4 ขั้นนําไปใชผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหนึ่งตอ
หนึ่งและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ
นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช
5.2.1.5 ขั้ นประเมิ น ผูวิจัยนําบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนไปใหผู เชี่ย วชาญ จํานวน 3 ท าน ประเมิ น
คุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ความเหมาะสมของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ผลการ
ประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x = 4.35, S.D. = 0.56)
5.2.2 แบบประเมิ นคุ ณภาพด านเนื้อหาและด านเทคนิค การผลิต ผู วิจัย จัด ทํ าแบบสอบถามฉบับ รางโดยมี
ลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4
คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนนคือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียวทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 40 ขอหลังจาก
นั้นนํ าแบบทดสอบที่ส ร างขึ้ นไปประเมิ นหาค าความเที่ย งตรง (IOC) โดยผูเ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ทาน ผลการประเมิ นพบว า
แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 32 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ
5.2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นผู วิจัย จั ด ทํ า
แบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก5
คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากนั้นนําแบบสอบถามฉบับ
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ร างไปให อาจารย ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู กต อ งและการใช ภ าษาผู วิจั ย ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามข อเสนอแนะและจั ด พิ ม พ
แบบสอบถามฉบับจริง
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ วิธีการบันทึกผล
การทดสอบของผูเรียน
5.3.3 ผู วิจัยใหผู เรี ยนทําแบบทดสอบกอนเรีย น เพื่ อนําคะแนนแบบทดสอบก อนเรี ยนไปใช ในการแบง กลุ ม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันคิดโดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ
4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน
5.3.4 ดําเนินการจัด การเรี ยนการสอน โดยใชบ ทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง งานชาง โดยแบ งเป น 3
หนวยยอยดังนี้ คือ 1) หลักการซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช 2) การซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 3)
ประโยชนและความปลอดภัยของการซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช โดยใหผูเรียนเขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ในรายวิชางานชางที่ไดสรางขึ้น และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย
5.3.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5.3.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิ เคราะห ขอมูล การประเมิ นคุณภาพดานเนื้ อหาและเทคนิค การผลิ ต ใชส ถิ ติเ ชิ งพรรณนา ได แ ก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4.3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นใช t-test
dependent
5.4.4 การวิ เคราะหข อมู ลความพึ งพอใจของผู เรี ยนใช สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได แ ก คาเฉลี่ย (Mean) และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
รวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1
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(ก) หนาตาง Login

(ข) เมนูหลัก

(ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน

(ง) ตัวอยางแบบทดสอบ

(จ) ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน

(ฉ) ตัวอยางเกมรับคํา

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบรวมกันคิด เรื่อง รวมกันคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตก
ลง ภาพ (ข) เมนู หลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรี ยน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุด ประสงคการเรียนรู
วิธีการใชงานโปรแกรม ผูจัดทํา ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยาง
เนื้อหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ) เกมรับ เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานตัวอักษร
3. ดานภาพนิง่
4. ดานการปฏิสัมพันธ
ภาพรวม

X

4.27
4.40
4.42
4.33
4.35

S.D.
0.67
0.72
0.58
0.29
0.56

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 การประเมิ นคุ ณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนแบบรวมกั นคิ ด เรื่อง งานชาง สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, S.D.= 0.56)
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จํานวนนักเรียน
30
30

X

12.90
25.00

S.D.
3.19
2.10

t-test

P

18.24

.000*

จากตารางที่ 2 สรุ ป ได นักเรี ย นที่ เ รี ย นด วยว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอนแบบร วมกั นคิ ด เรื่ อง งานช า ง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิดเรื่อง งานชาง
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D. แปลผล
1. ความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.73
0.44 มากที่สุด
2. ความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.53
0.50 มากที่สุด
3. ความชัดเจนของตัวอักษร
4.63
0.48 มากที่สุด
4. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.53
0.62 มากที่สุด
.5 ปุมในแตละหนาจอ
4.70
0.64 มากที่สุด
6. ขอความบนปุมในแตละหนาจอ
4.67
0.47 มากที่สุด
7. ภาพที่ใชประกอบบทเรียน
4.53
0.55 มากที่สุด
8. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน
4.67
0.60 มากที่สุด
9. เสียงบรรยายเนื้อหา
4.60
0.61 มากที่สุด
10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู
4.70
0.46 มากที่สุด
11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน
4.83
0.34 มากที่สุด
คาเฉลี่ยรวม
4.65
0.51 มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด
( x = 4.65, S.D.=0.51) โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน ( x
= 4.83, S.D.= 0.34) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( x =4.53, S.D.=0.50)
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนแบบร วมกั น คิ ด เรื่ อง งานช าง สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งนี้สรุปไดวา
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7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.35, S.D.=0.56)
7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นั กเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การเรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน ในระดั บ มากที่ สุ ด ( x =4.65,
S.D.=0.51)
8. อภิปรายผล
8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก ( x =4.35 S.D.=0.56)
แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เนื่องจากมีกระบวนการในการพัฒนาที่มีมาตรฐานตาม
กระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งมีลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับใหบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการ
พัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกัน
คิด เรื่อง งานชาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว เนื่องจากเทคนิคการ
เรียนการสอนดวย รวมกันคิด สามารถชวยกระตุนใหผเู รียนเรียนแบบรวมมือ และแสวงหาคําตอบดวยกันเปนกลุม สงเสริมให
ผูเรี ยนมี สวนรวม และไดพัฒ นาการคิดวิ เคราะห แบบกลุ ม และ 8.3 นั กเรี ยนมี ความพึ งพอใจต อการเรี ยนดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูใ นระดับมากที่สุด ( x = 4.65, S.D. = 0.51) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียน
ไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูด วยตนเอง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
The Development of Computer Assisted Instruction for Self-directed Learning
in Occupations and Technology Subjects for Mathayom Suksa 2 Students
อารีญา ปกษิณ* และวิมาน ใจดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
Akarapon.areeya8@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4) หาความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน กลุมตัวอยางที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ คื อ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม
ฐานบินกําแพงแสน จํานวน 41 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 3) ผูเรี ยนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.13)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction for selfdirected learning in occupations and technology subjects for Mathayom Suksa 2 Students, 2) to evaluate
the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement of the learners before and after
learning with the CAI, and 4) to find the satisfaction of learners with the CAI. The sample group used in
this research was 41 students of Mathayom Suksa 2 of Mattayomthanbinkamphangsean School by
purposive sampling. The instruments used in this research were the CAI, the assessment form of the
content, the assessment form of the techniques and methodology, the learning achievement test, and
the assessment form of learner satisfaction. The data were statistically analyzed using mean, standard
deviation, and t–test dependence.
The research findings showed that: 1) the opinion of the content experts on the CAI were at the high
level and the technique and methodology experts on the CAI were at the high level, 2) the effectiveness
of the CAI was 90.57/91.30, 3) the learners who studied with the CAI had post-test scores higher than pretest scores at 0.05 significance level, and 4) the learners satisfied with the CAI was at the highest level
( X = 4.50, S.D. = 0.13).
Keywords: computer assisted instructional, self-directed learning, occupations and technology
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1. บทนํา
การเรี ยนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เปนกลุ มสาระหนึ่ งที่ ชวยพั ฒนาให ผูเ รีย นมี ความรู ความเข าใจ มีทั กษะ
พื้นฐานที่จําเปนต อการดํารงชีวิต และรูเท าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนํ าความรูเ กี่ยวกั บการดํา รงชีวิต การอาชีพ และ
เทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) แตการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป พบวา ผูสอนยังใชวิธีการศึกษาที่มุงใหการศึกษาเปนการถายทอดจากคนรุนหนึ่ง
สูคนอีกรุนหนึ่ง โดยใชความรูผานตํารา ครู อาจารย ทําหน าที่ในการถายทอดความรู ซึ่งกระบวนการเรี ยนดัง กลาวส งผลให
ผูเรียนขาดกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง ไมไดชวยใหผูเรียนเกิดการคิดดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชี วิต (เขมกร อนุภาพ,
2560) การสอนเปนแบบบรรยาย ไมมีสิ่งเราใจใหเกิดการเรียนรู เปนผลใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก
ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมสนใจเรียน และเกิดความเบื่อหนาย (เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ, 2559)
สงผลผูเรียนใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เนื่องจากความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะความรูสึกและเจต
คติของผูเรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการรับรูเพื่อเกิดการเรียนรูของผูเรียน คือทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ทําให
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (เขมกร อนุภาพ, 2560)
สังคมในปจจุบันเต็มไปดวยขาวสารตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจของผูคน การรับรูขาวสารและ
ขอมูลเหลานี้เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูดวยตนเอง (เขมกร อนุภาพ, 2560)
การเรียนรูแบบนําตนเอง ยังมีสวนสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเ นื่องจากในโลกปจจุบัน ความรูตาง ๆ สามารถถูก
ถายทอด และเรียนรูไดโดยการใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลาง คนที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง จะสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองได โดยการเรียนรูไดในรูปแบบของ การสืบคนไดอยางอิสระ (Teo, etal., 2010 อางถึงใน อมรินทร เทวตา และ คณะ,
2557)
เขมกร อนุภ าพ (2560) ได ศึ กษาวิ จัยและพบว า การนํ าเอาการเรี ย นรู แบบนําตนเองมาใชกับการเรีย นรูวิช า
คอมพิวเตอรของนักเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจการเรียนยิ่งขึ้น เปนการกระตุนใหมีความมุงมั่น ความตั้งใจ นักเรียนจะ
สามารถเปนผูควบคุมตนเอง มีอิสระในการทํางาน และพบวา การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได
ตามความสามารถของนักเรียนแตละคน ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองไปสูการเรียนรูระดับสูงตอไป
จากการศึกษาผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนจึ ง เป นสื่ อคอมพิ วเตอร ที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ กั บ ระบบการศึ กษา เนื่ องจากการใช เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสามารถนํ าเสนอและแสดงผลทั้ง ดานขอมูล ภาพ เสียง และวี ดีโอ สามารถสรางระบบการมีปฏิ สัม พันธ แ บบ
โตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จดวยดี (ยืน ภูวรรณ, 2546)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล าวผู วิจัย จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จะพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน รายวิ ช าการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนสามารถนําการเรีย นรูแบบนําตนเองไป
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง โดยผูเรียนสามารถแสวงหาแหลงความรู สื่อการเรียน ผูเรียนจะเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง
สามารถปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ชวยใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนเอง นําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (เขมกร อนุภาพ,
2560) เปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พุธศักราช 2552-2559 ที่มีนโยบายในการพัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางองคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาเพื่อการเรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยูรวมกันอยาง
สันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ ยวชาญดานเนื้อหาที่มี ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัด การเรียนรูดวยตนเอง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
3.2 ความคิ ดเห็นของผูเ ชี่ย วชาญด านดานเทคนิ คและวิ ธีการที่มีต อบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนสําหรับ จัด การ
เรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
3.3 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนสําหรับจัด การเรียนรู ดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วิ ดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสีย ง
เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญ
ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร
ชวยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ และการใหผลปอนกลับโดยทันที (จักรี สวัสดิมงคล, 2557)
4.1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง
การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู
การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา
หน าที่ กระตุ นและให คํ าปรึกษาผู เ รีย นในการวิ นิจฉั ยความต องการ กํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค ออกแบบแผนการเรี ยนรู และ
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จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรี ยนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา
แขมมณี, 2553)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรี ยนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนอยูในระดับมากที่สุด
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 กลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 341 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.2 เครื่องมือการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.2.2 แบบประเมินดานเนื้อหา
5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ
5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรีย นที่มีตอบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ จัดการเรีย นรูดวย
ตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้ นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2
2. ขั้นการออกแบบ ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหา ใบงาน เกณฑการ
ประเมินผล แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผาน
การทดลองใชเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
5. ขั้นการประเมินผล เป นขั้ นตอนการประเมิ นคุณภาพด านเนื้อหา และด านเทคนิ คและวิธีการ โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน
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ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pretest Posttest Design 2 ประกอบดวยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูสอนบอกจุดประสงค ชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู และสาธิตการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตัวอยางดังภาพที่ 1
4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
6. สรุปผลการดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานรูปแบบการสอน
ดานแบบทดสอบ
ดานการประเมินผล
โดยรวม

̅
4.28
3.83
4.33
4.33
4.19

S.D.
0.23
0.19
0.00
0.00
0.24

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดั บมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดาน
รูปแบบการสอน และดานแบบทดสอบ และดานการประเมินผล
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ
รายการประเมิน
ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
ดานการออกแบบ
ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
โดยรวม

̅
4.17
4.17
3.92
4.08

S.D.
0.24
0.19
0.50
0.14

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ
สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ดานการออกแบบ และดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนน
คะแนนเต็ม
ประสิทธิภาพ
̅
แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)
30
27.17
90.57
ทดสอบหลังเรียน (E2)
30
27.39
91.30
จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30
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6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
41
41

x

20.56
27.39

s.d.
2.64
1.41

df

tคํานวณ

tตาราง

Sig

40

18.16*

1.68

0.00

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 18.16 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรูเสร็จสิ้น และไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ สรุปผลไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการทําแบบทดสอบ
โดยรวม

̅
4.44
4.57
4.50
4.50

S.D.
0.36
0.25
0.10
0.13

ระดับความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.50, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง และดานการทําแบบทดสอบ และอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.19,
S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1
7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.14) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.2
7.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 เปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไวตามสมมติฐานขอ 3.3 คือ 90/90
7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4
7.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด เป นไป
ตามสมมติฐานขอ 3.5
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8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก และดานเทคนิคและ
วิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก
8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 เปนไปตามเกณฑที่ตั้ง
ไว คือ 90/90
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
8.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุ ประสงค ของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ไว อย างชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเนื้อหาของ
รายวิชา ซึ่งเปนการเริ่มตนที่ดีในพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร (มนตชัย เทียนทอง, 2545) และใชวัตถุประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอร มาเป นแนวทางในการออกแบบแผนการสอน แผนการสอนได ผานการตรวจสอบจากผู เชี่ ยวชาญด านเนื้ อหา
จํานวน 3 คน และบทเรียนคอมพิวเตอร ไดผ านการตรวจสอบจากผู เชี่ย วชาญดานเทคนิคและวิ ธีการ จํานวน 3 คน จึ งได
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบในการเรียนการสอน ประกอบกับแบบทดสอบ
ไดผ านการประเมินค าความสอดคลองระหว างขอคํ าถามกับวั ตถุ ประสงคเ ชิง พฤติ กรรมจนไดแ บบทดสอบที่อยูในเกณฑ ที่
สามารถนํามาใชวัดความรูของผูเรียนได สงผลใหผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 5 ขอ
9. ขอเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต และบนอุปกรณพกพาได และควรเพิ่มเติมให
สามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานดวยระบบจัดการฐานขอมูล เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Development of Vocabulary Recognition Skills using Computer Assisted
Instruction Game in English Courses on Everyday vocabulary
for Grade 2 Students
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
คําศัพทในชีวิตประจําวัน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 25 คน
คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมิ นคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุ ด
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.57
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการจํา การเรียนรูแบบเกม
Abstract
The purpose of this research are 1) to develop the computer assisted instruction with the game
in English subject about the vocabulary in everyday life, 2) to compare the achievement of students and
3) to investigate the satisfaction of students on computer assisted instruction as for more or less. The group
of people in the experiment is the students in Prathom 2, Bannongpaklong School. The amount is 25 people
by purposive sampling. The research instrument are 1) the computer assisted instruction 2) pre-test and
post-test 3) satisfaction questionnaire
The research found that: 1) the quality assessment of the computer-assisted instruction by the
experts at a high level. 2) The achievement of the students after studying the significant level is .05 and
3) The result of evaluation of students' satisfaction at a good level. An average equivalent to 4.46 and
the average standard deviation are 0.57.
Keywords: computer assisted instruction, recognition skills, instruction game
1890 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ถูกนํามาใชสื่อสารกับคนทั่วโลก และเปนภาษาที่คนตางชาติตางภาษานิยมใชสื่อสาร
ระหวางประเทศกันเปนอยางมากมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสาร ) Information Technology : IT)
ภาษาอังกฤษยิ่งเพิ่ มความจําเปนมากขึ้น เห็นไดจากตามสถานที่สําคัญต าง ๆ จะมีภาษาอังกฤษรวมอยูดวยเสมอ ในหนังสื อ
เรียน หนังสือพิมพบางฉบับที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการถายทอดวิทยาการตาง ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกมากมายที่
อยูในรูปของภาษาอังกฤษซึ่งแพรหลายในปจจุบัน (สายใจ ฉิมมณี, 2556)
ทั กษะการอ านเป นทั กษะที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อผู เ รี ย นภาษาอั ง กฤษครู ผู ส อนจึ ง จํ าเป นต องพั ฒ นาทั กษะการอ า น
ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนตั้งแตระดับประถม ดังที่ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน (2549, 1) ไดกลาววา ยุคขาวสารขอมูล คนที่สามารถ
อานภาษาอังกฤษไดดีกวายอมสืบคนและพัฒนาทุกดานไดมากกวา นั้นหมายความวา การศึกษาหาความรูเพื่อประกอบอาชีพใน
อนาคตย อมมี แ นวโน ม ที่ ดี กว า โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การเริ่ ม ต นพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาตั้ ง แต วัย เยาว จึ ง ถื อได ว าวิ ช า
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ตองพัฒนาทักษะการอานควบคูไปกับการดําเนินชีวิตประจาวัน จึงจะทําใหการเรียนรู และการดําเนิน
ชีวิตประสบผลสําเร็จสูง สุด ซึ่งสอดคลองกับ วิส าข จัติวัตร (2543, คํานํา) ไดกลาววา การอานภาษาอัง กฤษเปนทักษะที่ มี
ความสําคัญมากในยุคของขอมูลขาวสาร ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารจาก
สื่อตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ครูสอนภาษาอังกฤษจาเปนอยางยิ่งที่จะเรียนรูกลวิธีการสอนที่สามารถชวยพัฒนาให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
จากป ญหาที่ กลาวมาขางต น ผู วิจัย จึง มี แ นวความคิด ที่ จะพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนเรื่ องคํ าศั พ ท ใ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนความรูเบื้องตนที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งไดจัดทํามาในรูปแบบ CAI (Computer
Assisted Instruction) ซึ่งประกอบกับการทํากิจกรรมภายในหองเรียน ทั้งนี้เพื่อใชสื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเกิดความนาสนใจและพัฒนาทักษะดานการ ฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมที่
พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในระดับมาก
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรีย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
วุฒิชัย ประสารสอย (2547) ไดใหความหมายของบทเรียนชวยสอนไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ
บทเรียนซีเอไอ ซึ่งมาจากคําในภาษาอังกฤษ คําวา Computer-Assisted Instruction, Computer-Aid Instruction; CAI
เปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน
กฤษมันต วัฒนาณรงค (2536) กลาวไววา คอมพิ วเตอรชวยสอน หมายถึงบทเรียนที่ได กระทําไวอยางเป น
ระบบเพื่ อใช กับ คอมพิ ว เตอร โ ดยการนํ าเสนอเนื้ อหาที่ ต อ งการให ผู เ รี ย นได มี ป ฏิ สั ม พั นธ กับ คอมพิ ว เตอร โ ดยตรงตาม
ความสามารถของผูเรียน
กิดานันท มลิทอง (2554) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อการสอนที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง เมื่อมีการ
นําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชจะทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรเชนเดียวกับ
การเรีย นการสอนระหว างครูกับ ผูเรียนที่ อยูในห องเรียนปกตินอกจากนี้ค อมพิวเตอรยังมีค วามสามารถในการตอบสนองต อ
ขอมู ล ที่ผู เ รี ย นป อนเขาไปไดทั นที โ ดยผู เ รี ยนสามารถได เรี ย นรู จากโปรแกรมคอมพิ วเตอร ช วยสอนในรู ป แบบต าง ๆ เช น
ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงซึ่งเปนการชวยเสริมแรงในการเรียนรูใหแกผูเรียน
ยืน ภูวรวรรณ (2555) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนโปรแกรมที่ไดนําเนื้อหาและจัดลําดับการสอนมา
บันทึกไวอยางเปนระบบ โดยนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียน
ทักษิณา สวนานนท (2530) กลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา เปนการนําคอมพิวเตอรมาใช
ในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การทบทวน การทํ าแบบฝ กหั ด หรื อการวัด ผล โดยให นักเรี ยนได นั่ ง เรีย นอยู ห น า
คอมพิวเตอรแตละเครื่อง แลวเรียกโปรแกรมที่จัดเตรียมไวเฉพาะสําหรับการสอนเนื้อหานั้นมาแสดงผลบนจอ โดยจะแสดง
เรื่องราวเปนคําอธิบาย เปนบทเรียน หรือเปนรูปภาพใหผูเรียนไดอานหรือดู ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจมีความรูความเขาใจไม
เหมือนกัน และจัดทํ าแบบทดสอบดวยการตอบคําถามซึ่งมีอยู ในบทเรีย น และคอมพิวเตอร ก็จะประมวลผลและแจงผลให
ผูเรียนไดรับทราบ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรรณพร ศิลาขาว (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ
ระดั บ ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 จากการสอนโดยใช แ บบฝ กหั ด ที่ มี เ กมและไมมี เ กมประกอบ กลุ ม ตั วอย างเป นนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียน
จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดที่ไมมีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช
แบบฝกหัดที่มีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
อนุภาค ดลโสภณ (2552) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในดานการฟง การพูด การอาน
การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนโดยใชเกมและการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .01 ในกลุมที่สอนโดยเกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวาการสอนตามคูมอื ครู
5. วิธีการดําเนินการการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
5.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนบานหนองปากโลง ปการศึกษา
2560
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5.1.2 กลุมตัวอย าง ไดแ ก นักเรีย นชั้นประถมศึกษาป ที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนบ านหนองปากโลง ป
การศึกษา 2560 คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพท ในชีวิตประจําวัน สําหรั บ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 2
5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค) IOC)
5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและเทคนิค
5.2.5 แบบประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เ รี ย น หลั ง เรี ย นด วยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
5.3 วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย
5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน
5.3.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง
จํานวน 25 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ไดสรางขึ้นกิจกรรมดังภาพที่ 1
ภ
า
พ
ที่
ที่
ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง
5.3.4 ใหแบบทดสอบหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 25 คนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ไดสรางขึ้น
5.3.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนรวมประเมินผลของ
กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
5.3.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1893
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(ก) หนาเขาสูบทเรียน

(ค) หนาตัวอยางบทเรียน

(ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน

(ง) เกมประกอบการเรียน

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากภาพที่ 2 พบว า ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ประกอบด ว ย (ก) หน า เข าสู บ ทเรี ย น เรื่ อ ง คํ าศั พ ท ใ น
ชีวิตประจําวัน ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน เมื่อนักเรียนเขาสูบทเรียน
แลวใหนักเรียนกรอกชื่อผูใชงานแลวกดตกลง (ค) เนื้อหาบทเรียน (ง) เกมประกอบการเรียน
6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดานเนื้อหา
4.66
0.28
ดานเทคนิค
4.55
1.79
คาเฉลี่ยรวม
4.60
1.03

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 ดานเทคนิคอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.79 และผลประเมินในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 2

1894 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
S.D.
X
สภาพการเรียน
N
กอนเรียน
หลังเรียน
05. มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ *

25

13.96

25

22.76

1.99
1.76

t-test
18.762*

จากตารางที่ 2 พบวา การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวนนักเรียน 25 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 13.96 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 22.76
ตามลําดับ
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
X

1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิค
3. ดานการประยุกตใชงาน
คาเฉลี่ยรวม

4.38
4.56
4.46
4.46

S.D.
0.53
0.46
0.52
0.57

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของนักเรีย นหลั งเรี ยนดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา ดานเนื้อหาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดาน
เทคนิ ค มี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 4.56 ค าส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.46 ด านการ
ประยุกตใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 และผลการ
ประเมินในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
7.1สรุปผล
7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.03
7.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
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7.2 ขอเสนอแนะ
จากการพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวั น สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง ดวยเทคนิคการเรียนรูรูปแบบเกม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
7.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปปรับเปลี่ยนเนื้อหาในวิชา
อื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
7.2.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู
7.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ
และกลุมที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาศิลปะ เรือ่ ง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ
The Development of Learning Achievement for Grade 5 Students Using
Computer Assisted Instruction for Arts Subjects on Visual Arts and
Design Principles
รุงโรจน หนอยวงคํา1 และสุมาลี สิกเสน2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
roongrote.kew@gmail.com and 2sumaleesik@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพล
วิทยา จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.35) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.50)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนา
Abstract
This research aims to: 1) develop of computer assisted instruction, visual art and design. for in
grade 5 students 2) to compare the achievement of students before and after class and 3) the satisfaction
students with the cai group visual art in the research grade students 5 school of 30 by selecting speciﬁc. The
research tools include 1) computer assisted instruction quality is at the highest level ( X = 4.80, S.D. = 0.35)
2) student achievement that study cai highes statistically signiﬁcant highes than .05 3) the students were
satisﬁed to learn with Computer Assisted Instruction. At the highest level ( X = 4.71, S.D. = 0.50)
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, development

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1897

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนหนึ่งในสื่อเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด การเรียนรู และ
การคนควาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบัน CAI ไดกลายเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของ
วงการศึกษาไทย ดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบสื่ออื่น ๆ ทําใหเปนสื่อทีตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบ
เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียน ไดศึกษาคนควาดวยกระบวนการที่สามารถคิด
เปนทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข หากนํา CAI
ที่ไดรับคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของสื่อนั้นมาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่มีอยู ก็จะสามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ไดต้ังไวใหบรรลุได
ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป
พวงเพชร วัชรรัตนพงค (2526, 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครูใน
การเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเนื้อหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง
บทเรี ยน การเรี ยนการสอนกับ คอมพิ วเตอร จะถูกดํา เนิ นไปเปนระบบ คอมพิวเตอรจะสามารถชี้ ที่ผิ ดของนักเรี ยนได เมื่ อ
นักเรียนกระทําผิดขั้นตอน และคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยสนองความแตกตางของความสามารถ
ระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย
จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน และในสภาพการเรียน
การสอนจริงนั้น ครูผูสอนใชการปฎิบัติตามหนังสือ ทําใหนักเรียนขาดการคิดสรางสรรคและจินตนาการ ทํา ใหนักเรียนขาด
ความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไม
เห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่ผูสอนตั้งไวได
จากป ญ หาที่ ไ ด กล าวมาข างต น ผู วิจัย จึ ง ได พั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ทั ศ นศิ ล ป แ ละหลั กการ
ออกแบบ เพื่อใหผูเรี ยนเกิด ความสนใจสนุ กสนานกับการเรียนและเกิด ความรู สึกที่ดีต อการเรียน ตลอดจนตอบสนองความ
ตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจู งใจและแรงกระตุนใหเกิ ดการเรียน และผูเรียนมี
ทักษะการจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปแ ละหลักการออกแบบ ที่ผานการประเมินด วยผูเ ชี่ยวชาญ มี
คุณภาพอยูในระดับมาก
3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 90 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิด านั นท มลิ ทอง (2548 : 94) กล าวว า การสอนใชค อมพิวเตอรเ ปนอุ ปกรณ การเรี ยน โดยการสร างโปรแกรม
บทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณ
จํ าลอง เกม การค นพบและการแก ป ญ หา โดยให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ไ ด ด วยตนเอง เป นการเรี ย นที่ ผู เ รี ย นสามารถมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสีย ง โดย
ผูเรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน สิ่งเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน
ยุภาวดี พันธั ง (2556) ไดศึ กษาค นควาวิจัยเกี่ยวกั บการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง เสนสีแ สงเงา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.33/81.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิริพร ศิริกาญจนโรจน และคณะ (2558) ไดศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง คาน้ําหนัก แสงเงาและวรรณะสีรายวิชาทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ค าน้ํ าหนัก แสงเงาและวรรณะสี รายวิ ชาทัศนศิล ป สําหรั บนั กเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.89 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คาน้ําหนัก
แสงเงาและวรรณะสี สู งกวาก อนเรีย นอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติที่ ระดั บ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรีย นที่ มี ตอบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คาน้ําหนักแสงเงาและวรรณะสีอยูในระดับมากที่สุด
6. วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นสํ าหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โดยใชบ ทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน
รายวิชาศิลปะเรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีขั้นตอน ดังนี้
6.1 ขั้นการวิเคราะห
ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาศิลปะ เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสาร
ตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
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6.2 ขั้นการออกแบบ
ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู แ บบร วมมื อภายในบทเรี ย น ออกแบบ
แบบทดสอบ ออกแบบใบงาน ออกแบบหนาจอ
6.3 ขั้นการพัฒนา
6.3.1 พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ทั ศ นศิ ล ป แ ละหลั กการออกแบบ สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate
6.3.2 พัฒนาแผนการสอน
6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรี ยน โดยผูวิจัยไดส รางแบบทดสอบไวจํานวนทั้ง หมด 45 ข อ
หลังจากนั้นนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการ
ประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน
30 ขอ
6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
6.4 การนําไปใช
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน
หนานี้โดยมีกระบวนการเรียนรูดังนี้
6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิธีการบันทึกผลการ
ทดสอบของผูเรียน
6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
6.4.4 ดําเนินการจัด การเรีย นการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศ นศิลป โดยแบ งเปน 3
หนวยยอย ดังนี้ 1) ทัศนศิลป 2) ทัศนธาตุ และ 3) สีและการนําไปใช โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
รายวิชาศิลปะที่ไดพัฒนาขึ้น
6.4.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
6.4.6 รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
6.5 การประเมินผล
6.5.1 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.5.2 การประเมินคุณภาพของบทเรียน
6.5.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน
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7. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังภาพที่ 1-3

ภาพที่ 1 เมนูหลัก

ภาพที่ 2 เขาสูบทเรียน

ภาพที่ 3 แบบทดสอบ

7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ดานตัวอักษร
4.67
0.58
2. ดานภาพนิ่ง
4.67
0.58
3. ดานภาพเคลื่อนไหว
4.67
0.58
4. ดานเสียง
5.00
0.00
5. ดานการปฏิสัมพันธ
5.00
0.00
คาเฉลี่ยรวม
4.80
0.35

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร ผลการประเมินคุณภาพโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.35)
7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน (N)
X
กอนเรียน
30
9.77
หลังเรียน
30
21.57
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
2.21
2.53

t-test
22.06

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยมี ค าคะแนนเฉลี่ ย กอนเรี ย นเท ากั บ 9.77 และคะแนนเฉลี่ย หลั ง เรี ย นเท ากั บ 21.57
ตามลําดับ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1901

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

7.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเทคนิค
2. ดานเนื้อหา
3. ดานประยุกตใชงาน
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
4.73
4.69
4.72
4.71

ระดับคะแนน
S.D.
0.46
0.51
0.52
0.50

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว า ผูเรี ยนมีความพึง พอใจต อบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พั ฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่ส ุ ด
( X = 4.71, S.D. = 0.50) โดยมีความพึงพอใจในดานเทคนิคอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.46 ) ความพึง
พอใจในดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.51 ) และมีความพึงพอใจในดานประยุกตใชงานอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.52 )
8. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 โดยใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ ในครั้งนี้ สรุปไดดังนี้
8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.80, S.D. = 0.35)
8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. =
0.50)
9. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.80, S.D. = 0.35) แสดงให เ ห็ นว าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนที่ พั ฒ นาขึ้ นมี คุ ณภาพ
เนื่องจากมีกระบวนการในการพัฒ นาที่มีมาตรฐานตามกระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งมี ลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับให
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการพัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 2) นักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.50) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยให
นักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโต
และการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพือ่ นคูค ิด
Development of learning Achievement for Prathom Suksa 3 students
using Computer Assisted Instruction for Health and Physical Education
Course on Growth and Health with Think Pair Share Techniques
นิติรุจน ทองเถื่อน1 และสุมาลี สิกเสน2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
mark.nitirut@gmail.com and 2sumaleesik@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1 ) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและ
การสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อคูคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 20 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา
1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55,
S.D. = 1.04) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.41, S.D. = 0.47)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this research study were: 1) to development of computer assisted instruction course
on growth and health with think pair share techniques, 2) to compare student achievement, and 3) to
investigate the satisfaction of students. The amount is 20 people by purposive sampling. The research
instrument are 1) the computer assisted instruction 2) pre-test and post-test and 3) satisfaction questionnaire.
The results showed that 1) the quality assessment of the computer assisted instruction by the experts at
a highest level ( X = 4.55, S.D. = 1.04), 2) the achievement of students score was significantly higher than
the pretest score at .05 levels, and 3) The students’ satisfaction towards CAI was highest level. ( X = 4.41,
S.D. = 0.47)
Keywords: computer assisted instruction, think pair share techniques, learning achievement
1904 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเจริ ญกาวหนาอยางรวดเร็ว ในการดํารงชีวิตประจํา วั นของมนุษยนั้นอุปกรณ
สื่อสารและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาคนควา และการทํา
ธุรกิจ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหองคกรตาง ๆ นําเทคโนโลยีเหลานี้เขามาชวยในการดําเนินงานของ
องค กรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ไม วาจะเป นการรั บ -ส ง ข อมู ล ข าวสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส การทํ า ธุ ร กิ จและให บ ริ การบน
อินเตอร เน็ ต ตลอดจนการใชเ ปนเครื่องมือชวยในการทํ างาน การเรีย นการสอนในหองเรีย น ซึ่ งเปนวิธีการที่ใ ชกันมาเป น
เวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกผูเรียน ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีก ารอื่น ๆ แต
อยางไรก็ตามการเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู ไดเทากัน
โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร ครูผูสอนจึงหาเทคนิควิธีการเพื่อนํามากระตุนใหผูเรียนรูสึกกระตือรือรนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
(อรสา ภูวารี, 2560 : ออนไลน)
ผูวิจัยเห็นวา การนําคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI-Computer Assisted Instruction) เปนหนึ่งในสื่อเทคโนโลยีที่ถูก
คัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด การเรียนรูและการคนควาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบัน CAI ไดกลายเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดสื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศึกษาไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบ
สื่ออื่ น ๆ สามารถแสดงผลไดห ลายรู ปแบบอย างตอเนื่อง ไม วาจะเป นภาพเคลื่ อนไหว เสี ยงประกอบ และการปฏิ สัม พันธ
(Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ๆ ทําใหเปนสื่อที่ตอบสนองการเรียนการสอน ใน
รูปแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดวยกระบวนการที่
สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
ดังนั้น หากนํา CAI ที่ไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของสื่อนั้น มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่
ถู กออกแบบให เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อมที่ มี อยู ก็ส ามารถก อให เ กิ ด ประโยชน แ ละประสิ ท ธิ ภ าพในอั นที่ จะพั ฒ นาตาม
เปาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุไดในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป (ฐานันท ตั้งรุจิกุล, 2559)
ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะใชนวัตกรรมมาพัฒนาบทเรียนในรายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป 3
เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ที่มีลักษณะรูปแบบ
ของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวยขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสีย ง วิดีโอ เกม สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งเรา
ผูเรียน ใหรูสึกตื่ นเตนอยากเรีย น และเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเขา มาชวยในการเรีย น
ภาคทฤษฎีให การเรี ยนมี ความน าสนใจ สามารถโตตอบกับ ผูเ รียน ทําใหผู เรี ยนมี ความเขาใจและจดจําไดดี อี ก ทั้ง บทเรีย น
คอมพิ วเตอร ช วยสอนเป นบทเรี ย นที่ สามารถทํ าให ผูเ รี ย น ศึ กษาได ต ลอดเวลา สามารถเรี ย นรู ไ ด ด วยตนเอง ซึ่ ง เป นวิ ธีที่
สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียน
แตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลักพื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรู
ที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสราง
เสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ
ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมาก
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
สําราญ ไผนวล (2556) กลาววา การเรียนแบบรวมมือคือวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดแบง
ผูเรียนที่มีสามารถแตกตางกันเปนกลุมยอย ๆ สมาชิกทุกคนมีการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อ
ความสําเร็จของตนเองและกลุมจึงสงผลตอการพัฒนาทักษะดานความคิด อารมณในการทํางานใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
สิริ ลั กษณ พงศ พฤฒิ ชั ย (2556) กลาวว า บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนคื อการนํ า เอาคอมพิ วเตอร มาใช เ ป น
เครื่องมือในการเรียนการสอนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมสํา เร็จรูปอื่น ๆ มาประยุกต
เขาดวยกัน สามารถนําเสนอในรูป แบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบและกราฟกอื่น ๆ โดยการนําเสนอผาน
ทางดานหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งบทเรียนจะประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนและคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน มี
การตอบสนองตอนั กเรี ยนภายใตกฎเกณฑที่ผู ศึกษาคนควาไดกํา หนดไวโ ดยสามารถแจงผลการเรี ยนใหนักเรีย นรับ ทราบ
หลังจากทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดโดยอัตโนมัติ นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนและทบทวนบทเรียนไดหลายครั้งตาม
ความตองการ
ปรีดา หละ (2556) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการเรียนการสอน การ
นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมใหผูเรียนไดโตตอบรวมทั้งไดรับผลยอนกลับจากบทเรียนและเปนบทเรียนที่สามารถตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียนแตละคนได เพื่อใหเ กิดความรูใหม ๆ ในการนําเสนอมีรูปแบบเป นการใหขอมูล แบบฝกหัด การ
จําลองสถานการณ เสียง กราฟก และมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน
จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนคือการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนซึ่ง
ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อ ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อ
ถายทอดเนื้อหาบทเรียนใหใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดาวรถา วี ร ะพั นธ (2557) ไดทํ าการพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร เรื่ อง อาหารหลัก 5 หมู สํ าหรั บนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเปน
นักเรีย นโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณ ธี รวิทยาคาร สังกั ดกองการศึกษาเทศบาลเมื องบุรีรั มย จังหวั ดบุรีรัม ย ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 82.05/81.42 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนหลังเรียนดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สุวิทย ไหมสมบุญ (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เพศศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 การพั ฒ นาครั้ ง นี้ มีจุด ประสงค เ พื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 กลุมตัวอยางในครั้งนี้ คือ นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 33 คน โดย
มาจากวิธีการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการพั ฒนาพบวา ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชวยสอนมี คาเทากั บ
81.36/84.37 ซึ่ ง สู ง กว าเกณฑ ที่ กําหนดไว คื อ 80/80 และการประเมิ นคุ ณภาพสื่ อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนโด ย
ผูเชีย่ วชาญ ไดคาคะแนนเฉลี่ย ( x = 4.48 ) หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีระสิทธิภาพอยูในระดับมาก
ณัฎฐิ รา ศุข ไพบูล ย (2558) ได ทํา การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอน วิ ชาภาษาไทยสํ าหรับ นักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมแบบงาย (Simple random Sampling) โดย
วิธีการจับสลากจากนักเรียนกลุมโรงเรียนทางามชีน้ําราย อ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนสิงหอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดบางปูน และโรงเรียนศรีอุดม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 30 คน
ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.22/84.00 2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลัง
เรียนเฉลี่ยรอยละ 84.00 ของคะแนนเต็มซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบ านหนองปากโลง จํานวน
20 คน
5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 20 คน โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริม
สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการเจริญเติบโตและการ
สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและดานเนื้อหา
5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ รียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.3 วิธีดําเนินการวิจัย
5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบรอย
5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน
5.3.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียนและ โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) แกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เริ่มเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่ไดสรางขึ้น ดังภาพที่ 1

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1907
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง
5.4.4 ทดสอบหลังเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน ที่ไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ที่พัฒนาขึ้น
5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูล
5.4.6 วิเคราะหขอมูล และสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2

หนาเขาสูบทเรียน (ก)

หนาตัวอยางบทเรียน (ค)

หนา (ข)เมนูหลัก

งแบบทดสอบหนาตัวอยา (ง)

ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
X

1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิค
คาเฉลี่ยรวม

4.60
4.50
4.55

ความหมาย

S.D.
0.28
1.79
1.04

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผลประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสราง
เสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก ( X = 4.60, S.D. = 0.28) คุณภาพดานเทคนิคอยูระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.
= 1.79) และผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 1.04)
6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นระหว างกอนเรียนและหลัง เรียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 3 ที่เรี ยนดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สภาพการเรียน จํานวนนักเรียน
จํานวนขอสอบ
X
กอนเรียน
20
30
14.95
หลังเรียน
20
30
25.90
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
3.94
1.68

t-test
12.144*

จากตารางที่ 2 พบวา การสอนแบบเพื่อนคูคิดโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเจริญเติบโตและการ
สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 14.95 และมีคาคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเทากับ 25.90 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ดานเนื้อหา
4.38
0.55
2. ดานเทคนิค
4.36
0.40
3. ดานการจัดการบทเรียน
4.48
0.47
คาเฉลี่ยรวม
4.41
0.47

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1909

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา อยูในระดับ
มาก ( X = 4.38, S.D. = 0.55) ความพึงพอใจดานเทคนิคอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.40) ความพึงพอใจดานการ
จัดการบทเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.47) และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.59 )
7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผล
การวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการ
สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดสามารถสรุปผล ไดดังนี้
7.1.1 ผลกการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา ผลการประเมิน
คุณภาพบทเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.79
7.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 14.95 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.90 คะแนน
7.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง
การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด
พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
7.2 ขอเสนอแนะ
7.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ สามารถนําไป
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในรายวิชาอื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
7.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่ม กิจกรรมการเรียนรูหรือเกมการเรียนรู
7.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ และกลุมที่
เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแ บบ KWL Plus
เรื่อง การใชยาและสารเสพติด สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
The Development of Computer Assisted Instruction with Learning
Management of KWL Plus subject of Drug and Substance Abuse For students
of Mathayom Suksa 4
ณัฐพล เพชรของ1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
nattpon117@gmail.com and 2panuwat@webmail.npru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น ผลวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.65/87.15 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X = 17.43, S.D. = 0.82) ซึ่งสูงกวากอนเรียน ( X = 7.80, S.D. = 1.47) 3) ความพึงพอใจ
ตอบทเรียนอยูในระดับดีมาก ( X = 4.64, S.D. = 0.45)
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบ KWL plus บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การใชยาและสารเสพติด
Abstract
This article is experimental. 1) Develop computer assisted instruction together with learning
management KWL Plus Drug and Substance Abuse for Mathayomsuksa 4 Students to Kongthong wittaya
Sahool to be effective on the basis. 2) to compare students’ learning achievement after using the computer
assisted instruction with learning management KWL Plus. 3) to study students’ satisfaction towards using
the Computer assisted instruction with learning management KWL Plus Developed The research found
that 1) Computer assisted Instruction with Learning management KWL Plus Developed effectively 80.65/87.15
This is in accordance with the criteria 80/80 2) After-school achievement ( X = 17.43, S.D. = 0.82) Higher
than before ( X = 7.80, S.D. = 1.47) 3) Satisfaction with the lesson was very good ( X = 4.64, S.D. = 0.45)
Keywords: KWL Plus, computer-assisted instruction, satisfaction
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1. บทนํา
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห งชาติ พุ ทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจักการศึ กษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และมาตรา 24
การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการ
ใฝรูอยาง ตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การพั ฒนาการเรียนการสอน เพื่อให นักเรียนไดรับ ความรู เกิ ดทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถทําไดโดยจัดใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่ สุดและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
(สิริ วรรณ ใจกระเสน, 2552) ซึ่ง ในปจจุบั นไดมี การนํ าคอมพิวเตอรม าใชใ หเ ปนประโยชนต อการเรี ยนการสอนในลักษณะ
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียนและปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียก
สื่อชนิดนี้วา “คอมพิวเตอรชวยสอน” (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543) ที่เนนสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูสอนและยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถแสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ สามารถ
ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา ตลอดจนชวยลดปญหาการเรียนการสอนได ซึ่งจากปญ หาในหองเรียนจะพบว าผูเรี ยนมีพื้ น
ฐานความรู ที่เทากันแต มีความใจบทเรียนไมพ รอมกัน ผูเ รียนที่มีความรูมากกวาสามารถเข าใจบทเรีย นไดเ ร็ว เกิดความเบื่ อ
หนาย เรียนไมสนุก เมื่อศึกษาถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยแกปญหาดังกลาวพบวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหรือสื่อการสอนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดสรางขึ้นมี
ความนาสนใจดึงดูดความสนใจดวยภาพและกราฟกตาง ๆ และ ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเอื้ออํานวยในการเรียนการสอน
ใหมีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น (กิ ดานั นท มลิท อง, 2543) การนํ าคอมพิวเตอรมาใชใ นการสอนจึง มีความสํ าคัญ ยิ่งขึ้ น เพราะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดดีเราใจไดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาไดมากขึ้นเชนกัน โดยครูผูสอน ไมตอง
เสียเวลานานมาสอนซ้ําแลวซ้ําอีก (ยืน ภูวรวรรณ, 2531)
สุขศึกษาเปนวิชาที่สรางเรียนรูดานสุขภาพ พัฒนา ทักษะชีวิต ซึ่งสงผลเกื้อหนุนสุขภาพของผูเรียน สวนพลศึกษาเปน
การ ศึกษาเล าเรี ยนในการบํ ารุง รางกายดวยการออกกําลัง กาย ซึ่ งเปนกิจกรรมที่ ใช กล ามเนื้อมัด ใหญใ หเ ป นประโยชน ต อ
รางกาย ชวยใหเด็กเจริญเติบโต มีสุขภาพดี ซึ่งเด็กทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
มีเจตคติ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสัง คมโดยรวมมี
คุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชยาและสารเสพติด กลุม
สาระการเรีย นรู สุขศึ กษาและพละศึกษา เพื่ อที่จะพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป ที ่ 4 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาวาการสอนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้จะมีขอแตกตางกัน
หรือไมกับวิธีการสอนปกติในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่องการใชยา และสารเสพ
ติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรช วยสอนร วมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนกระบวนการเรียนรูที่
เน นให ผู เ รี ย นมี ทั กษะกระบวนการอ าน ซึ่ ง สอดคล องกั บ ทั กษะการคิ ด อย างรู ตั วว าตนคิ ด อะไร มี วิธีคิ ด อย างไร สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรั บเปลี่ ยนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเ รียนจะไดรับ การฝกใหตระหนักใน
กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบขอมูลเพื่อดึงมา
ใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกียรติชัย ยานะรังษี (2540) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนยุทธวิธีการอานเพื่อ
ความเขาใจ เปนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนนําเอาประสบการณเดิมมาชวยในการตีความเนื้อเรื่องที่อาน สงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในกลุม
ฆนัท ธาตุทอง (2551) ไดใหความหมายของ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไววา เปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนกระบวนการอาน โดยกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตนเอง
และมีการจัดระบบขอมูล
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและ
สารเสพติด สําหรับนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา ผู วิจัย ไดดําเนินการวิ จัยตามแนว ADDIE Model
ดังตอไปนี้
4.1 ขั้นวิเคราะห
ศึ ก ษาหลั กสู ต รและคํ าอธิ บ ายรายวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพละศึ ก ษา เพื่ อ จํ า แนกกิ จกรรม วิ เ คราะห เ นื้ อ หากั บ
จุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบ KWL Plus เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2 ขั้นการออกแบบ
4.2.1 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
4.2.2 ออกแบบแบบทดสอบก อนเรี ย น ระหว างเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยสร างแบบทดสอบที่ ส อดคล องกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง พฤติ กรรมตามบทเรี ย นจํ านวน 26 ข อ เสนอผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อหาค าดั ช นี ค วามสอดคล องข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองจากขอสอบตามบทเรียนจํานวน 20 ขอ มาใชในการ
วิจัยสําหรับแบบทดสอบและแบบฝกหัดกําหนดใหนักเรียนทําลงในขอสอบ
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4.3 ขั้นการพัฒนา
4.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสาร
เสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา
4.3.2 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4
4.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับการจั ดการเรีย นรูแบบ KWL Plus ดานเนื้อหาและดาน
เทคนิคการผลิตสื่อโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.4 การนําไปใช
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน
หนานี้โดยมีกระบวนการเรียนรูดังนี้
4.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
4.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการบันทึกผลการ
ทดสอบของผูเรียน
4.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
4.4.4 ใหผูเรียนทําการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติดดวยตนเอง
4.4.5 เมื่ อผูเรียนทําการเรีย นรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง การใชยาและสารเสพติดดวยตนเอง
เสร็จสิ้นจึงทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบที่เตรียมไว
4.4.6 หลังจากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
4.5 การประเมินผล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย
4.6 เครื่องมือวิจัย
4.6.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติด
4.6.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติด
4.6.3 แบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
4.7 กลุมเปาหมาย
4.7.1 ประชากรในการวิจัยครั้ง นี้ คื อ นั กเรีย นระดับมัธยมศึ กษาปที่ 4 โรงเรีย นคงทองวิ ทยา อําเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน
4.7.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรี ยนคงทองวิทยา อําเภอดอนตู ม
จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกลาวปปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ ซึ่งมีจํานวน 30 คน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสาร
เสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยา
และสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 (ก) ตัวอยางบทเรียนเรื่องการใชยา

ภาพที่ 1 (ข) ตัวอยางบทเรียนเรื่องการกินยา

ภาพที่ 1 (ค) ตัวอยางบทเรียนเรื่องสาเหตุการใชยา

ภาพที่ 1 (ง) ตัวอยางบทเรียนเรื่องสารเสพติด

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยา
และสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
ไดผลหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
1.คะแนนระหวางเรียน (E1)
20
2.คะแนนสอบหลังเรียน (E2)
20

รอยละของคะแนนเฉลี่ย
80.65
87.15

X

16.13
17.43

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง
เรียนเทากับ 16.13 คิดเปนรอยละ 80.65 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.43 คิดเปนรอยละ 87.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
KWL Plus ดังตารางที่2
ตางรางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
คะแนน
ทดสอบกอนเรียน
30
20
ทดสอบหลังเรียน
30
20

X

7.80
17.43

S.D
1.47
0.82

df
45
45

t

sig

31.35

0.0000

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนหลังเรียน ( X = 17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X = 7.80, S.D. = 1.47)
สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากการจัดกิจกรรมเรียนรู
เสร็จสิ้น จากนัน้ นําผลการสอบถามมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการ
X
1.ความพึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus
4.49
2.ความพึงพอใจดานปริมาณเนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสม
4.54
3.ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู
4.89
โดยรวม
4.64

S.D
0.51
0.51
0.32
0.45

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึง
พอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.89, S.D.= 0.32)
รองลงมาคือ ความพึง พอใจดานปริมาณเนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.54, S.D.=
0.51) และความพึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X = 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus
เรื่อง การใชยาและสารเสพติ ด สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิ ทธิภาพที่ 80.65/87.15 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
80/80 ที่ตั้งไว
6.2 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรี ยนกอนเรียนและหลังเรี ยน แตกตางกันโดยพบวาคะแนนหลังเรี ยน ( X =
17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X = 7.80, S.D. = 1.47) สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจดาน
บทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.89, S.D.= 0.32) รองลงมาคือ
ความพึงพอใจดานปริมาณเนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.54, S.D.= 0.51) และความ
พึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X = 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus
เรื่อง การใชยาและสารเสพติ ด สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิ ทธิภาพที่ 80.65/87.15 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
80/80 ที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (มาลี วัชรารัตนกุล, 2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องสารเสพติดใหโทษ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม พบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพที่ 80.72/82.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนักเรี ยนกอนเรี ยนและหลั งเรีย น แตกตางกั นโดยพบว าคะแนนหลัง เรี ยน ( X =
17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X = 7.80, S.D. = 1.47) สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1917
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กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (วาสนา ทองดี , 2553) ที่ไดศึกษาเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบในรางกายสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนมีคะแนนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจดาน
บทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.89, S.D.= 0.32) รองลงมาคือ
ความพึงพอใจดานปริมาณเนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.54, S.D.= 0.51) และความ
พึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ( X = 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X = 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
(กรณ กรภั ทร ชั ยกุ ล และ จารุ ณี ปลองบรรจง, 2555) ด านความพึ งพอใจที่ มีต อการเรี ยนการสอน ที่ไ ด ศึกษาบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรชวยสอนเกี่ ยวกับ ภัยของสารเสพติด พบวาความพึ งพอใจของผูเ รียนต อการใช บทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอน
เกี่ยวกับภัยของสารเสพติด อยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวมีคาเฉลี่ยความพึ งพอใจโดยภาพรวมเท ากับ ( x =
4.65, S.D.= 0.51)
8. ขอเสนอแนะ
การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพของบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนนั้น จากการวิ จัยพบว า ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The Development Achievement With Computer Assisted Instruction Games
Category By Using Active Learning. The Course Is Computer. The Topic Is
“Interesting Software” For Grade 8 Students
สุปรียา แกวเจริญ1 และอุบลรัตน ศิรสิ ุขโภคา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวร นารู สําหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนก อนเรียน
และหลังเรียน จากสื่อการเรียนรูที่ได 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
กลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ได แก บทเรีย นคอมพิวเตอรช วยสอนประเภทเกม แบบทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจ
ผลการวิจัยพบว า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนประเภทเกม โดยใช โดยใช วิธีการสอนแบบ Active
Learning สูงกวาเกณฑที่กําหนด มีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีการสอนแบบ Active Learning ซอฟตแวร
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Abstract
The objectives of this research were: to develop achievement with computer assisted instruction
games category. By using active learning. The course is computer. The topic is “interesting software”. For
grade 8 students. Tessaban 1 WatPraNgam School .The efficiency standards 80/80 2) To compare the
achievement of students before and after learning from the instructional media 3) To find the satisfaction
of students with the CAI games category. Target groups include: grade 8 students 50 people. The instruments
used in the study is CAI Games Category, test achievement, satisfaction evaluation form. The research
found that 1.) The efficiency of the computer assisted instruction games category by using the techniques
of learning question criteria effectively 91.80 / 88.20 which was higher than the defined criteria 80/80 2) The
result of comparing the learning achievement of students who studied CAI, after studying the significant
.05 level 3). The satisfaction of students on the CAI at the highest level.
Keywords: computer assisted instruction, teaching methods active learning, software

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1921

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
ความสํ าคั ญ ของการศึ กษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 ได บั ญ ญั ติ ส าระสํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ
การศึกษาไวในหมวดที่ 4 ครอบคลุมหลักการ สาระ และกระบวนการจัดการศึกษาที่เปดกวางใหมีวิสัยทัศนใหมทางการเรียน
การสอน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน สาระเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม
ให ส อดคล องกั บ ความสนใจ ความถนั ด และความแตกต างของผู เ รี ย น ฝ กทั กษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันในการแกปญหา ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทํา
เปน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542)
Active Learning เปนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริม ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning การนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาใชออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุนให
ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน Active Learning จึงถือเปนการ
จัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังชวย
สงเสริม student engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผูเรียน (Meyers and Jones,
1993)
ดั ง นั้ น ผู วิจัย จึ ง เห็ นว าควรที่ จะใช สื่ อมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช า คอมพิ วเตอร เรื่ อ ง
ซอฟตแวรนารู โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) บทเรียนนี้จะสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและยังกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น
และวิธีการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเปนวิธีที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลัก
พื้นฐานที่วาผูเ รียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรูที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถเรียนรูไดถ าผูเรียนมี
เวลาในการเรียนรูเพียงพอ
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแ วรนารู โดยใชวิธี การสอนแบบ Active
Learning สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) และหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ซอฟตแวรนารู
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
3. สมมติฐานในการศึกษา/วิจัย (ถามี)
3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง
ซอฟตแวรนารู ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอน
แบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรีย นดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ
Active Learning ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาไดกระทําลงไป เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู
(receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (Bonwell, 1991)
4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กิดานันท มลิทอง (2548: 94) กลาววา การสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน (แตมิใชครูเปนผูสอน)
โดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน
การฝกหัด สถานการณจําลอง เกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนที่
ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผูเ รียนและให
ขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน สิ่งเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขวัญชนก บัวทรัพย (2557: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 90
คน ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ จากการประเมิ นคุณภาพมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 ซึ่งเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลั ง เรี ย นสูง กว าก อนเรี ย นอย างมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 ผลการศึ กษาความพึง พอใจของผู เ รีย นที่ มีต อบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคาสวนเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 โดยแปล
ผลอยูในระดับมาก
กนกอร พานอิน (2556) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 1 ป การศึกษา 2556 โรงเรี ยนเทศบาล 7 (วัด แก ง ขนุ น) สํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการจับสลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 25 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริรัตน กระจาดทอง (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกมวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพ
80.61/82.68 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องส วนประกอบ
ของคอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.35, S.D. = 0.56)
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 75 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2/3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 รวมมี
นักเรียนจํานวน 50 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 หอง ผูวิจัยเลือกวิธีแบบเจาะจงเนื่องจากเปนนักเรียนหองที่
ผูวิจัยไดทําการสอน และไดรูถึงความสามารถทางการเรียนของทั้ง 2 หอง
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.2.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนประเภทเกม เรื่ อ ง
ซอฟตแวรนารู สํารับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
5.2.4 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC)
5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
5.2.6 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
5.2.7 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.3.1 ขั้นการวิเคราะห (Analyse)
1) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง ซอฟตแวรนารู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบและสรางบทเรียน
3) วิเ คราะห ผู เรี ยนและความตองการในการเรี ยน วิ เคราะหเ นื้อหา วิเ คราะหง านที่ จะตองปฏิบั ติ
รวมทั้งวิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่จะใชในดานฮารดแวรและซอฟตแวร
4) กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและที่
ปรึกษาทําการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
5.3.2 ขั้นการออกแบบ (Design)
1) ออกแบบเนื้อหา กิจกรรม โดยกําหนดขอบขายเนื้อหา จัดเนื้อหาบทเรียนและรูปแบบกิจกรรมให
สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว
2) การออกแบบและพัฒนาบทเรียน การกําหนดรายละเอียดและโครงสรางใหกับบทเรียน ซึ่งพิจารณา
จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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5.3.3 ขั้นการพัฒนา (Develop)
1) จัดทําบทเรียน โดยเริ่มจาก
- การออกแบบองคประกอบการจัดวางหนาบทเรียนบนโปรแกรม Unity 3D
- นําเนื้อหาเขามาจัดหนาโดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010
- เป ดโปรแกรม Unity 3D เพื่อจัด วางเนื้ อหา ทําการจัด หนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟล หน า
เอกสารที่สรางขึ้นระหวางกันโดยใช Microsoft Visual Studio
2) ตรวจสอบความถู กต องและความเหมาะสม นํ า บทเรี ย นที่ ส ร างพร อมรายละเอี ย ดต าง ๆ ให
ผูเชี่ยวชาญดานการโปรแกรมคอมพิวเตอรตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของบทเรียน
3) ทําการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.3.4 ขั้นการนําไปใช (Implement)
1) ใหผู เรี ยนศึกษาจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active
Learning โดยผูสอนเปนผูคอยใหคําปรึกษาในการใชบทเรียน
2) ผูสอนคอยกระตุนผูเรียนโดยการใชคําถามตลอดระยะเวลาการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การคิดและวิเคราะหมากยิ่งขึ้น
3) สรางคําถามใหผูเรียนไดตอบเมื่อเรียนครบทุกเรื่องในบทเรียนแลวเพื่อประเมินความรูความเข าใจที่
ผูเรียนมีตอเนื้อหาบทเรียนนั้น
4) ผูสอนสังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นตลอดระยะเวลาในการใชบทเรียน เมื่อมีปญหาหรือ
ขอสงสัยที่ผูเรียนพบขณะเรียนจะนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุงขอบกพรอง
5.3.5 ขั้นการประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve)
1) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
3) รวบรวมขอมูล/ขอบกพรองที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
นําบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนประเภทเกม โดยใช วิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่ อง ซอฟต แวร นารู
ที่กําหนดไว ไปใชกับกลุ มเปาหมาย ไดแก นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วั ดพระงาม (สามัค คีพิท ยา)
จํานวน 50 คน ดังภาพที่ 1 และตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม มีรายละเอียดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย

(ก) หนาแรกของบทเรียน

(ง) เนื้อหาของบทเรียน

(ข) วัตถุประสงคของบทเรียน

(ค) แบบทดสอบกอนเรียน

(จ) แบบทดสอบหลังเรียน

(ฉ) ผลคะแนน

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน
จากภาพที่ 2 ตั วอยางผลการพัฒนาบทเรี ยน ประกอบด วย (ก) หนาแรกของบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอน ให
ผูเรียนคลิกเลือกบทเรียนเพื่อเขาสูบทเรียน จะแสดงบทเรียนทั้ง 3 บท และเปนหนาหลักในการแสดงคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียน (ข) วัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหผูเรียนคลิกปุมเริ่มเกมเพเพื่อเขาสูบทเรียน (ค) แบบทดสอบ
กอนเรียน ประกอบดวย คะแนน คําถาม เวลา (ง) เนื้อหาของบทเรียน สามารถคลิกถัดไปหรือยอนกลับเพื่ออานเนื้อหาของ
บทเรียน และคลิกปุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (จ) แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบดวย คะแนน คําถาม เวลา (ฉ) ผลคะแนน
เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จ จะมีผลคะแนนแสดงใหผูเรียนทราบ
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
รายการคะแนน
กิจกรรมระหวางเรียน (E1)
คะแนนหลังเรียน (E2)

ประสิทธิภาพ
91.80
88.20

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active
Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจาก
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การทําแบบทดสอบกอนเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 91.80 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบประเมินผลรวม คิดเปนรอยละ 88.20 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 2 ที่ เรี ยนด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนประเภทเกม มีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
สภาพการเรียน
N
กอนเรียน
50
หลังเรียน
50
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2

X

8.56
17.64

454

4442

t

sig

25.14

0.00

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 8.56 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 17.64 ซึ่ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D.
1. ความถูกตองครบถวนสมบูรณของเนื้อหา
4.70
0.51
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4.50
0.71
3. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เขาใจงาย
4.25
0.77
4. เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยในชั้นเรียน
4.55
0.65
5. เนื้อหามีสาระและประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชงานไดในชีวิตประจําวัน
4.55
0.73
6. มีความชัดเจนของภาพ เสียง หรือตัวอักษร
4.60
0.67
7. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม
4.70
0.68
8. ความนาสนใจและเทคนิคที่ใชในชิ้นงาน
4.45
0.65
9. การดําเนินเรื่องอยางตอเนื่องเหมาะสมกับเวลา
4.50
0.58
10. การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ใหเหมาะสม
4.45
0.65
โดยรวม
4.52
0.31

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ
Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.31)
7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวร
นารู มีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการ
สอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 4.52 โดยมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.31 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวร
นารู มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 91.80/88.20 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอน
แบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ ขวัญชนก
บัวทรั พย (2557: บทคัด ยอ) ไดพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง การใชโ ปรแกรมการพิม พ สําหรั บนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 90 คน ผลการพัฒนา
บทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง การใช โปรแกรมการพิม พ จากการประเมินคุณภาพมีป ระสิ ทธิ ภาพเป นไปตามเกณฑ
เทากับ 83.00/88.83 ซึ่งเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80
8.2 การเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยน ก อนและหลั งเรี ยนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน
ประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร พานอิน (2556:
บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแกงขนุน) สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการจับ
สลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 25 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง
ซอฟตแวรนารู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนาสนใจ
ประกอบกับเปนเกม ทําใหนักเรียนสนุกและเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน กระจาดทอง (2554: บทคัดยอ)
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรีย นโดยใชบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบ
คอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับดี ( X =4.35, S.D.=0.56)
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9. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม
โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) ผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะไวดังนี้
9.1 ขอคนพบจากการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเพราะการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทเกม โดยใช วิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู ผูวิจัยคิดวาควรจะนําบทเรียนนี้ไปใชกับ
นักเรียนหองอื่น ๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือระดับชั้นอื่น ๆ หรือใหผูเรียนไดใชบทเรียนอยางตอเนื่องเพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น
เรื่อย ๆ
9.2 ควรนํ าบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนไปใช กับ วิช าอื่ น ๆ หรือนําไปบูร ณาการกั บวิช าอื่ น ๆ เพื่ อใหบ ทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น และและควรเพิ่มสื่อและเนื้อหาของรายวิชาใหครบถวนเพื่อความสมบูรณบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
The Development Achievement with a Computer Online.
Brainstorming Ways to Teach their Crafts for Students Grade 5
อวัตถา แกวหานาม1 และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
awattaaey@gmail.com and 2ubonrat76@gmail.com
บทคัดยอ
การวิ จัยครั้งนี้ มีวัต ถุประสงคเพื่ อ 1) พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ที่ มีประสิท ธิภาพ
2) เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกั บ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการ
สอนแบบระดมสมอง กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคี
พิทยา) จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิ วเตอรออนไลน เรื่อง
งานประดิษฐ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ออนไลนประกอบไปดวยเนื้อหาแบงออกเปน 3 บท คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน
ระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนเทากับ 80.11/87.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคา
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง อยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน วิธีการสอนแบบระดมสมอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
This research were aimed 1) to develop the online course named “productive and efficient crafts’’,
2) to compare the result before and after taking this online course along with the teaching method of
Brainstorming and 3) to evaluate the students’ satisfaction over the online course and the teaching
method of Brainstorming. The representative sample of this research was a group of 30 students in in
grade 5 of Tessaban 1 Watprangam Samakeepittaya School. The research tool was composed of the
online course ‘Crafts’, the evaluation of the course’s quality, the test results and the evaluation of the
students’ satisfaction. The statistics to be considered for this research was the average, the standard
deviation, and the results that show 1) the three chapters of the online course; the content of all course
must be very good, the technic and method must be very good. It is required to appear the result at
80.11/87.67 2) the students’ learning achievement after the course must be significantly leveled up .05
3) The students were highly satisfied by the online course and the method of brainstorming ( X = 4.43,
S.D. = 0.51).
Keywords: learners with computer online, brainstorming method, learning achievement
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1. บทนํา
ในยุคปจจุบันอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุก ๆ ดาน เชน การติดตอสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ดานการศึกษาหาความรู และขาวสารต าง ๆ ที่รวดเร็วทันเหตุการณ ดัง นั้นอินเทอรเน็ ตจึงมีส วนชวยในการ
นําเสนอสิ่งตาง ๆ ไดอยางนาสนใจและทันทวงที อีกทั้งยังเปนมัลติมีเดีย ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน เสียงและรูปแบบ
ในการนําเสนอ ทําใหนักเรียนเกิดประสบการณและมีกระบวนการในการเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น
บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนบนเครื อข ายอิ นเทอร เ น็ ต (WBI: Web Based Instruction) จั ด ว าเป นสื่ อ
อิเ ล็ กทรอนิกส ป ระเภทหนึ่ ง ที่ นําเสนอองค ค วามรู อย างเป นระบบและเป นขั้ นตอนตามหลักการเรี ยนรู โดยใชเ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมานําเสนอและจัดการ ซึ่งปจจุบันวงการศึกษาไดใหความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนอยางมาก เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรูใน
ลักษณะตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญาของแตละคนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรง
กับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถโดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก อัตราการใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในยุคสารสนเทศที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเชนปจจุบัน (มนตชัย เทียนทอง, 2544: 3)
จากเหตุ ผ ลข างต น ผูวิจัยต องการหาแนวทางที่จะปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมทางการเรีย นของนั กเรี ยนดวยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถใชงานไดกับโนตบุค สมารทโฟน แท็บเล็ต ทั้งในระบบพีซี แอนดรอยด และ
ไอโอเอส ทําให ทั นโลกทันสมั ย เหมาะกับ ยุค ที่มี อินเทอรเ น็ต เป นแหล ง เรี ยนรู และเนื้ อหาอาจสง ผลให ผู เรี ยนมีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย นดี ขึ้ น จากเดิ ม ด วยวิ ธี การสอนแบบระดมสมอง (Brainstorming) ที่ เ ป นอี ก หนึ่ ง ตั ว ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนั กเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 รวมกั บ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรี ยนทั้ง กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรี ยนคอมพิวเตอร
ออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรีย นหลังเรียนด วยบทเรียนคอมพิวเตอร ออนไลน เรื่ อง งานประดิษฐ รวมกั บ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
กิดานันท มลิทอง (2543) ไดใหความหมายไววา การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการใชเว็บในการ
เรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อการนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเปนเพียง
การนําเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชนตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต
เชน การพิมพขอความโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยดวยขอความเสียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดย
อาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ มาเปนสื่อกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 วิธีการสอนแบบระดมสมอง
ทิศนา แขมณี (2548: 348) การจัดกลุมอธิปรายแบบระดมสมองประกอบดวยสมาชิกประมาณ 2-6 คน ที่
มีความรูและประสบการณพอสมควรในเรื่องที่จะอภิปราย จุดประสงคของกลุมนี้ก็เพื่อใหไดความคิดมากที่สุด ในเวลาที่จํากัด
และเพื่อแสวงหาความคิดสรางสรรคจากกลุม กลุมที่ประธานนําการอภิปรายและกระตุนใหสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี โดยไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด ดีไมดี เพื่อให ไดความคิดจํานวนมาก เลขานุการของกลุ มจดบันทึกความคิดเห็ น
ทั้งหมดไว ขั้นตอไปจึงนําความคิดที่ไดมาวิเคราะห และปรับปรุง เพื่อใหไดความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับปญหา
ดังนั้น วิธีการสอนแบบระดมสมอง คือ การใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีและมีสวนรวมใน
การอภิปรายในการแกไขปญหาหรือการใหขอเสนอแนะตาง ๆ โดยทุกคนไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็นของคนอื่น มี
การจดบันทึกในการแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเพื่อประเมินผลในการเรียนการสอนตอไป
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมพร เชื้อพันธ (2547: 53) สรุป วา ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิช าคณิต ศาสตร หมายถึง ความสามารถ
ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตาง ๆ ของผูเรีย นที่ไ ดจากการเรี ยนรู อันเป นผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรื อ
ประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ
พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาด
ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจิ นดา (2549: 42) กลาวา ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรื อผลสําเร็จที่
ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิ สัย และ
ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว
ดังนั้นจึงสรุ ปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น หมายถึ ง ผลที่เกิด จากกระบวนการเรี ยนการสอนที่จะทําให
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสั ย
และดานทักษะพิสัย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณั ฐ ภณ สุ เ มธอธิ ค ม (2554: บทคั ด ย อ) ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่ อคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย บนเครื อข า ย
อินเทอรเน็ต วิชา การจัดแสงเพื่องานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสีย ง มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิช าการจั ดแสงเพื่องาน
ออกอากาศ ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต
2) แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา ไดสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา การจัดแสงเพื่อ
งานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก มีคุณภาพดานมัลติมีเดียอยูในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพของสื่ออยูในระดับ 94.80/96.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 90/90
ชลธิชา ศรีอุบล (2557: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสื่อสารมวลชน
เพี่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 48 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุ มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสื่อสารมวลชนเพี่อการศึกษา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูใน
ระดับดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 88.22/91.48
สุริยา ประทุมวัน และวินัย เพ็งภิญโญ (2559: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต (WBI) ดวยโปรแกรม Moodle โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) รายวิชา
เทคโนโลยี สาระสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย อินเทอรเน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสาระสนเทศและ
การสื่อสาร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังหลังเรียนจากการเรียนด วยบทเรีย น
คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทุงคอก
โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง
อินเทอรเน็ต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรบทเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบวา คะแนนกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ
( X =14.53, S.D.= 3.18) และหลั งการเรียนดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรบนเครือขายอิ นเทอรเน็ต นักเรียนกลุมตัวอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X =23, S.D.=3.20) ซึ่งสูง ขึ้นกวาคะแนนก อนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 และความพึงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ( X =4.32, S.D.=0.08)
จึงสรุปไดวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
มีประสิทธภ าพมากกวา 80/80 ซึ่ งมีประสิท ธิภาพตามเกณฑที่ กําหนดไว นั่นแสดงว าการจัดการเรี ยนการสอนดวยการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
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5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ ใชใ นการวิ จัยครั้งนี้ คือ นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 โรงเรีย นเทศบาล 1 วัด พระงาม
(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 60 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง สาเหตุที่เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เนื่องจากเวลาใหงานกลุม นักเรียนหองนี้คอนขางมีปญหา
ผูวิจัยจึงเลือกนักเรียนหองนี้ในการทดลองวิจัย
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง งานประดิษฐ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
5.3.1 ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเนื้อหากับ
จุด ประสงค ใ นรายวิ ช า ศึกษาวิ ธีการสร างบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ออนไลน ศึกษาวิ ธีการสอนแบบระดมสมอง เพื่ อนํ ามา
ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
5.3.2 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ
5.3.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได
5.3.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในดาน
เทคนิค ดานเนื้อหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
5.3.5 ออกแบบการจั ดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร ออนไลน เรื่อง งานประดิ ษฐ ร วมกั บ
วิธีการสอนแบบระดมสมอง โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนของการเรียนดังนี้
1) ผูสอนกําหนดปญหา
2) แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 5-6 คน เลือกประธานและเลขา เพื่อชวยในการอภิปรายและบันทึกผล
3) สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดภายใน
เวลาที่กําหนด
4) คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นาจะเปนไปได หรือเหมาะสมที่สุด
5) ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานของตน
6) อภิปรายและสรุปผล โดยนักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
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5.3.6 นํ าบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ไปทดลอง โดยใชวิธีการสอนแบบระดมสมองที่
กําหนดไว ในที่นี้ใชกับกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
จํานวน 30 คน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนกับกลุมเปาหมาย
5.3.7 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ
5.3.8 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง
6. ผลการศึกษา/การวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนแ ละการประเมิน ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2

(ก) หนาแรกบทเรียน

(จ) หนาแบบทดสอบ

(ข) หนาบทเรียนที่ 1

(ค) หนาบทเรียนที่ 2

(ฉ) หนาแบบทดสอบกอนเรียน

(ง) หนาบทเรียนที่ 3

(ช) หนากิจกรรมวิดีโอเพิ่มเติม

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง
งานประดิษฐ (ข) หนาตางบทเรียนที่ 1 (ค) หนาตางบทเรียนที่ 2 (ง) หนาตางบทเรียนที่ 3 (จ) หนาตางแบบทดสอบ ซึ่งมีทั้ง
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แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน (ฉ) หนาตางแบบทดสอบกอนเรียน (ช) หนาตางกิจกรรมวิดีโอเพิ่มเติม โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมจากในบทเรียน
นักเรียนที่เ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่ อง งานประดิษฐ สํ าหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี
ประสิทธิภาพปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รายการคะแนน
คะแนนกอนเรียน (E1)
คะแนนหลังเรียน (E2)

ประสิทธิภาพ
80.11
87.67

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งาน
ประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 80.11 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
ประเมินผลรวม คิดเปนร อยละ 87.67 แสดงวาบทเรียนมีประสิท ธิภาพเท ากับ 80.11/87.67 ซึ่ งคาประสิทธิภาพ E2 มีค า
มากกวา E1 เพราะหลักจากนักเรียนศึกษาเนื้อหาจนครบถวนแลวนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
สภาพการเรียน
จํานวนนักเรียน
กอนเรียน
30
หลังเรียน
30
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

X

12.90
25.00

S.D.
3.19
2.10

t-test
18.24*

จากตารางที่ 2 สรุ ป ได วา การเรีย นด วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ออนไลน เรื่ อง งานประดิ ษฐ สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง จํานวน 30 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)

1938 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
รายการประเมิน
1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
5. นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ
6. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน
7. นักเรียนพอใจในเนื้อหา
8. นักเรียนพอใจในวิดีโอประกอบบทเรียน
9. นักเรียนพอใจที่ไดทําแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรูจากบทเรียน
10. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
คาเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
S.D.
X
4.57 0.57
4.13 0.57
4.43 0.68
4.43 0.73
4.37 0.72
4.50 0.68
4.40 0.62
4.40 0.67
4.50 0.63
4.60 0.50
4.43 0.51

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบ
ระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรั บชั้ นประถมศึกษาปที่ 5 พบว า คาเฉลี่ย ความพึง พอใจเท ากั บ 4.43 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.51 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร อ อนไลน เรื่ อง งานประดิ ษ ฐ พบว าผู เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ นว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรออนไลนมีความเหมาะสมทางดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และมีความ
เหมาะสมทางดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 บทเรียนคอมพิวเตอร
ออนไลนที่สรางขึน้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.11/87.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน
เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง หลังเรียนที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
8. อภิปรายผล
8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนไดดําเนินการตามวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนอยางมี
แบบแผน โดยการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา กําหนดวัตถุประสงคแบบทดสอบที่นําวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรี ยน และ
ไดรับการตรวจสอบจากผูเชีย่ วชาญทางดานเนื้อหา และทางดานเทคนิค พบวาผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ
ที่ดีมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา ศรีอุบล (2557: บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
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วิช าสื่ อสารมวลชนเพี่ อการศึ กษาสํ าหรั บนั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี แ ละสื่ อสารการศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กลาววา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ออนไลนที่พัฒนาขึ้น
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
เนื่องมาจากบทเรีย นคอมพิวเตอรออนไลน ที่พั ฒนาขึ้ นมีป ระสิท ธิภ าพช วยเพิ่ มศั กยภาพในการเรี ยนรูใ หแ กนักเรี ยน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวิทย ทองกวาว และมนัสนิต ใจดี (2559: บทคัดยอ) เรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT ที่
กลาววา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อยูในระดับมาก เนื่องมาจากนักเรียนมีความสนุกสนานในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา ประทุมวัน
และวินัย เพ็งภิญโญ (2559: บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรม Moodle
โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุง คอก ที่กลาววา ความ
พึงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีมาก
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย
1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับนักเรียนกลุมอื่น โดยใหเวลาในการเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนใหมากกวาที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูอยางละเอียดมากขึ้น
2) สรางบทเรียนที่เพิ่มหั วขอเรื่องยอยของหนวยการเรียน แบบฝกหัด ใหมากกวาที่ใช ในงานวิจัย เพื่อจะให
ผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน
1) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ผูสอนควรจะสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน
และใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนไปใชในครั้งตอไปอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมให
มากขึ้น หรือเปลี่ยนกิจกรรมใหม ๆ ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียนใหเขาใจและเกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน 2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
The Development of Learning in 21st Century using an Electronic Book
(E-Book) in Basic Information Technology 2 Subject Computer Networks
for Grade 7 Students Srayaisomwittaya School SuphanBuri.
พลอยปภัส เนียมสีนวล* และวินัย เพ็งภิญโญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2) หาประสิทธิภาพของผูเรียนทีเ่ รียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ รียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน และแบบสอมถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบ
สถิติที
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเทากับ 80.66 /84.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80 /802) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) โดยรวมอยูในระดับดี
คําสําคัญ: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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Abstract
The purposes of the research were to 1) develop learning in 21st Century using an Electronic Book
(E-Book) in Basic Information Technology 2 Subject Computer Networks. 2) evaluate the efficiency of the
developed an Electronic Book. 3) compare students' learning achievement before and after learning the
developed an Electronic Book. 4) inquire students' satisfaction towards learning with an Electronic Book.
The research instruments include Electronic Book, Pre-test, Post-test and questionnaire. The statistics
used in data analysis were Mean, Standard Deviation and t-test.
The research findings showed that 1) the efficiency of the an Electronic Book was 80.66 /84.67 which
was higher than the standard criteria of 80/80. 2) the students' learning achievement after learning with
the an Electronic Book was higher than before learning at the statistically significant level of .01 3) the
overall students' satisfaction towards learning with the an Electronic Book was good level.
Keywords: learning in 21st century, electronic book, computer networks
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1. บทนํา
แนวคิดทักษะแหงอนาคตใหมกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนที่ยอมรับในการสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางเนื่องดวยเปนกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก
(Core Subjects) และทั กษะแหง ศตวรรษที่ 21 ที่จะชวยผูเรี ยนไดเตรียมความพร อมในหลากหลายดาน รวมทั้ง ระบบ
สนั บ สนุ นการเรี ย นรู ได แ กม าตรฐานและการประเมิ น หลั กสู ต รและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาครู สภาพแวดล อมที่
เหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขาม “สาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเปนผูสอนไมได แตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบ
การเรียนรู ฝกฝนใหตนเองเปนโคช (วิจารณ พานิช, 2555)
ปญหาของการจัดการเรียนการสอน เด็กมีความแตกตางกันทางดานสติปญญา และดานรางกาย ปญหาครอบครัว
แตกแยก เด็กอาศัยอยูกับญาติ มีเนื้อหาวิชาที่มาก และสาระการเรียนการสอนแตละครั้งไมตอเนื่อง นักเรียนบางคนไมสบาย
ใจในกิจกรรม และทําไมจริงจังจึงมีผลตอการจัดกิจกรรม นักเรียนตองเขาคิวรอนานกับนวัตกรรมบางชนิด และสภาพการเรียน
การสอน ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมคือ บรรยายหนาชั้นเรียน แตสวนใหญมีแนวโนมในการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูยังไมมีการนําสื่อ
นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาผูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา พั ฒ นาหลักสู ตรให เอื้ อตอการประยุ กตใ ช เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจั ด การเรี ย นการสอนดวยหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนที่ตองการศึกษาหาความรูจากสื่อที่หลากหลาย อาทิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ
ขอความ เปนตน นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังลดขอจํากัดของหนังสือปกติทั่วไป สงผลใหการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในการเรียนการสอนนั้นสามารถใชได ทั้งรูปแบบของการอ านและการนํ าเสนอในลักษณะของสื่อมั ลติมีเ ดีย ซึ่ งทําใหผูอาน
ตอบสนองกับ เนื้อหาไดอย างรวดเร็ว นอกจากนี้หนั งสืออิเ ล็กทรอนิกสยั งใชค อมพิวเตอรเ ปนสื่อกลางในการตอบสนองการ
เรียนรูดวยตนเอง หรือแมแตการนําไปใชเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตอีก
ดวย (เสาวลักษณ ญาณสมบัต,ิ 2555: 33-35)
เนื่ อ งด ว ยในสภาพป จ จุ บั น ผู เ รี ย นมี ป ญ หาในด า นเวลาเรี ย น เนื่ อ งจากในภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2560
มี วัน หยุ ด ราชการและวั น สํ า คั ญ ทางศาสนามาก จึ ง ทํ า ให ผู เ รี ย นหยุ ด เรี ย นบ อยและเรี ย นช า ผู วิ จัย จึ ง ได จัด ทํ า หนั ง สื อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส เรื่ อง ระบบเครื อ ข ายคอมพิ วเตอร (Computer Network) สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1/3
เพื่อแกปญหาในการเรียนของผูเ รียนเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อพัฒนาสื่อการเรี ยนรูใ นศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
2.2 หาประสิทธิภาพของผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรีย บเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรีย นของผูเ รียน โดยการใชหนังสืออิ เล็กทรอนิกส
ที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น
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3. สมมติฐานในการในการศึกษา
3.1 ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book) ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสูงกวากอนเรียนระดับสถิติ .05
3.3 ความพึงพอใจของผูเ รียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.1 วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นภายหลัง ป ค.ศ. 1940 โดยปรากฏใน นิยายวิทยาศาสตร
ตอมาไดมีการพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยสแกนหนังสือจัดเก็บขอมูลเปนแฟมภาพตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และนําแฟมภาพตัวหนังสือมาผาน กระบวนการแปลงภาพเปนขอความดวยการทํา OCR (Optical Character Recognition)
โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร เ พื่ อแปลงภาพตั วหนั ง สือใหเ ป นขอความที่ส ามารถแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได การถ ายทอดข อ มู ล จะ
ถายทอดผานทางแปนพิมพ และประมวลผลออกมาเปนตัวหนังสือและขอความดวยคอมพิวเตอร ดังนั้นหนากระดาษจึงเปลี่ยน
รูปแบบไปเปนแฟมขอมูลแทน ทั้งยังมีความสะดวกตอการเผยแพรและจัดพิมพเปนเอกสาร (Documents printing) และ
หลังจากนั้นมีบริษัทผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนมาก ไดพัฒนาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ออกมาเปนลักษณะเหมือนกับหนังสือทั่วไป กลาวคือ สามารถแทรกขอความ แทรกภาพ จัดหนาหนังสือไดตามความตองการ
ของผูผลิต และที่พิเศษกวานั้นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสเหลานี้ สามารถสรางจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ (เจษฎา ถาวรนุวงศ, 2553)
4.1.2 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ (2540) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไววาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง
การคลิกเปดเอกสารไฮเปอรเท็กซและไฮเปอรมีเดีย ไดทําใหผูใชเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของเชื่อมโยงไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรั่ง
พรอมดวยขอมูลมัลติมิเดียในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนสื่อในการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและ
สถานที่ที่ตนสะดวก
ครรชิ ต มาลั ย วงศ (2540) หนั ง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส หมายถึ ง รู ป แบบของการจั ด เก็ บ และนํ าเสนอข อมู ล
หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนขอความ ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงตาง ๆ ขอมูลเหลานี้มีวิธีเก็บในลักษณะพิเศษ
นั้นคือ จากแฟมขอมูลหนึ่งผูอานสามารถเรียกดูขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดทันที โดยที่ขอมูลนั้นอาจจะอยูในแฟมเดียวกัน หรือ
อาจจะอยูในแฟมอื่น ๆ ที่อยูหางไกลก็ได หากขอมูลทีก่ ลาวมานี้เปนขอความที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกวาขอความหลาย
มิติ (Hypertext) และหากขอมูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวดวย ก็เรียกวาสื่อประสมหรือสื่อหลายมิติ (Hypermedia)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิเ ชษฐ เพี ย รเจริญ (2556) ได ทําการพั ฒ นาหนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส เรื่ อง สื่ อการสอน โดยได ท ดลองกั บ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 55 คน ผลการวิจัยพบวา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เรื่องสื่อการสอนมีประสิทธิภาพ 82.0/82.5 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องสื่อการสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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วารุณี คงวิมล (2559) ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง การใชโปรแกรม Photoshop
เพื่อผลิตสื่อการสอน สําหรับครูระดับประถมศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางเปนครูระดับประถมศึกษาไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยา งแบบเจาะจง
จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องการใชงานโปรแกรม Photoshop เพื่อผลิตสื่อการ
สอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard)
ที่ตั้งไว และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรสา พานิชเจริญผล (2556). ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
17 ในจังหวัดตราด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด ซึ่งคัดเลือกมาดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชโรงเรียนเปน
หนวยในการสุมไดโรงเรียนบอไรวิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 จํานวน 5 หองเรียน ซึ่งจัดนักเรียนเขาชั้นเรียนแบบ
คละความสามารถ แลวใชวิธีสุมแบบเจาะจง เลือกหองเรียนเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จํานวน 2 หองเรียน หองเรียน
ละ 35 คน ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 82.06/80.11 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสู งกวาการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ย ( x = 4.06)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75) อยูในระดับมาก
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย
5.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 4 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณา
คะแนน GPA เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง พบวามีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางจนมาถึงระดับออน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.2 บทเรี ยนหนัง สืออิ เล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่ องระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book)
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน
5.3.1 ขั้ นการวิ เคราะห การกํ าหนดเนื้อหา การวิเ คราะห เนื้ อหา กํ าหนดหัวเรื่อง และวั ตถุป ระสงคทั่ วไป
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคของรายวิชารวมกับการใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยเลือก
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เนื้อหาที่เหมาะสมมาทําเปนบทเรียน โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2
เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งนักเรียนสามารถทําความเขาใจได
5.3.2 ขั้นการออกแบบ การออกแบบกิจกรรมในแตละบทเรียน โดยในขั้นตอนแรกใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรี ยนในกระดาษ และเมื่ อผานการทดสอบกอนเรี ยนแล วนักเรี ยนจะสามารถศึกษาเนื้ อหาในแต ละบทเรีย นเครือข าย
คอมพิวเตอร ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
5.3.3 ขั้นการพัฒนา การสรางบทเรียนเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรดวยหนังสืออิเล็ กทรอนิกส (E-Book) โดย
การใชโปรแกรม Flip Album Vista Pro เพราะสามารถควบคุมการเลน และแสดงผลขอมูลไปยังโปรแกรมประยุกต และมี
โปรแกรมสนั บสนุ นตาง ๆ และนํ าไปให ผู เชี่ ย วชาญจํานวน 3 คน เพื่ อตรวจสอบความถู กตองของหนั ง สื ออิ เ ล็กทรอนิ กส
(E-Book) ทั้งในดานเนือ้ หา ดานเทคนิค และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ IOC กอนนําไปใช
5.3.4 ขั้นการนําไปใช นําบทเรียนเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ที่ปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํ าของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและดานเทคนิคแลว ไปใชกับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/3 โรงเรีย น
สระยายโสมวิทยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 ในภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 30 คน เพื่อ
หาประสิทธิภาพและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แสดงตัวอยางดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5.3.5 ขั้นการประเมินผล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยดําเนินการตามแบบแผนของการ
วิจัย แบบกลุ มเดีย ว สอบกอน-สอบหลัง จากนั้ นนํ าขอมูล ที่ไ ดไปใช วิเ คราะห หาประสิท ธิภ าพของบทเรีย น และผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน
5.4 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ค า เฉลี่ ย ค า ร อ ยละ ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และเปรี ย บเที ย บค า สถิ ติ
(Dependent t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลของการพัฒนาสื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ผูวิจัย ได พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนรู เ รื่ อง ระบบเครื อข ายคอมพิ วเตอร (Computer Network) โดยการใช ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แสดงดังภาพที่ 2

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1947

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ภาพที่ 2 หนาจอเนื้อหาบทเรียน
6.2 ผลการหาประสิทธิภ าพของสื่อ การเรียนรู โดยใชหนังสืออิเ ล็กทรอนิก ส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรีย นรู โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
x
1. คะแนนระหวางเรียน (E1)
15
6.73
80.66
2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2)
15
9.77
84.67
จากตารางที่ 1 การทดสอบระหวางเรียน (E1) จากผลการทดสอบระหวางเรียนจะไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.73
คิดเปนรอยละ 80.66 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) จะไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.77 คิดเปนรอยละ 84.67 แสดงวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.66 /84.67 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
6.3 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดว ยสื่อการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัย ไดดํ าเนิ นการนําสื่อการเรีย นรูโ ดยใชห นั งสื ออิเ ล็ กทรอนิ กส (E-Book) เรื่ องระบบเครื อข ายคอมพิ วเตอร
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทําการเก็บรวบรวมคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน จํานวน 30 คน สามารถวิเคราะหผลไดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวน (คน) คะแนน
x
ทดสอบกอนเรียน
30
15
6.73
ทดสอบหลังเรียน
30
15
9.77

T

Sig.

8.20*

0.00

จากตารางที่2 พบวา ผลคะแนนเฉลี่ยของผูเรี ยนทั้ งหมดที่ได จากการทํ าแบบทดสอบกอนเรีย นมีค าเทากับ 6.73
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และคะแนนเฉลี่ ยของผูเรี ยนทั้ง หมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลั ง เรีย นมีค าเทากับ 9.77
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1948 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

6.4 ผลของการประเมิ น คุ ณ ภาพพัฒ นาสื่ อ การเรี ยนรู โ ดยใช ห นั งสือ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Book) ในรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรู โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร หลังจากจัดกิจกรรมจากนั้นนําผลการสอบถามมา
วิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มสี ื่อการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร
รายการ
x S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ความพึงพอใจดานการผลิตสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร
4.36 0.63
ดี
2. ความพึงพอใจดานเนื้อหาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร
4.30 0.21
ดี
โดยรวม
4.33 0.42
ดี
จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึง พอใจของนั กเรี ย นที่มี ต อ มีสื่ อการเรี ยนรู เ รื่องเครื อขายคอมพิ วเตอร พบว า
การประเมินทางดานการผลิตสือ่ การเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.63 แสดงวาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพการผลิตสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรอยูใน
ระดับ ดี และดานเนื้ อหาสื่ อการเรีย นรูเ รื่องเครือขายคอมพิ วเตอรมีค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.30 และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานมีค า
เทากับ 0.21 แสดงวาสื่อการเรียนรูเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานเนื้อหาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร มี
คุณภาพระดับดี
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการหาประสิท ธิ ภาพของสื่ อการเรีย นรูค อมพิ วเตอร โดยใช ห นั งสื ออิ เ ล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาการทดสอบระหวาง
เรียน (E1) จากผลการทดสอบระหวางเรียนจะได คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.73 คิด เปนร อยละ 80.66 และผลการทดสอบ
หลังเรียน (E2) จะไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.77 คิดเปนรอยละ 84.67 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ
80.66 /84.67 ซึ่งมีคาสูงกวา เกณฑที่กําหนดคือ 80/80
7.2 ผลของการเปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง เรีย นดวยสื่ อการเรี ยนรู โดยใช หนัง สืออิ เล็กทรอนิกส
(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ผลคะแนนเฉลี่ย ของ ผูเ รียนทั้ง หมดที่ไ ดจากการทําแบบทดสอบกอนเรี ยนมีคาเทากับ 6.73 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน
และคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 9.77 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียน
ดวยสื่อการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ผลการหาความพึ งพอใจของนักเรีย นที่มี ตอมี สื่อการเรีย นรูเ รื่องเครื อข ายคอมพิ วเตอร พบวา การประเมิ น
ทางดานการผลิตสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.63
แสดงวาสื่อการเรียนรู เรื่องเครือขายคอมพิ วเตอร มีคุณภาพการผลิตสื่อการเรีย นรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร อยูใ นระดับ ดี
และดานเนื้อหาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.21
แสดงวาสื่อการเรียนรูเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานเนื้อหาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพระดับดี
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8. อภิปรายผลกาวิจัย
8.1 จากการพิ จารณาเรื่องประสิทธิ ภาพของสื่อการเรียนรูเรื่อง ระบบเครือข ายคอมพิวเตอร โดยการใช หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีมีประสิทธิภาพ
80.66/84.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 โดยคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ซึ่งมีคาประสิทธิภาพ
เทากับ 80.66 สูงกวาคาประสิทธิภาพ 80 ที่ตั้งไว จะเห็นวาเกณฑสูงกวาเชนเดียวกัน เพราะวาในการเรียนระหวางเรียนผูเรียน
ไดเขามาศึกษาบทเรียน ทํ าใหผู เรียนมี ความเขาใจกับบทเรียน โดยปกติคาของแบบทดสอบระหว างเรีย น (E1) จะสูงกว า
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) เนื่องจากเกิดจากการวัด ผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียน เมื่ อผูเรียนเรียนจบหนวยจะทําการสอบวัดผล
แบบทดสอบระหวางเรี ยนทันที ส วนแบบทดสอบหลังเรีย นจะทําการทิ้งระยะเวลาในการสอบหลังจากจบบทเรี ยน จึงมีค า
เทากับ 80.66/84.67 สอดคล องกับงานวิ จัยของ วารุณี คงวิมล (2559) ไดทํา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
เรื่อง การใชโปรแกรมPHOTOSHOPเพื่อผลิตสื่อการสอน สําหรับครูระดับประถมศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ประชากรที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางเปนครูระดับประถมศึกษาไดมาจาก
การเลื อกกลุ มตัวอย างแบบเจาะจง จํ านวน 30คน ผลการวิ จัย พบว า หนัง สืออิเ ล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง การใช งาน
โปรแกรมPhotoshop เพื่อผลิตสื่อการสอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) ที่ตั้งไว และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยสื่อการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอน
เรียน เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 จึงอาจ
ทําแบบทดสอบแบบคาดเดา เมื่อไดศึกษาเนื้อหาดวยสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชหนังสือ อิเล็กทรอนิกส
(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง รวมทั้งผูเรียน
ไดมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธกับบทเรียน ทําใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู จึงสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยสื่อการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
สื่อการเรียนรูมีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรสา พานิชเจริญผล (2556). ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ในจังหวัดตราด โดยกลุมตัวอยางทีjใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2555 สังกัด
สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด ซึ่งคัดเลือกมาดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
ในการสุมไดโรงเรียนบอไรวิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 จํานวน 5 หองเรียน ซึ่งจัดนักเรียนเขาชั้นเรียนแบบคละ
ความสามารถ แลวใชวิธีสุมแบบเจาะจง เลือกหองเรียนเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ
35 คน ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสื ออิ เล็กทรอนิกสมี ประสิท ธิภาพ 82.06/80.11 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทีjเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ย ( x = 4.06)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75) อยูในระดับมาก
8.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอมีสื่อการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การประเมินทางดาน
การผลิตสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.63 แสดงวา
สื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพการผลิตสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร อยูในระดับดี และดาน
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เนื้อหาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.21 แสดงวา
สื่อการเรียนรูเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานเนื้อหาสื่อการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพระดับดี จึงสรุปได
วาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถ
นําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนรูไดเปนอยางดี สรางแรงจูงใจตอผูเรียน หากมีการนําเสนอ
อยางมีระบบจะทําใหผูเรียนเรียนเขาใจเนื้อหางายและชวยใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
9. ขอเสนอแนะ
9.1 การพัฒนาสื่อการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยสื่อคอมพิวเตอรในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
9.2 ควรเพิ่มลักษณะของกิจกรรมการเรียนใหนาสนใจมากขึ้น
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ความแตกตางของสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
Accessibility to Dental Services among the Elderly with
Differences in Health Status
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบตัดขวางเพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล สภาวะสุขภาพ และการเขาถึงบริการทันตกรรม
ของผูสูงอายุ และเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลและสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ เก็บขอมูล
โดยการใชแบบสอบถามและตรวจสุขภาพ ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางผูสูอายุในตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบ t-test และ One Way ANOVA ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย
พบวา ผูสูงอายุชวงอายุ 60-70 ป มีการเขาถึงบริการทันตกรรมที่ดีกวาชวงอายุมากกวา 70 ป และผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตร
มีการเขาถึงบริการทันตกรรมแตกตางจากการอยูคนเดียว การอยูกับคูครอง และการอยูกับญาติ ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดดี
สามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดนอย ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาทางการมองเห็นและไมมีสภาวะ
ขอเขาเสื่อมสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีปญหาดังกลาว
คําสําคัญ: สภาวะสุขภาพ การเขาถึงบริการทันตกรรม ผูสูงอายุ
Abstract
This research is a cross-sectional study.The purpose were studied the personal characteristics,
health status and dental services accessibility of the elderly ,and compared dental services accessibility
with differences in personal characteristics and health status among the elderly. Data were collected by
using questionnaire and health examination. A study of the Elder in Nong Bo, Songphinong, Suphanburi.
Data were analyzed by t-test and One Way ANOVA at 0.05 significance level. The results show that Elderly
people aged 60-70 years have better dental services accessibility than the age of 70 years. The elderly
living with their offspring have better dental services accessibility than being alone or living with a spouse
or staying with relatives. Well elder have better dental services accessibility than home bound elder. The
elderly without vision problems and without osteoarthritis have better dental services accessibility than
the elderly with such problems.
Keywords: health status, dental services accessibility, elderly
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1. บทนํา
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเสื่อมถอยของประสิทธิภาพรางกาย ปญหาหรือสภาวะทางสุขภาพของผูสูงอายุนั้นมีผลตอการ
ใชชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ปญหาดานสุขภาพที่มักพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู ง รวมถึ งโรคเรื้ อรัง อื่น ๆ ภาวะซึ มเศร า การมองเห็น การได ยิน ขอเข าเสื่อม รวมถึ งสมรรถนะทางรางกายในการ
ชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุที่เสื่อมลง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ ยวกับการดูแลสุขภาพตาง ๆ ที่มักลดนอยลงไปตามอายุที่ เพิ่มขึ้น นอกจาก
ปญหาดังกลาวยังพบวาปญหาสุขภาพที่สาคัญอีกอยางหนึ่งของผูสูงอายุ คือ ปญหาสุขภาพชองปาก เนื่องจากระบบบดเคี้ยว
สงผลกระทบโดยตรงตอภาวะโภชนาการของผูสูงอายุ จากรายงานผลการสารวจสภาวะสุขภาพชองปาก ครั้งที่ 7 (สํานักทันต
สาธารณสุข, 2556) ดังนั้นการเขาถึงบริการสุขภาพจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุ
จากขอมูลสถิติของประเทศไทยพบวาผูสูงอายุไดรับบริการตรวจสุขภาพ เพียงรอยละ 52.2 (สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2557) และจากการศึกษาเรื่อง การใชบริการสุขภาพชองปากในทศวรรษแรกของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประเทศ
ไทย พบวา กลุมผูสูงอายุใชบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้นในป 2550 แตลดลงในป 2554 จึงสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุใ นประเทศ
ไทยยังมีปญหาเรื่องการเขาถึงบริการทันตกรรม (เพ็ญแข ลาภยิ่ง และวีระศักดิ์ พุทธาศรี , 2556) สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ ที่พบวา การเขาถึงบริการทันตก
รรมยังมีปญหาการเขาถึงคอนขางมาก (พินิจ ฟาอํานวยผล, 2557) ในปจจุบันไดมีความพยายามอยางยิ่งในการเพิ่มการเขาถึง
บริการในผูสู งอายุ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในแผนงานทันตสุ ขภาพส าหรับผู สูง อายุป ระเทศไทย พ.ศ.2558-2565 ได กําหนด
แนวทางเพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงการบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพชองปากเพิ่มขึ้น (สุธา เจียรมณีโชติชัย,
2559) ในดานการเขาถึงบริการทันตกรรมนั้นพิจารณาจากการเขาถึงบริการสุขภาพในมิติตาง ๆ ไดแก ดานการเขาถึงสถาน
บริการ ดานความเพี ยงพอของบริการ ดานความสะดวกของบริ การ ดานความสามารถในการจ ายคาบริการ และดานการ
ยอมรับในบริการ (Penchansky, R., & Thomas, W.J., 1981)
จากการสํารวจการให บริ การทั นตกรรมผูสู งอายุ ในประเทศไทย ป 2558-2559 พบวา ผู สูง อายุไ ดรั บการตรวจ
สุขภาพชองปาก รอยละ 8.61 และ 17.62 ตามล าดับ และการใหบริการทันตกรรมผูสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี ป 25582559 พบวา ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก รอยละ 4.18 และ 15.12 ตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ใน
ภาพรวมระดับประเทศ และระดับจังหวัด แมจะมีการเขาถึงบริการทันตกรรมในผูสูงอายุที่ดีขึ้น แตยังถือวาอยูในระดับต่ํามาก
แตในระดับตําบลมีแนวโนมลดลงจากปกอน และอันเนื่องจากประชากรในวัยสูงอายุมักมีปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพหลาย ๆ
อยาง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความแตกตางของปจจัยตาง ๆ กับการเขาถึงบริการทัน
ตกรรมของผูสูงอายุ เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงบริการทันตกรรม
สําหรับผูสูงอายุ ซึ่งจะสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพชองปากดีและมีฟนใชงานไดอยางเหมาะสมตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ
2.2 เพื่อประเมินการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลและสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของ
ผูสูงอายุ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุแตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล
3.2 การเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุแตกตางกันตามสภาวะสุขภาพ
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4. นิยามศัพท
4.1 คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ การอยูอาศัย แหลงรายไดหลัก สิทธิการ
รักษาพยาบาล สถานบริการทันตกรรม
4.2 สภาวะสุขภาพ ไดแก โรคประจําตัว สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของผูสูงอายุ ภาวะทางตา ภาวะซึมเศร า
ภาวะขอเขาเสื่อม ภาวะการไดยิน
4.3 การเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ มีทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการเขาถึงสถานบริการ ดานความเพียงพอ
ของบริการ ดานความสะดวกของบริการ ดานความสามารถในการจายคาบริการ และดานการยอมรับคุณภาพในบริการ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross sectional research) เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล สภาวะ
สุขภาพ และการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุในตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนับจาก
ผูสูงอายุ ที่มีอายุ ครบ 60 ปบริ บูรณ จํานวน 590 คน ผูวิจัย เลือกใช การคํานวณขนาดตัวอยางแบบประมาณคา สัด สวนของ
ประชากร (Wayne W., D., 1995) จํานวนกลุมตัวอยางที่ได คือ 150 คน
n=

NpqZ2
d2 (N-1) + pqZ2

n = 150
โดย Z หมายถึง คาปกติมาตรฐาน (1.96) N หมายถึงจํานวนผูสูงอายุ 590 คน p หมายถึง คาสัดสวนของการรับบริการทันตก
รรมของผูสูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2559 (0.15) อางอิงจากฐานขอมูลสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี (กระทรวงสาธารณสุข,
2560)
q หมายถึง 1 – p = 0.85 และ d หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา กําหนดใหเทากับ 95% (0.05)
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ คุณลักษณะสวนบุคคล สภาวะสุขภาพ
และการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดนี้มีคาไมนอยกวา 0.8
สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ การอยู
อาศัย แหลงรายไดหลัก สิทธิการรักษาพยาบาล สถานบริการ โดยคําถามเปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 สภาวะสุขภาพ ประกอบดวยขอคําถาม 7 ข อ ไดแ ก โรคประจํ าตัว สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของ
ผูสูงอายุ ปญหาทางการมองเห็น ภาวะซึมเศรา ภาวะเขาเสื่อม ความผิดปกติทางการไดยิน และปญหาสุขภาพชองปาก โดย
คําถามเปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 3 การเขาถึงบริการทันตกรรมของผุสูงอายุ โดยประเมินจากองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงสถาน
บริการ ดานความเพียงพอของบริการ ดานความสะดวกของบริการ ดานความสามารถในการจายคาบริการ และดานการ
ยอมรับคุณภาพในบริการ จํานวน 20 ขอ เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ตัวเลื อก การจัดลําดับใช เกณฑในการจัดระดั บ
แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย โดยกําหนดชวงการวัดดังนี้ (Best, John W., 1977)
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3.68 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีการเขาถึงบริการทันตกรรมระดับสูง
2.34 – 3.67 คะแนน หมายถึง มีการเขาถึงบริการทันตกรรมระดับปานกลาง
1.00 - 2.33 คะแนน หมายถึง มีการเขาถึงบริการทันตกรรมระดับต่ํา
5.3 การประเมินคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถู กต องด านเนื้อหา ความสอดคลองกับ วัต ถุ ประสงค สํ านวนภาษาจากนั้ นทําการแก ไ ข ปรับ ปรุ ง แบบสอบถามตาม
คําแนะนํา
การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ประชากรศึกษา จํานวน 30 ชุด ซึ่งไดทําการทดสอบที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแลวนํามาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไมนอยกวา 0.8
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลโดยผูวิจัย และผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมชี้แจงการเก็บขอมูลแลว โดยใชแบบสอบถามกับผู สูงอายุที่บาน
หรือสถานที่ในชุมชน
5.5 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยอธิบายลักษณะสวนบุคคล สภาวะสุขภาพ และการเขาถึงบริการ
ทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยใช จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคุณลั กษณะ
สวนบุคคล และสภาวะสุขภาพ กับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยใช Independent t-test และ One Way
ANOVA
6. ผลการวิจัย
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวาผูสูงอายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 60 ถึง 70 ป รอยละ 58 มีอายุเฉลี่ย 69.61 ป
อายุ ม ากที่ สุ ด 87 ป อายุ นอยสุ ด 60 ป เป นเพศหญิ ง ร อยละ 65.33 มี ส ถานภาพคู ร อยละ 70.67 มี การศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษา รอยละ 82 มีอาชีพเกษตรกร รอยละ 46.67 อาศัยอยูกับบุตร รอยละ 74 มีแหลงรายไดหลักจากบุตร รอยละ
74 ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ รอยละ 83.33 และสวนใหญไดมารับบริการทันตกรรมจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
รอยละ 88.67 ดานสภาวะสุขภาพ พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 61.33 โรคประจําตัวสวนใหญเปนโรคความ
ดันโลหิต สูง รอยละ 58 และโรคเบาหวาน รอยละ 24.67 สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของผูสู งอายุ ส วนใหญช วยเหลื อ
ตัวเองไดดี รอยละ 82.67 การมองเห็นสวนใหญปกติ รอยละ 78 ภาวะซึมเศราทั้งหมดอยูในระดับปกติ รอยละ 100 ขอเขา
เสื่อมสวนใหญปกติ รอยละ 66.67 การไดยินสวนใหญป กติ รอยละ 89.33 และสุ ขภาพชองปากสวนใหญมีปญหา รอยละ
72.67 ซึ่งปญหาสวนใหญ คือ ไมมีฟนใชงานที่เหมาะสม (มีฟนไมถึง 20 ซี่) รอยละ 72.67
ดานการเข าถึงบริการทันตกรรม พบวา ผูสูงอายุส วนใหญมีการเขาถึง บริการทันตกรรมภาพรวมอยูใ นระดับปาน
กลาง (mean = 3.62 S.D. = 0.31) เมื่อวิเคราะหการเขาถึงบริการทันตกรรมจําแนกรายดานพบวา ดานการเขาถึงสถาน
บริการอยูในระดับปานกลาง (mean = 3.59 S.D. = 0.36) ดานความเพียงพอของบริการอยูในระดับปานกลาง (mean =
3.61 S.D. = 0.42) ดานความสะดวกของบริการอยูในระดับปานกลาง(mean = 3.52 S.D. = 0.50) ดานความสามารถในการ
จายคาบริการอยูในระดับปานกลาง (mean = 3.61 S.D. = 0.37) ดานการยอมรับคุณภาพในบริการอยูในระดับปานกลาง
(mean = 3.76 S.D. = 0.34) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
การเขาถึงบริการทันตกรรม
mean
1. ดานการเขาถึงสถานบริการ
3.59
2. ดานความเพียงพอของบริการ
3.61
3. ดานความสะดวกของบริการ
3.52
4. ดานความสามารถในการจายคาบริการ
3.61
5. ดานการยอมรับคุณภาพในบริการ
3.76
รวมทุกดาน
3.62

S.D.
0.36
0.42
0.50
0.37
0.34
0.31

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

จากผลการทดสอบความแตกตางของคุณลั กษณะสวนบุ คคล พบว า ผูสู งอายุที่ชวงอายุที่แตกตางกันมี การเขาถึ ง
บริการทันตกรรมแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่อยูในชวงอายุ 60-70 ปสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุ
มากกวา 70 ปและผูสูงอายุที่มีลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกันมีการเขาถงบริการที่แตกตางกัน ทีน่ ัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยการเขาถึงบริการทันตกรรมจะพบวาผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดมากที่สุด
ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การทดสอบ t-test เปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
คุณลักษณะสวนบุคคล
mean
S.D.
t
p-value
ชวงอายุ
60 – 70 ป
3.68
0.33
2.899
0.004*
มากกวา 70 ป
3.53
0.26
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 3 การทดสอบ One Way ANOVA เปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
คุณลักษณะสวนบุคคล
mean
S.D.
F
p-value
การอยูอาศัย
อยูคนเดียว
3.47
0.26
อยูกับคูครอง
3.45
0.25
6.892
0.000*
อยูกับบุตร
3.69
0.69
อยูกับญาติ
3.45
0.31
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และเมื่อทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD แสดงความแตกตางของการอยูอาศัยกับการเขาถึงบริการทันตก
รรมของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาการอยูคนเดีย ว การอยูกับคูครอง
และการอยูกับญาติ ที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนผูสูงอายุที่อยูคนเดียว อยูกับคูครอง และอยูกับญาติมีการเขาถึงบริการทัน
ตกรรมไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกตางของการอยูอาศัยกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุดวยวิธี LSD
การอยูอาศัย
อยูคนเดียว
อยูกับคูครอง
อยูกับบุตร
อยูกับญาติ
อยูคนเดียว
0.833
0.027*
0.829
อยูกับคูครอง
0.883
0.002*
1.00
อยูกับบุตร
0.027*
0.002*
0.001*
อยูกับญาติ
0.829
1.00
0.001*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากผลการทดสอบความแตกตางของของสภาวะสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุที่มีสมรรถนะการชวยเหลือตัวเองแตกตาง
กันมี การเขาถึง บริ การทั นตกรรมแตกต างกั น โดยผู สูง อายุที่ ชวยเหลื อตั วเองได ดีสามารถเข าถึ งบริการทันตกรรมไดดี กว า
ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาทางการมองเห็นสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีปญหาทางการมองเห็น และผูสูงอายุ
ที่ไมมีสภาวะขอเขาเสื่อมสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูส ูงอายุที่มีปญหาขอเขาเสื่อม ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การทดสอบ t-test เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
สภาวะสุขภาพ
mean
S.D.
t
สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของผูสูงอายุ
ชวยเหลือตัวเองไดบาง
3.26
0.24
-7.531
ชวยเหลือตัวเองไดดี
3.69
0.27
ปญหาทางการมองเห็น
ไมมี
3.69
0.29
6.577
มี
3.34
0.20
ขอเขาเสื่อม
ไมมี
3.69
0.29
4.151
มี
3.47
0.30
*นัยสําคัญทางสถิติที่0.05

p-value
0.000*

0.000*

0.000*

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยพบวาปญสุ ขภาพผูสูงอายุ สวนใหญ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และปญหาขอเข า
เสื่อม ปญหาสุขภาพดังกลาวนั้นสอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่รวบรวมสถิติเกี่ยวกับผูสูงอายุและพบวาปญหาดาน
สุขภาพที่มักพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ขอเขาเสื่อม (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2557) ดาน
การเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ จากแนวคิดขององคการอนามัยโลกและเพนชานสกีรและโทมัส สรุปไดวา การเขาถึง
บริการสุขภาพนั้นจะตองค านึงถึงความสามารถในการจายคาบริการ ความเพียงพอของบริการ การเขาถึงแหลงบริการ การ
อํานวยความสะดวกของแหลงบริการ และการยอมรับคุณภาพบริการ (Penchansky, R., & Thomas, W.J., 1981) จาก
การศึกษาพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีการเขาถึงบริการทันตกรรมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่คะแนนเรื่องระยะเวลาใน
การรอรับบริการมีระดับคะแนนต่ําสุด แสดงใหเห็นวาการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุยังไมดีเทาที่ควรทั้งนี้เพราะสวน
ใหญผูสูงอายุรับบริการทันตกรรมในสถานบริการของรัฐซึ่งมีผูปวยคอนขางมากแตบุคคลกรทางทันตกรรมมีนอยการใหบริการ
ผูปวยใหทันเวลาจึงเปนเรื่องที่ตองพิจารณาและเปนความทาทายของรัฐที่ตองจัดการปญหาดังกลาว และจากผลการทดสอบ
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ความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ พบวา ชวงอายุ 60-70 ป มีการเขาถึง
บริการทันตกรรมที่ดีกวาชวงอายุมากกวา 70 ป และผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรมีการเขาถึงบริการทันตกรรมแตกตางจากการ
อยู คนเดีย ว การอยู กับคู ครอง และการอยู กับ ญาติ ซึ่ งสอดคลองกับ สมมติฐ านที่ กล าวว าการเขาถึง บริการทั นตกรรมของ
ผูสูงอายุแตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องความตองการบริการทันตกรรมกับอุปสรรคการ
เขาถึงบริการทันตกรรมในผูสูงอายุในเมืองโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการ
ทันตกรรม ซึ่งรายงานวิจัยกลาววาผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้นจะเขาถึงบริการทันตกรรมไดนอยลง และยังพบวาการที่ผูสูงอายุที่อยู
กับครอบครัวหลายคนจะมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดมากกวาผูสูงอายุที่อยูโดดเดี่ยว (Molete, M.P., et al., 2014) และ
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชบริการทันตกรรมของผูสูงอายุชาวญี่ปุน ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับการใช
บริการทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดลดลง (Ohi, T., et al., 2009)
ดานสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดดีสามารถเขาถึงบริการทางดานทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุ
ที่ชวยเหลือตัวเองไดนอย ผูสูงอายุที่ไมมี ปญหาทางการมองเห็นสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสู งอายุที่มีปญหา
ทางการมองเห็น และผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขาเสื่อมมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดนอยกวาผูไมมีปญหาขอเขาเสื่อม ซึ่งถึงแม
ในประเทศไทยจะมีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในระดับตําบลแตปญหาสุขภาพของผูสูงอายุก็ยังคงเปนอุปสรรค อัน
เนื่องจากผูสูง อายุมีค วามจําเปนที่ จะตองพึงพาอาศัยบุต รหรือผูอื่นในการทํากิจกรรมบางอยางโดยเฉพาะอย างยิ่งเรื่ องการ
เดินทาง สําหรับเรื่องสายตา ขอเขาเสื่อมเหลานี้เปนอุปสรรคตอการเดินทางทั้งสิ้น ถึงแมหนวยงานในพื้นที่จะมีการออกหนวย
ทันตกรรมในชุมชนก็ยังไมเพียงพอตอการใหบริการทันตกรรมในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา การเขาถึงบริการทันตก
รรมของผูสูงอายุแตกตางกันตามสภาวะสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความตองการทางทันตกรรม ปญหาและอุปสรรค
ในผูสูงอายุในประเทศอินเดีย ไดบอกวาปจจัยที่เปนตัวขัดขวางการเขาถึงบริการทันตกรรมอยางหนึ่งคือ ความบกพรอ งของ
รางกายหรือสมรรถภาพทางรางกายนั้นเอง ซึ่งจะสงผลตอการเดินทางไปรับบริการทันตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสถาน
บริการอยู ในพื้นที่ห างไกล (Bharti, R., et al., 2015) และสอดคลองกั บแนวคิ ดการเข าถึ งบริการทางการแพทย และ
สาธารณสุขของอะเดยและแอนเดอเซน (Aday, L. A. & Andersen, R., 1975) ที่ไดกลาววาบุคคลจะใชบริการหรือเขาถึง
บริการทางสาธารณสุข มีปจจัยดังนี้ 1) ปจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรหรือคุณลักษณะสวน
บุคคล 2) ปจจัยสนับสนุนหรือเกื้อกูลหรือครอบครัว
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
8.1.1 ควรมีการพิจารณาถึงการออกหนวยทันตกรรมในชุมชน หรือแนวทางปฏิบัติงานดานทันสาธารณสุขใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อทําใหผูสูงอายุไดรับบริการทันตกรรมดีขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพเดินทางไมสะดวก
8.1.2 ควรมีกิจกรรมหรือโครงการในการสรางเสริมความสัมพันธของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ เพราะ
ผูสูงอายุที่อยูกับบุตรนั้นมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีขึ้น เพราะผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพเดินทางไมสะดวกจึงตองมีผูดูแล
อยางใกลชิด
8.1.3 สรางทีมทันตสุขภาพในชุมชน ซึ่งอาจพัฒนาทักษะที่จําเปนใหกับทีม อสมหรือทีมหมอครอ .บครัว เพื่อ
ติดตามดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนนัดหมายการออกทันตกรรมชุมชนเพื่อบริการทันตกรรมสําหรับผูสูงอายุ
8.1.4 ผู บริ หารหน วยบริ การสุข ภาพควรสรางกฎ หรือ กติ กา หรือ ระเบี ยบ หรื อทํ าเนี ยมปฏิ บัติ สําหรั บ
ชองทางบริการทันตกรรมของผูสูงอายุที่รวดเร็ว หรือไดรับบริการกอนกลุมประชาชนอื่น ๆ
8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
งานวิ จัย เกี่ ย วกั บ เรื่ องการเข าถึ ง บริ การทั นตกรรมของผู สู ง อายุ ค รั้ ง ต อไปควรพิ จารณาศึ กษาในกลุ ม ผู สู ง อายุ ที่
ชวยเหลือตัวเองไมไดหรือพิการเพื่อศึกษาสภาพปญหาเพิ่มเติ่ม
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พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสติ ชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
Condom use Behavior among Male Youths in University’s Student
at Eastern Region
จันทรเจา จันทเขต* วิธวรรณ วงศอนันตสิทธิ์ และชัยนันท เหมือนเพ็ชร
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*cchancchao@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยพรรณนาแบบเชิงตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช
ถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งเขตภาคตะวันออก เก็บขอมูลในนิสิตชายชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป
ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 286 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified sampling) เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม
ออนไลน มีคาความเที่ยง 0.748 – 0.845 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
หาความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา นิสิตชายสวนใหญมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับปานกลาง ( X = 49.8, S.D. = 6.59)
ซึ่งเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 40.2 และนิสิตชายที่เคยมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีอายุนอยที่สุดคือ 12 ป ซึ่งการมีเพศสัมพันธครั้งแรก
มีการใชถุงยางอนามัย รอยละ 77.6 และไมใชถุงยางอนามัย รอยละ 22.4 ดานเหตุผลของการใชถุงยางอนามัยพบวา นิสิตชาย
สวนใหญใช ถุง ยางอนามัย เพื่ อความปลอดภั ย ร อยละ 31.5 รองลงมาเพื่อปองกันการตั้ง ครรภ และปองกั นโรคติ ด ตอทาง
เพศสัมพันธ รอยละ 25.8 และรอยละ 20.2 ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ไดแก อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย (r=0.449) การไดรับขอมูล
เรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ (r=0.383) และความสะดวกในการเขาถึงถุงยางอนามัย (r=0.284) โดยผลการศึกษา
สามารถเปนแนวทางจัดกิจกรรมสงเสริมและวางแผนการสอนเพศศึกษา โดยเฉพาะเรื่องอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใช
ถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลการใชถุงยางอนามัยจากสื่อ และความสะดวกในการเขาถึงถุงยางอนามัยของวัยรุน
คําสําคัญ: ถุงยางอนามัย พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย เพศสัมพันธ นิสิตชาย
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Abstract
This research aimed condom use behavior among male youths in university’s student at eastern
region. The-sampling consisted of 286 accord general education program students. The reliability was
0.748 – 0.845. Data analysis was done by presenting frequency, percentage, mean, standard deviation, and
Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results revealed that condom use behavior of male youths in university’s student at a moderate
level ( X = 49.8, S.D. = 6.59), sexual intercourse were 40.2 percent, and the first sexual intercourse were
at least 12 years old. The majority of them had their first sexual intercourse were used condom 77.6 percent
and not used condom 22.4 percent. Reasoning were used condom for safe sex were 31.5 percent, pregnancy
Prevention were 25.8 percent, and prevent sexually transmitted diseases were 20.2 percent, whereas
peer group behaviors (r=0.449), obtained information about condom from media (r=0.383), and access
to condoms (r=0.284) were positively related to condom use behavior of male youths in university’s
student. Therefore, improvement guidelines planning for health promotion activities and sex education,
especially concerning peer group behaviors, obtained information about condom from media, and
access to condoms.
Keywords: condom, condom use behavior, sexual relations, male students

1962 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

1. บทนํา
วัยรุนเปนชวงชีวิตที่เริ่มกาวพนจากวัยเด็กเขาสูวัยผูใหญ มีรางกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ เปนชวงวัยที่มี
ความสนใจในเพื่อนตางเพศ วัยนี้จะรักอิสระ ชอบคิดเองทําเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง ความอยากรูอยากเห็นอยากลอง
จะมีสูงที่สุดในวัยนี้ อาจทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงายถาวัยรุนขาดการยั้งคิดที่ดี (พนม เกตุมาน, 2550) โดยประชากรอายุ
13 ปขึ้นไป มีแนวโนมยอมรับกับการมีเพศสัมพันธของผูหญิงกอนวัยอันควรหรือกอนแตงงานเพิ่มขึ้นมากคือ จากรอยละ 19.0
ในป 2551 เปนรอยละ 27.9 ในป 2554 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) สงผลใหอัตราการคลอดในวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป
ในระยะ 10 ปที่ผานมามีแนวโนมสูงขึ้น โดยในป พ .ศ .2556 อัตราคลอดในวัยรุน อายุ 10-14 ป เทากับ 1.7 และอัตราการ
คลอดในวัยรุน อายุ 15-19 ป เทากับ 51.2 สวนรอยละการคลอดในวัยรุนอายุ ต่ํากวา 20 ปตอจํานวนมารดาที่คลอดทั้งหมด
นั้นมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 10 ป ที่ผานมา จากรอยละ 13.9 ใน พ .ศ .2547 เปนรอยละ 16.8 ใน พ .ศ .2556
(สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) และมีความเสี่ยงสูงที่จะมีภาวะแทรกซอนระหวางการ
คลอด เพราะรางกายยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ สาเหตุที่วัยรุนตั้งครรภเปนผลมาจากการมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน โดยวัยรุน
และเยาวชน อายุ 10–25 ป ไมไดปองกันการตั้งครรภเมื่อมีเพศสัมพันธ ซึ่งมีวัยรุนเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่ใชถุงยางอนามัย และ
อีกรอยละ 10.7 ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน อนุศักดิ์ คงมาลัย), 2554) การมีเพศสัมพันธสวนใหญเริ่มตนระหวางอายุ 15 ถึง 19 ป
โดยในผูชายจะมีอัตรามากกวาผูหญิง (WHO, 2012)
จากการสํารวจอนามัยการเจริญพันธุ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2553) พบวา วัยรุนที่มีเพศสัมพันธเปน
ประจํามีเพียงรอยละ 79.8 เทานั้นที่มีการคุมกําเนิด โดยการคุมกําเนิดมีอัตราสูงสุดในกลุมวัยรุนที่แตงงาน คือรอยละ 15.7
ทั้งนี้ วิธีการคุมกําเนิดที่ใชในกลุมวัยรุนชายที่แตงงานนิยมใชถุงยางอนามัยและการใหคูกินยาคุมกําเนิด รอยละ 8.5ซึ่งวัยรุน
ชายที่ยังไมแตงงานนิยมใชถุงยางอนามัย จากงานวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายแสดงใหเห็นวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย ไดแก อายุ การเขาถึงถุงยางอนามัย ความสะดวก
ในการหาซื้อถุงยางอนามัย การเข าถึงขอมูลเกี่ยวกับ ถุงยางอนามัยและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน การไดอานวารสาร
หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต โทรทัศน (วนิดา ปาวรีย, 2558) และการศึกษาของนันทิดา ศรีจันทร และคณะ (2560) พบวา
บรรทัดฐานอางอิงของกลุมผูใกลชิดเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย และจาก
การวิเคราะหสถานการณและป จจัยที่มีผลตอการติด เชื้อเอชไอวีของกลุม เยาวชนในประเทศไทย ระบุ วาเยาวชนอายุตั้งแต
15-24 ปนั้นเปนกลุมที่มีผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธและตั้งครรภโดยไมพึงประสงคมากที่สุดแสดงใหเห็นว าเยาวชนกลุมนี้
ไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย จะเห็นวากลุมผูปวยสวนใหญอยูในชวงวัยเรียนวัยเจริญพันธุ (องคการ
ยูนิเซฟ, 2557) และกลุมประชากรที่พบโรคหนองใน และโรคซิฟลิสมากที่สุดอยูในชวงอายุ 15–24 ป ซึ่งอยูในชวงวัยเรียน
วัยเจริญพันธุ ซึ่งเปนตัวสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย อีกทั้งเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
และมีรายงานวาผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยมากกวาบุคคลทั่วไป
5–9 เทา (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) การปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะ
ชวยลดการแพรกระจายเชื้อเอชไอวีไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งการรูจักการคุมกําเนิ ดโดยใช ถุงยางอนามัยเป นวิธีการที่สะดวกประหยั ด
ไดผลดี ทั้งการปองกันการตั้งครรภ และการปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดสแตขณะเดียวกัน การรูจัก วิธีการใช
ถุงยางอนามัยที่ถูกตองก็เปนสิ่งจําเปน เพราะถุงยางอนามัยที่หมดอายุและวิธีการใชไมถูกตองอาจกอปญหาขึ้นได (ลําเจียก กําธร,
2557)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช ถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคตะวันออกเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมสุ ขภาพและเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช ถุงยางอนามัย ที่
เหมาะสมตอไป
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาลั กษณะทางประชากรสัง คม ความรูเ กี่ย วกั บ การใชถุ งยางอนามัย ทั ศ นคติเ กี่ย วกั บ การใชถุ งยาง
อนามัย การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อ อิทธิพลของกลุ มอางอิงที่มีผลตอ
การใชถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนิสิต ชายในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออก
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,874 คน
กําหนดกลุ มตั วอยางโดยสุ ม ตัว อยา งแบบแบง ชั ้น (Stratified sampling) จาก 3 กลุม สาขาวิ ช า แบง เป น สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 286 คน
3.2 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยทําหนังสือชี้แจงจากคณะสาธารณสุขศาสตร ใหกลุมตัวอยางทราบ
ถึงวัตถุประสงควิธีการดําเนินการศึกษาและการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางวามีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเ สธในการเขารวม
การศึกษาครั้งนี้ คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนทั้งหมดจะไมมีการเปดเผยใหเกิดผลกระทบตอกลุมตัวอย าง และการ
นําเสนอขอมูลจะเสนอในภาพรวมเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาเทานั้น ซึ่งการศึกษาดังกลาวเปนกลุมนิสิต ชั้นปที่ 1 อายุ
18 ปขึ้นไปเทานั้น และขออนุญาตโดยกลุมตัวอยางตองยินยอมสมัครใจ จึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางประชากรสังคม ความรูเกี่ยวกับการใช
ถุงยางอนามัย ทัศนคติเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลการใชถุงยางอนามัยจาก
สื่อตาง ๆ การไดรับอิทธิพลจากบุคคลอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย เครื่องมือผาน
การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยอาจารย ที่ ป รึกษาสองท าน และทดสอบความเชื่อมั่ นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยเก็บขอมูลกับกลุมนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน พบมีคา
ความเที่ยงระหวาง 0.748 – 0.845
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจิ ัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการเขารวมวิจัยนี้ตองไดรับความยินยอมจาก
ผูเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามออนไลนผานทางสมารทโฟนของ
ตนเอง ในการตอบแบบสอบถามผูตอบไมตองระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดที่ระบุตัวตน ซึ่งขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
จะถูกสงไปยังอีเมลของผูวิจัยโดยตรง
3.5 การวิเคราะหขอมู ล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิ งพรรณนาในรูป ของจํานวน ร อยละ ค าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชาย โดยการวิเคราะหหาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) แปลผลระดับความสัมพันธ
โดยใหเกณฑของ Hinkle D. E. คือ คาระหวาง 0.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก คาระหวาง 0.70 - 0.90 มี
ความสัมพันธกันสูง คาระหวาง 0.50 - 0.70 มีความสัมพันธกันปานกลาง คาระหวาง 0.30 - 0.50 มีความสัมพันธกันต่ํา และ
คาระหวาง 0.00 - 0.30 มีความสัมพันธกันต่ํามาก (Hinkle D. E., 1998)

1964 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

3.6 ขอจํากัดการวิจัย งานวิจัยนี้หาความสัมพันธของปจจัยตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ผูวิจัยศึกษาเทานั้น ซึ่งมิได
ควบคุมตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธของพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
4. ผลการวิจัย
4.1 ลักษณะทางประชากรสังคม
จากการศึกษาพบวานิสิตชายกลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด
รอยละ 57.0 เกรดเฉลี่ยของมัธยมปลายที่ผานมาสูงที่สุดคือ 3.01 – 3.50 รอยละ 38.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000 – 7,999 บาท รอยละ 44.1 พอแมอาศัยอยูดวยกัน รอยละ 73.1 พักอาศัยอยูหอนอกมหาวิทยาลัย /คอนโด /
อพาตเมนทรอยละ 50.7 โดยพักอาศัยอยูก ับเพื่อนมากที่สุด รอยละ 53.8 และพักอยูคนเดียว รอยละ 32.5 สวนมากยังไมมี
คูรัก แฟน รอยละ /59.1 และมีคูรัก/แฟน รอยละ 32.2 นิสิตชายพอใจมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงเทานั้น รอยละ 78.0 และ
พอใจมีเพศสัมพันธกับชายเทานั้น รอยละ 13.3 ประสบการณการมีเพศสัมพันธสวนใหญยังไมเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 59.8
และเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 40.2 ซึ่งมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ 15 – 17 ปมากที่สุด รอยละ 20.6 อายุที่มีเพศสัมพันธ
นอยที่สุด คือ 12 ป ซึ่งเหตุผลของการใชถุงยางอนามัย พบวา นิสิตชายสวนใหญใชถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัย รอยละ
31.5 รองลงมาคือเพื่อปองกันการตั้งครรภ รอยละ 25.8 และปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 20.2 และเหตุผลของ
การไมใชถุงยางอนามัย พบวา ใหเหตุผลวากะทันหันไมไดเตรียมตัว รอยละ 46.2 และขาดความรูเรื่องการใชถุงยางอนามัย
รอยละ 23.1
4.2 ความรูเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย ทัศนคติเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย
การได รั บข อ มูล เรื่อ งการใช ถุ งยางอนามัยจากสื่ อต าง ๆ อิ ท ธิพ ลของกลุ ม อางอิ งที่ มี ผลต อการใช ถุงยางอนามั ย และ
พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในระดับน อย
รอยละ 38.8 รองลงมาคือระดับมากและปานกลาง รอยละ 32.9 และ 28.3 ตามลําดับ มีทัศนคติเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย
ในระดับปานกลาง รอยละ 40.9 รองลงมาคือระดับนอยและมาก รอยละ 29.7 และ 29.4 ตามลําดับ มีการรับรูการเขาถึง
ถุงยางอนามัยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.8 รองลงมาคือระดับมากและปานกลาง รอยละ 26.9 และ 19.2 ตามลําดับ มี
การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 57.3 รองลงมาคือระดับมากและนอย
รอยละ 24.5 และ 18.2 ตามลําดับ มีอิทธิพลของกลุมอางอิงทีมีผลตอการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.0
รองลงมาคือระดับนอยและมาก รอยละ 25.9 และ 24.1 ตามลําดับ และมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 47.2 รองลงมาคือระดับต่ําและระดับมาก รอยละ ตามลําดับ 25.5 และ 27.3รายละเอียดดังแสดงในตารางที1่
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย ทัศนคติเกี่ยวกับการใช
ถุงยางอนามัย การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ อิทธิพล
ของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
ระดับ (n = 286)
ตัวแปร
มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n)
ความรูเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย
32.9 (94)
28.3 (81)
38.8 (111)
= 3.77, S.D. = 1.40
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย
29.4 (84)
40.9 (117)
29.7 (85)
= 22.65, S.D. = 3.58
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ตัวแปร
การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย
= 20.54, S.D. = 3.46
การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ
= 18.40, S.D. = 4.27
อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย
= 25.58, S.D. = 3.68
พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
= 49.79, S.D. = 6.59

ระดับ (n = 286)
มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n)
26.9 (77)
53.8 (154)
19.2 (55)
24.5 (70)

57.3 (164)

18.2 (52)

24.1 (69)

50.0 (143)

25.9 (74)

25.5 (73)

47.2 (135)

27.3 (78)

4.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
จากการศึ กษาพบว าป จจั ย ที่มี ค วามสั ม พันธ กับ พฤติ กรรมการใชถุ ง ยางอนามั ย ไดแ ก การรั บรู การเขาถึง ถุ งยาง
อนามัย การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ และอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยาง
อนามัย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย กลาวคือ หากมีการรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับ
ขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ และอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มผี ลตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ในระดับมาก
ขึ้น จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในระดับมากหรือดีขึ้นดวย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
ตัวแปร
การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย
การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ
อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย
**p < 0.001

r
0.284 **
0.383 **
0.449 **

ระดับความสัมพันธ
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
จากการศึกษาพบวานิสิตชายมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในระดับปานกลาง สวนใหญมีความตั้งใจที่ดีในการใช
ถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 93.0 รองลงมาคือใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันการตั้งครรภ รอยละ
92.3 โดยใช ถุ ง ยางอนามั ย เมื่ อ มี เ พศสั ม พั น ธ กับ คนที่ ไ ม ใ ช คู รั ก/แฟน ร อยละ 92.3 และใช ถุ ง ยางอนามั ย ทุ กครั้ ง เมื่ อ มี
เพศสัมพันธ รอยละ 90.0 สอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ปาวรีย (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชถุงยางอนามั ยเพื่อการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของประชาชนในชุมชนวัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการใชถุงยาง
อนามั ย เพื่ อ การป อ งกั นโรคติ ด ต อทางเพศสั ม พั นธ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง และสอดคล อ งกั บ ดลพร ป นทะวงศ (2550)
ทํ าการศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อและใช ถุ ง ยางอนามั ย ของกลุ ม วั ย รุ น ในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร พบว า ส วนใหญ เ คยมี
เพศสัมพันธมากกวา 1 ครั้งใน 1 สัปดาห โดยตัดสินใจใชถุงยางอนามัยดวยตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธ โดยเห็น วาการใชถุงยาง
อนามัยสามารถปองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ รองลงมาคือปองกันการตั้งครรภ
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5.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
จากการศึกษาพบว าป จจัย ที่มี ความสั มพันธ กับพฤติกรรมการใช ถุง ยางอนามั ย ไดแก การรั บรู การเข าถึง ถุง ยาง
อนามัย การไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ และอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย
ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
จากการศึกษาพบวา การรับ รูการเขาถึ งถุงยางอนามัย มีความสัมพั นธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุง ยางอนามั ย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สอดคลองกับยุทธศาสตรถุงยางอนามัยแหงชาติ (2557) ที่ใชเปนกรอบและทิศทางใน
การดําเนินงานเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัย และสารหลอลื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการเขาถึงและการใชถุงยาง
อนามัยไดอยางถูกตอง สม่ําเสมอ ทั่วถึง รวมถึงสรางหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการใชถุงยางอนามัยเพื่อ
การปองกันการตั้งครรภ ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี และสอดคลองกับการศึกษาของดลพร ปนทะวงศ
(2550) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและใชถุงยางอนามัยของกลุมวัยรุน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สถานที่ที่นิยมซื้อ
ถุงยางอนามัยคือซื้อจากรานสะดวกซื้อ เชน 7-ELEVEN เพราะสามารถหยิบสินคาไดเอง และเคยไดรับแจกถุงยางอนามัยจาก
สถานีอนามัย และสอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ปาวรีย (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยเพื่อการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธของประชาชนในชุมชนวัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวา การเขาถึงถุงยางอนามั ย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) เชนกัน ซึ่งจากการวิจัยพบวาสื่อที่เขาถึงกลุมนิสิตชายมากที่สุดคืออินเตอรเน็ต รอยละ
78.4 สอดคลองกับงานวิจัยของนวลตา อาภาคัพภะกุล (2549) ทําการศึกษาเพศสัม พันธและการใชถุง ยางอนามัยในกลุ ม
เยาวชนที่มาใชบริการในแหลงชุมนุมวัยรุน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา กลุมวัยรุนที่มีเพศสัมพันธใชถุงยางอนามัยโดย
ไมมีใครแนะนํา แตทราบจากสื่อโทรทัศน และพบวาวัยรุนรอยละ 40-60 รับรูเพศศึกษามาจากเพื่อน หรือหนังสือ การสื่อสาร
ทางอินเตอรเน็ตมากกวาการถามจากครู หรือพอแม และสอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ปาวรีย (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การใช ถุง ยางอนามั ย เพื่ อการป องกั นโรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ พบว า กลุ ม ตัวอย างส วนใหญ เป นเยาวชนอายุ 18-24 ป
มีโอกาสเขาถึงขอมูลเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดหลายชองทาง ทั้งจากหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต โทรทัศน ทําใหสวนใหญ
ไดรับขอมูลขาวสารในระดับดี และสอดคลองกับดลพร ปนทะวงศ (2550) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและใชถุงยางอนามัย
ของกลุมวัยรุน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธจากโทรทัศน รองลงมาคือจากหนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ
สวนอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) จากผลการวิจัยพบวากลุมนิสิตชายไดรับขอมูลการใชถุงยางอนามัยจากบุคคลรอบขางใน
ระดับมากโดยสวนใหญตอบวาอาจารยใหใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ รอยละ 91.3 รองลงมาคือ คูรักแฟนอยากใหใช/
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธรอยละ83.9 และเจาหนาที่สาธารณสุขแนะนําใหใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ รอยละ
82.8 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ Green & Kreuter (1999) ที่ไดระบุวาสิ่งที่บุคคลจะไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากบุคคลอื่น
อันเปนผลจากการกระทําของตน สิ่งที่บุคคลจะไดรับอาจเปนรางวัลที่เปนสิ่งของ ขอมูล คําแนะนํา การสนับสนุน การกระตุน
เตือน คําชมเชย การลงโทษการยอมรับ การไมยอมรับการกระทํานั้น ๆ หรืออาจเปนกฎระเบียบที่บังคับควบคุมใหบุคคลนั้น ๆ
ปฏิบัติตามก็ได ซึ่งสิ่งเหลานี้บุคคลจะไดรับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง เชน ญาติ เพื่อน แพทย ผูบังคับบัญชา เปนตน
ซึ่งอาจชวยสนับสนุนหรือหยุดยั้งการทําพฤติกรรมนั้น ๆ ตอไป สอดคลองกับชัยนันท เหมือนเพ็ชร (2554) ที่ศึกษาตัวแปร
ทํานายพฤติกรรมทางเพศในบริบทความแตกตางของรูปแบบวิธีการวัดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาล อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี พบวา พฤติ กรรมของกลุมเพื่อนสนิ ทเปนปจจั ยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและมีผลในทางบวก โดยที่
ความสัมพันธของเพื่อนรวมกลุมนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยตั้งแตวัยเด็ก ในการเลือกคบเพื่อนมักจะเลือกลักษณะ
คลายคลึงกับตน เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการสรางลักษณะนิสัยตลอดจนพฤติกรรมของวัยรุนมากที่สุด และสอดคลองกับ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1967
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การศึกษาของนันทิด า ศรี จันทร และคณะ (2560) ที่ศึ กษาป จจัย ทํานายพฤติกรรมการใช ถุงยางอนามั ยของกลุม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชาย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวา บรรทัดฐานอางอิงของกลุมผูใกลชิดเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยเปน
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
6.1.1 ผลศึกษาพบวานิสิตชายที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชถุงยางอนามัย รอยละ 77.6 และไมใชถุงยาง
อนามัย รอยละ 22.4 ถึงแมวาเปนสวนนอยของกลุมตัวอยาง แตก็มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยไมเหมาะสมใน
อนาคตได และการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนิสิตชายสวนใหญเคยมีเพศสัมพันธในชวงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงอุดมศึกษา ดังนั้น การสงเสริมและปองกันควรเริ่มในระดับมัธยมศึกษา คุณครู และผูปกครองควรมีการแนะนําเรื่องการมี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย รวมถึงหลักสูตรวิชาก็มีสวนสําคัญในการทําใหเยาวชนมีทักษะการใชถุงยางอนามัยเพื่อใหมีพฤติกรรม
การปองกันที่ดี
6.1.2 การรั บ รู การเข าถึ ง ถุ ง ยางอนามั ย เป นการสนั บ สนุ นให เ ยาวชนมี ก ารใช ถุ ง ยางอนามั ย เมื่ อ มี
เพศสัมพันธ ควรมีแหลงจําหนายถุงยางอนามัยไวใกลแหลงที่พักอาศัย หรือใกลสถานศึกษา ซึ่ งการจัดแหลงในการจําหนาย
ถุงยางอนามัยนั้นไมใชเปนการสนับสนุนใหเยาวชนมีเพศสัมพันธกัน แตเปนการสงเสริมปองกัน
6.1.3 สื่ออินเตอรเน็ตและสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ดังนั้นสถานศึกษา
ชุมชน ควรมีสวนรวมในการสนับสนุน และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยกับกลุมเยาวชนตามสื่อตาง ๆ
6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเชิงลึกในสวนของกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยที่ไมเหมาะสมหรือไมใช
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ ซึ่งมีถึงรอยละ 22.4 วามีเหตุผลใดที่สําคัญเพื่อนําขอมูลมาสนับสนุนในการปองกันผลกระทบ
จากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยของวัยรุน และเพื่อจะไดมีขอมูลมาสนับสนุนการใชถุงยางอนามัยในวัยรุนมากขึ้นตอไป
7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้ง นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีโ ดยผูวิจัยขอขอบคุณนิสิตชายกลุมตัวอย างทุกคนที่ใ ห ความรวมมื อในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ภ าควิ ช าสุ ข ศึ กษาทุ กท าน และอาจารย ชั ย นั นท เหมื อนเพ็ ช ร ที่ กรุ ณาให
คําแนะนําปรึกษาดานวิชาการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
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ตนแบบเกมคอมพิวเตอรเพือ่ สงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ
The Computer Game Model to Enhance Skill in Elderly
ลัดดาวัลย จําปา
แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
laddawan.ch@kru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรและเพื่อออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการ
สงเสริมทักษะความจําใหกับผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน คัดเลือกโดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอร แบบประเมินคุณภาพรูปแบบเกมคอมพิวเตอร และตนแบบ
เกมสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่ผูสูงอายุใหความสนใจ คือ
เกมทดสอบความจํารูปแบบเกมจับคู เกมจําลองรูปแบบเกมเลี้ยงปลา เกมยิงรูปแบบเกมยิงไขไดโนเสาร เกมดนตรีรูปแบบเกม
คาราโอเกะ ดานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรวิเคราะหจากรูปแบบเกมคอมพิวเตอรใหครอบคลุมเนื้อหาดานการสงเสริมทักษะ
ความจําและสอดคลองกับกลยุทธในการจํา 5 ดาน ไดแก ดานการคํานวณ คือ เกมคิด พิชิตสมองเสื่อม รูปแบบเกมมีการคํานวณ
การบวก ลบ เลขคณิตศาสตรอยางงาย มีการแบงระดับความยากงายตามชุดของตัวเลขเกม ดานการจัดระเบียบ คือ เกมเลี้ยง
ปลากัด รูปแบบเกมมีการจัดหมวดหมูของปลาใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมู คือ จดจําชนิดของปลากัดและไมใชปลากัดใหอยู
ในโหลใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูที่ถูกตอง ดานการเชื่อมโยง คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการเชื่อมโยง ความสัมพันธ
ของรู ปภาพดวยกฎความสั มพันธเชื่อมโยง 3 ข อ คื อ ความคลายคลึงกั น ความแตกตางกัน ความตอเนื่องที่เกิ ดขึ้นตามกั น
ดานจินตนาการ คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการจับคูโดยจินตนาการความรูเดิมใหเชื่อมโยงกับความรูใหม และดานการใชรหัส
ชวยจํา คือ เกมเรียงลูกอมรูปแบบเกมจะมีการเรียงสี ลูกอมที่มีสีเดียวกันใหครบตามกติกาที่กําหนด โดยสีของเกมแตกตางกัน
ชวยใหจําไดดีขึ้น
คําสําคัญ: เกมคอมพิวเตอร ทักษะความจํา ผูสูงอายุ
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Abstract
The purpose of this research were to study computer game model and to designed computer game
to enhance skill for elderly. The samples were 150 by purposive sampling. The research instrument were
questionnaire computer game model, evaluation computer game model and the computer game model
to enhance skill in elderly. Results of the research were as follow; the most interested computer game
model were memory test game, matching game, simulation game and shooting game. To designed computer
game by created storyboard accordance with the five cognitive performance consist of calculation was math
metric for Alzheimer’s disease to calculate the easy number, collocation was fish game to classification
of the fish and recognized species the fish or non fish in the fishbowl, connection and immigration were
matching game the relationship were similar, differential and continuous and encoding was candy game
to sort of the same color to complete, the color of the different game to help better remember. .
Keywords: computer game, memory skill, elderly
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1. บทนํา
สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณภายใน พ.ศ. 2568 ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสังคมในหลายดาน
เชน การขาดแคลนคนวัยทํางาน รายจายบํานาญและคายังชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงคาใชจายดานสาธารณสุขในการดูแลผูสูงอายุ
ซึ่งมีแนวโนมจะสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป จากผลสํารวจในป 2555 พบอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต 65 ปขึ้นไป รอยละ 12-25 โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2557) และพบวามีผูสูงอายุ
เพียงรอยละ 3.3 เทานั้น ที่ยังมีสุขภาพดีมาก ในขณะที่รอยละ 16 เริ่มมีสุขภาพที่ไมดีไปจนถึงไมดีมาก ๆ อันเปนผลมาจาก
ละเลยดูแลสุ ขภาพตั้ งแตอยูในวัย แรงงาน จากขอมู ลทางสถิติ พบวาสาเหตุที่ พบบอยที่สุด ที่ทําให เกิดภาวะสมองเสื่ อม คื อ
โรคอัลไซเมอร คิดเปนรอยละ 40–70 (สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2555) โดยผูที่เปนโรคนี้จะมี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไดแก ความจําแยลง ความมีเหตุผลนอยลง ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตาง ๆ แยลง
ไมวาจะเปนการกิน การนอน หรือแมแตการนึกคําพูด ผูเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยประสาทของออสเตรเลีย พบวาเทคโนโลยี
วิดีโอเกมนํามาใชประโยชนในการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับผูสูงอายุในการออกแบบวิดีโอเกมเพื่อผูสูงอายุสามารถใชงานได
และปลอดภัย ทั้งนี้สามารถนํ าดนตรี ที่ผูสูงอายุชื่นชอบลงไปดวยเพื่อใหค วามบันเทิ ง ผลจากการศึกษาของผู เชี่ยวชาญของ
สถาบันวิจัยประสาทของออสเตรเลีย พบวาผูสูงอายุสามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวไดดีขึ้น และปองกันการเกิดการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเปนการชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งจิตใจและรางกาย นอกจากนี้ยังเปนการเสริมการเรียนรูสิ่งใหม ๆ
จากการเลนวิ ดีโอเกม ทําใหปรั บปรุงในเรื่องของการทรงตัว ความจํา และความปลอดภัย ในชีวิตประจํ าวัน ทั้งนี ้ผลสํารวจ
โครงการวิถีชีวิตชาวอเมริกันและอินเทอรเน็ต พบวาบุคคลชวงอายุ 18-29 ป เลนเกมมากถึง 81% อายุ 30-49 ป เลนเกม
60% อายุ 50-64 ป อยู ที่ 40% สวนชวงอายุ ที่ม ากกวา 65 ปขึ้นไป เล นเกม 23% วิดีโ อเกมนั้ น มี สวนชวยในการพั ฒนา
สติปญญา และเสริมสรางทักษะในดานตาง ๆ ซึ่งมีดวยกันหลายประเภท และวิดีโอเกมบางประเภทจะสอดแทรกความรูตาง ๆ
ทําใหผูเลนไดรับประโยชนที่มากกวาจากการเลนวิดีโอเกม จากความสํา คัญดังที่กลาวขางตน ผูวิจัยมี ความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีข้ึน เนื่องจากใน
ปจจุบั นชุมชนบานหนองบัวมีผู สูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป ประมาณ 1,500 คน ซึ่ง นับได วาชุม ชนหนองบัวแหง นี้
ภาพรวมแลวมีผูสูงอายุอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งกลุมผูสูงอายุสวนใหญจะอยูติดกับบาน ไมมีกิจกรรมใด ๆ สงผลใหผูสูงอายุเกิด
สภาวะซึม เศร า และสภาวะทางดานความคิ ด ความจํา ถดถอยลง กอใหเ กิดป ญหาตาง ๆ ตามขึ้นมาเป นจํานวนมาก เช น
ผูสูงอายุเดินออกจากบานโดยไมสามารถกลับมายังสถานที่เดิมได เนื่องจากเกิดสภาวะที่เรียกวาความจําเสื่อม การที่จะสามารถ
ปองกันหรือดูแลรักษาผูสูงอายุใหมีความจํา หรือเกิดการคิดไดอยางตอเนื่องและมีความสุขกับกิจวัตรประจําวันที่ทําอยูในทุกวัน
นั่นคือ การนําเกมคอมพิวเตอรเขามาชวยฝกความจํา ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เลนไดจากอินเทอรเน็ต มือถือ
หรือคอมพิวเตอรโนตบุคลวนแลวแตเปนการสงเสริมทักษะความจําของผูสูงอายุใหกลับมาได และไมกอใหเกิดปญหาทางสังคม
อาชญากรรมตาง ๆ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
2.2 เพื่อศึกษาตนแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการสงเสริมทักษะความจํา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเอกสารและคนควาเกี่ยวกับรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวน
รวมในผูสูงอายุ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้
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3.1 ขอมูลผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลง
ทางดายรางกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม
ความจําทําหนาที่คอยจัดระเบียบขอมูลสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เชน การรับรู การคิด การตัดสินใจ เปนกระบวนการ
เชิงโครงสราง เริ่มตั้งแตการรับขอมูล การบันทึกขอมูล และการเรียกขอมูลนั้นกลับมา
เมื่ออายุมากขึ้น น้ําหนักสมองจะลดลงเนื่องจากเซลลประสาทลดจํานวนลงทําใหสมองเหี่ยว สมองบางสวนฝอสงผล
ใหสวนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความคิดอาน ความจําลดลง สติปญญาผูสูงอายุจะสูญเสียความจําระยะสั้นจะตองใชเวลานานขึ้น
ในการนึกทบทวน ขณะที่ความจําระยะยาวหรือเหตุการณ ที่เกิดขึ้นนานมาแลวจะจําไดดีกวา ความสามารถในการแกปญหา
ทางตรรกวิทยาลดลง รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรูจะลดลงเมื่ออายุ 70 ปขึ้นไป (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2557)
3.2 โรคสมองเสื่อม
สมองเปนอวัยวะที่สําคัญและมีหนาที่ทํางานซับซอน ซึ่งเปลือกสมองจัดเปนหนวยจัดเก็บความทรงจํา เมื่อเรียนรูจึง
จัดเก็บขอมูลนั้นและกลั่นกรองสวนที่เกี่ยวของแลวบันทึกเปนความทรงจํา และสามารถดึงออกมาใชเมื่อตองการความทรงจํา
ประกอบดวย ความทรงจําทันที ความทรงจําระยะสั้น และความทรงจําระยะยาว (รมยรวิน กมลเนตรวินิจ, 2553)
อาการที่สําคัญของโรคสมองเสื่อม ไดแก จําอะไรไมคอยได วางของผิดที่ผิดทาง ลืมวิธีการทําสิ่งที่เคยทําเปนประจํา
เลาแลวเลาอีก หลงทางบอย ความสามารถในการตัดสินใจลดลง อารมณแปรปรวนงาย บุคลิกเปลี่ยนไป ซึ่งอาการสามารถแบง
ตามระดับอาการได 3 ระดับ คือ ระดับออน ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง
วิธีการปองกันสมองเสื่อม ไดแกตรวจสุขภาพสม่ําเสมอ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ตองตรวจความดันเลือด
สม่ําเสมอ ตามที่แพทยนัด และปฏิบัติตามที่แพทยสั่งอยางเครงครัด เพราะอาจนําไปสูภาวะสมองเสื่อม งดบุหรี่ และหลีกเลี่ยง
การดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดในปริมาณมาก รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสมอง ออกกําลังกายเปนประจํา ควบคุมน้ําหนัก
ตัวไมใหอวน ไมควรรับประทานยาเองโดยไมรูวิธีใชอยางถูกตอง หลีกเลี่ยงการใชยานอนหลับและยากลอมประสาทเปนประจํา
มีกิจกรรมผอนคลายความตึงเครียด เขารวมกิจกรรมสังคมเพื่อพบปะเพื่อนฝูง เขาชมรมผูสูงอายุ ทํากิจกรรมทางศาสนา หรือ
บําเพ็ญประโยชน (สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2554)
3.3 แนวทางการสงเสริมความจํา 5 ดาน
หลักการสงเสริมความจํา คือ การใหสมองสวนตาง ๆ มีการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน มีการฝกกิจกรรมที่ตองใช
กระบวนการทํ า งานของสมองอย า งเป นระบบและผ อนคลาย พั ฒ นาระบบหรื อ กลไกความจํ า ในส ว นของสมองให มี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึ งวิธีการช วยให ผูสูงอายุมีค วามสนใจในขอมูลที่ไ ดรับอยางเพียงพอ สํ าหรับ กลยุ ท ธในการจํ า
5 ดาน คือ ดานการคํานวณ เปนการคํานวณคณิตศาสตรแบบงายเพื่อฝกกระบวนการคิด เชน การบวก การลบ ตัวเลข ซึ่งการ
ฝกสมองจากการทําโจทยคณิตศาสตรอยางงาย มีการฝกฝนและทบทวนสม่ําเสมอจะชวยสงเสริมความจําและยับยั้งการเสื่อม
ของสมอง ดานการจัดระเบียบ เปนการจัดการสิ่งเราหลายสิ่งใหเปนระเบียบงายตอการเก็บรักษาขอมูล การวางการคิดใหเปน
ระบบจัดไวเปนหมวดหมูจะทําใหจําไดงายขึ้นเปนหลักการที่ใชจัดการกับความจํา ดานการเชื่อมโยง เปนการจดจําสิ่งตาง ๆ
และมีการนึกยอน มีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเวลากับสิ่งที่จํา และใชกระบวนการจดจําแลวนึกยอน ดานการจินตนาการ
หรือการสรางภาพในใจ หากเลนเกมฝกสมองแลวนึกภาพตามไปดวยขณะรับขอมูลหรือเห็นภาพขณะนั้นก็จะสามารถจําได
แมนยําขึ้น ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดกลไกการคิดอยางมีระบบเพื่อฝกทักษะไหวพริบในการจดจํา ดานการใชรหัสชวยจํา เปน
การใชสัญลักษณหรือรหัสบางอยางเพื่อใหจํางายและเปนการกระตุนความจํา
3.4 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร
การออกแบบเกมคอมพิวเตอรมีแนวคิดหลายวิธี เชน การออกแบบจากนวัตกรรม เปนการออกแบบโดยใชนวัตกรรม
เปนตัวตั้งมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวควบคุมโดยใชเซนเซอร การออกแบบจากความคิดสรางสรรค เปนการออกแบบโดยไม
ยึดติ ดกับ เทคโนโลยีเ นนแนวความคิดและวิธีการเลนที่ สรางสรรคที่ ดูแปลกใหม การออกแบบจากการเลี ยนแบบ เป นการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1973
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ออกแบบจากเกมที่มีอยูแล ว การออกแบบจากเรื่องราวหรือเนื้อหาของเกม เปนการสรางเกมจากเนื้ อเรื่ องของภาพยนตร
การตูน หรือนิยาย การออกแบบตามคําสั่งผูจัดจําหนายเกม และการออกแบบจากขอจํากัด เปนการออกแบบโดยขอจํากัดจาก
เงินทุน เทคโนโลยีและตลาดมาเปนขอกําหนดในการออกแบบเกม (เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต, 2554)
3.5 แนวทางการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะความจําในผูสูงอายุ
การออกแบบเกมเพื่ อส ง เสริ ม ทั กษะความจํ าแบบมี ส วนร วมในผูสู ง อายุ ใ หมี ค วามครอบคลุ มเนื้ อหาในด านของ
กระบวนการจํา คือ ดานการคํานวณ ดานการจัดระเบียบ ดานการเชื่อมโยง ดานจินตนาการ และดานการใชรหัสชวยจํา โดยมี
หลั กเกณฑ ใ นการออกแบบเกมเพื่ อส ง เสริ ม ทั กษะความจํ าตามความเหมาะสมกั บ ข อจํ ากั ด ของผู สู ง อายุ คํ านึ ง ถึ ง ความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุ เชน ระบบประสาทการรับรู การเสื่อมสภาพของอวัยวะรับสัมผัส
เช น ความสามารถในการมองเห็ นลดลง ป ญหาการได ยินเนื่องจากประสาทหู เ สื่อมสมรรถภาพ ทําให ค วามเร็ วในการส ง
สัญญาณประสาทเมื่อมีสิ่งเราลดลง ความสามารถในการเก็บขอมูลหรือเรียนรูลดลง สงผลกระทบตอการเขาใจและการรั บรู
รวมทั้งการสื่อสารกับบุคคลอื่นนอยลง ทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา วิตกกังวล และความเครียดตามมา โดยรูปแบบของเกม
ควรมีความงายตอการใชงาน มีความยืดหยุน และเหมาะสมกับผูสูงอายุ ดวยการใชภาพและสัญลักษณ ไมซับซอนยากตอการใช
งานของผู สู ง อายุ เพื่ อส ง เสริ มกระบวนการจําและความเข าใจ เชน มี ภ าพหรื อคํ าอธิ บ ายที่ เ รี ย บงาย อาจใช รู ปภาพเป น
สัญลักษณสากล สื่อสารใหเขาใจไดงาย เนื้อหาของเกม เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของในการดําเนินชีวิตประจําวันในการกระตุนให
จดจําใหผูสูงอายุเกิดการปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง โดยเกมมีการปรับระดับความยากงายในการเรียนรูเกมตองมีโครงสราง
โหมดการฝ กอบรม ประกอบด วยคํ าแนะนํ าในการเล นเกม วิธีการเล น กฎกติ กา ดานการออกแบบเกมเพื่ อสง เสริมทั กษะ
ความจําในผูสูงอายุ รูปแบบตัวอักษรควรเหมาะสําหรับแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอร ตัวอักษรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
คือ Arial Tahoma และ Verdana สีตัวอักษรแตกตางจากสีพื้นหลังอยางชัดเจน และมีปุมกดขนาดที่เหมาะสม มีลักษณะ
วงกลม เหลี่ยม หรือลูกศร (Yanguas, 2009)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและผลการวิจั ยที่
เกี่ยวของกับขอมูลผูสูงอายุ โรคสมองเสื่อม เทคนิคการฝกความจํา เกมคอมพิวเตอร การออกแบบและโปรแกรมที่ใชสรางเกม
คอมพิวเตอร และแนวทางการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะความจําในผูสูงอายุ เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุปโดยรูปแบบที่
ใชในสงเสริมทักษะความจําและตนแบบเกมคอมพิวเตอร ไดแก เกมยิง เกมทดสอบความจํา เกมดนตรี และเกมจําลอง เมื่อได
รูปแบบของเกมคอมพิวเตอร ผูวิจัยสรางแบบสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมใน
ผูสูง อายุ และตัวอยางเกมคอมพิวเตอรให ผูสู งอายุไ ดเ ลือกระดับความชอบ เพื่ อนํารูป แบบที่ต รงความต องการนําไปสราง
ต น แบบเกมคอมพิ ว เตอร เพื่ อ ให ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบและแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เมื่ อ แก ไ ขตามคํ าของผู เ ชี่ ย วชาญจึ ง ได นํ า
แบบสอบถามรู ปแบบเกมคอมพิวเตอร และภาพตั วอยางเกมคอมพิ วเตอรใ หผู สูง อายุใ นชุ มชนบ านหนองบัว อํ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 150 คน โดยใชเกณฑการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร ดังตารางที่ 1 (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554) ตอบแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามรูปแบบเกมและนํากลยุทธการจําทั้ง 5 ดาน มากําหนด
เปนตนแบบเกมคอมพิวเตอรที่จะสงเสริมความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ ไดแก เกมคิดพิชิตสมองเสื่อม เกมเลี้ยงปลากัด
เกมจับคู และเกมเรียงลูกอม
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ตารางที่ 1 เกณฑในการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร
จํานวนประชากร
ขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักรอย
15 – 30%
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักพัน
10 – 15%
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักหมื่น
5 – 10%
จากตารางที่ 3.1 พบวา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 1,367 คน จะตองใชกลุมตัวอยาง 137 – 206 คน
โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 150 คน
5. ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูอายุ
ชุมชนบานหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยนําไปสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอร ใหกับ
ผูสูงอายุในชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลการวิจัย ประกอบดวย
5.1 ผลการวิจัยรูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุสวนใหญชอบเกมทดสอบ
ความจํา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 48.67 รองลงมา คือ เกมจําลอง จํานวน 47 คน คิดเปนร อยละ 31.33 เกมดนตรี
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 14 และที่ใหความสนใจนอยที่สุด คือ เกมยิง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6 สวนการจัดอันดับ
ความสนใจในรูปแบบเกม ผูสูง อายุสวนใหญมีความสนใจเกมยิ งรูปแบบเกมยิงไขไ ดโนเสาร จํานวน 58 คน คิด เปนรอยละ
38.67 รองลงมาคือ รูปแบบเกมยิงตัวเลข จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26 รูปแบบเกมยิงลูกแกว จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 18 และรู ป แบบเกมที่ใ ห ความสนใจน อยที่ สุด คือรู ปแบบเกมยิ ง Zuma จํานวน 26 คน คิด เปนร อยละ 17.33
เกมทดสอบความจําสวนใหญใหความสนใจรูปแบบเกมจับคู จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมา คือ รูปแบบเกมเรียง
ลูกอม จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 30 รูปแบบเกมหาของ จํานวน 27คน คิดเปนรอยละ 18 และรูปแบบเกมที่ใหความ
สนใจนอยที่สุด คือ รูปแบบเกมเขาวงกต จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10 เกมดนตรีสวนใหญใหความสนใจ รูปแบบเกม
คาราโอเกะ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมา คือรูปแบบเกมเตนตามจังหวะ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 28.67
รูปแบบเกมทายชื่อเพลง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 25.33 และรูปแบบเกมที่ใหความสนใจ นอยที่สุด คือ รูปแบบเกมเตน
จํานวน 18 คน คิดเปนร อยละ 12 เกมจําลองส วนใหญส นใจรูปแบบเกมเลี้ยงปลา จํ านวน 83 คน คิ ดเป นรอยละ 55.33
รองลงมาคือ รูปแบบเกมทําอาหาร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 24.67 รูปแบบเกมปลูกผัก จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ
16.67 และรูปแบบเกมที่ใหความสนใจนอยที่สุด คือรูปแบบเกมฟตเนส จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.33
5.2 ผลการออกแบบรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ
เปนขั้นตอนที่นํารายละเอียดที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของมาออกแบบการทํางานของระบบ เพื่อนําไปเป น
ตนแบบในการสรางเกมคอมพิวเตอร การออกแบบโครงสรางการทํางานของระบบใช use case diagram ในการอธิบาย
โครงสรางการทํางานของระบบและผูใชงานที่เกี่ยวของกับระบบ และดําเนินการเขียนผังการทํางานของเกมคอมพิวเตอรกอนที่
จะดําเนิ นการสรางสตอรี่บ อรด ของต นแบบเกมคอมพิ วเตอร ในแต ล ะเกมให ครอบคลุม เนื้ อหาดานของการสง เสริม ทัก ษะ
ความจําและสอดคลองกับกลยุทธในการจํา 5 ดาน ไดแก การคํานวณ การจัดระเบียบ การเชื่อมโยง การจินตนาการ และการ
ใชรหัสชวยจํา ดังภาพที่ 1 – ภาพที่ 4

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1975
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ภาพที่ 1 ตนแบบเกมคิด พิชิตสมองเสื่อม สงเสริมดานความจํา

ภาพที่ 2 ตนแบบเกมเลี้ยงปลากัด สงเสริมดานการจัดระเบียบ

ภาพที่ 3 ตนแบบเกมจับคู สงเสริมดานการเชื่อมโยง และดานการจินตนาการ

ภาพที่ 4 ตนแบบเกมเรียงลูกอม สงเสริมดานการใชรหัสชวยจํา
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6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุสวนใหญสนใจเกมทดสอบความจํ า
มากที่สุด รองลงมาคือ เกมจําลอง เกมดนตรี และเกมยิง ตามลําดับ นอกจากนี้ไดมีการจัดอันดับความสนใจรูปแบบเกม โดย
ใหความสนใจกับเกมยิงรูปแบบเกมยิงไขไดโนเสารมากที่สุด รองลงมา คือ เกมทดสอบความจํารูปแบบเกมจับคู เกมดนตรี
รูปแบบเกมคาราโอเกะ เกมจําลองรูปแบบเกมเลี้ยงปลา ตามลําดับ
6.2 เพื่อออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใ ชในการสง เสริม ทักษะ ไดดํ าเนินการวิ เคราะหรูป แบบเกมคอมพิวเตอรใ ห
ครอบคลุมเนื้อหาในดานการสงเสริมทักษะความจําและสอดคลองกับกลยุทธการจํา 5 ดาน ไดแก ดานการคํานวณ คือเกมคิด
พิชิตสมองเสื่อม รูปแบบเกมมีการคํานวณการบวก ลบ เลขคณิตศาสตรอยางงายดวยตัวเลข 1 หลัก และ 2 หลัก มีการแบง
ระดับความยากงายตามชุดของตัวเลขเกม ดานการจัดระเบียบ คือ เกมเลี้ยงปลากัด รูปแบบเกมมีการจัดหมวดหมู ของปลาให
เปนระเบีย บและเปนหมวดหมู คื อ จดจําชนิ ดของปลากั ดและไมใ ชปลากัดให อยูในโหลใหเปนระเบียบและเป นหมวดหมู ที่
ถูกตอง ดานการเชื่อมโยง คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการเชื่อมโยง ความสัมพันธของรูปภาพดวยกฎความสัมพั นธเชื่อมโยง 3
ขอ คือ ความคลายคลึงกัน ความแตกตางกัน ความตอเนื่องที่เกิดขึ้นตามกันไป ดานจินตนาการ คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมี
การจับคูโดยจินตนาการความรูเดิมใหเชื่อมโยงกับความรูใหม และดานการใชรหัสชวยจํา คือ เกมเรียงลูกอมรูปแบบเกมจะมี
การเรียงสีลูกอมที่มีสีเดียวกันใหครบตามกติกาที่กําหนด โดยสีของเกมแตกตางกันชวยใหจําไดดีขึ้น
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอร เพื่อหารูปแบบเกมที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ เมื่อศึกษาจากประเภทเกม
(เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต) ที่กลาววา เกมชูตติ้ง เกมที่เนนการยิงเปนหลัก เกมปริศนา เกมที่ตองแกไขป ญหาตาง ๆ ภายในเกม
เกมดนตรีเปนเกมที่ผูเลนตองใชเสียงเพลงหรือจังหวะเพลงประกอบการเลน และเกมจําลอง เกมจําลองการควบคุมเสมือนจริง
กับสิ่งของตาง ๆ โดยใหมีความสมจริงที่สุด ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหแตละประเภทของเกม โดยสรุปไดวาเกมยิง เปนเกมที่
เนนการยิงเปนหลัก ใชทักษะในการเลนโดยใชสายตามองหาเปาหมายจากสี จากขนาด หรือจากตัวเลข และยิง เกมประเภทนี้
จะไมเนนเกี่ยวกับทักษะความจํามากนัก แตจะเนนเรื่องการใชสายตา เกมทดสอบความจํา เปนเกมที่เนนการใชทักษะความจํา
ตองแกไขปญหาตาง ๆ ตองคิดและวิเคราะหภายในเกม โดยเกมประเภทนี้จะมีรูปแบบการเลนที่เขาใจงาย ไมซับซอน เปนการ
สงเสริมทักษะความจําและไดรับความนิยมคอนขางมากสําหรับผูสูงอายุ เกมดนตรีเปนเกมที่เนนทักษะความจําจากเสียงเพลง
หรือจังหวะเพลงประกอบการเลน ซึ่งเสียงดนตรีจะมีผลชวยกระตุนดานความจํา หรือจดจําสิ่งที่ผานมา ทําใหมีผลดีตอการฝก
ทักษะความจํา แตเกมประเภทนี้ไมคอยไดรับความนิยมในผูสูงอายุมากนัก เพราะเปนเกมที่คอนขางเลนยาก และเกมจําลอง
เปนเกมที่เนนสถานการณเสมือนจริง โดยเกมประเภทนี้นํามาจากเหตุการณจริง รูปแบบเกมเขาใจงาย มีภาพ และขั้นตอนการ
เลนที่จําลองมาจากของจริง ทําใหผูสูงอายุสามารถเขาใจเหตุการณไดงาย และจะเปนการชวยใหทักษะความจํา จดจําเรื่องราว
ตาง ๆ ไดดีขึ้น เมื่อไดวิเคราะหและเลือกประเภทเกมที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุจึงนํามาสรางเปนแบบสอบถามเพื่อหา
ประเภทเกมที่ ผู สูง อายุช อบ ผลที่ไ ดพ บว า เกมทดสอบความจําเป นเกมที่ผู สู งอายุ ชอบมากที่ สุด รองลงมาคื อ เกมจํ าลอง
รูปแบบเกมเลี้ย งปลา ผูวิจัยไดนําขอมู ลที่ ไดม าสรุ ปและนํ าเสนอรูปแบบเกมคอมพิวเตอรต อผูเ ชี่ยวชาญซึ่ง ใหค วามเห็ นว า
เหมาะสม จึงได นํามาออกแบบรู ปแบบเกมคอมพิวเตอร ใหมี ความครอบคลุมเนื้อหาในดานการสงเสริมทั กษะความจํ าและ
สอดคลองกับกลยุทธในการจํา 5 ดาน คือ การคํานวณ การจัดระเบียบ การเชื่อมโยง การจินตนาการ และการใชรหัสชวยจํา
โดยแบงเกมไดเปน 4 ประเภท ไดแก เกมคิด พิชิตสมองเสื่อม เกมเลี้ยงปลากัด เกมจับคู และเกมเรียงลูกอม
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7.2 การออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการสงเสริมทักษะความจํา
การวิเคราะหรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเปนขั้นตอนที่นํารายละเอียดที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของมาออกแบบ
การทํ างานของระบบ มีค วามครอบคลุ มเนื้อหาในด านของการส ง เสริม ทักษะความจํ าและสอดคล องกั บกลยุ ท ธใ นการจํ า
5 ดาน ไดแก ดานการคํานวณ คือ เกมคิด พิชิตสมองเสื่อม รูปแบบเกมมีการคํานวณการบวก ลบ เลขคณิตศาสตรอยางงาย
ดวยตัวเลข 1 หลัก และ 2 หลัก มีการแบงระดับความยากงายตามชุดของตัวเลขเกม ดานการจัดระเบียบ คือ เกมเลี้ยงปลากัด
รูปแบบเกมมีการจัดหมวดหมูของปลาใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมู คือ จดจําชนิดของปลากัดและไมใช ปลากัดใหอยูใน
โหลใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูที่ถูกตอง ดานการเชื่อมโยง คือ เกมจับคู รูปแบบเกม มีการเชื่อมโยง ความสัมพันธของ
รูปภาพด วยกฎความสัม พันธ เชื่อมโยง 3 ข อ คือ ความคลายคลึง กัน ความแตกตางกัน ความต อเนื่ อง ที่เ กิดขึ้ นตามกั นไป
ดานจินตนาการ คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการจับคูโดยจินตนาการความรูเดิมใหเชื่อมโยงกับความรูใหม และดานการใชรหั ส
ชวยจํา คือ เกมเรียงลูกอมรูปแบบเกมจะมีการเรียงสีลูกอมที่มีสีเดียวกันใหครบตามกติกาที่กําหนด โดยสีของเกมแตกตางกัน
ชวยใหจําไดดีขึ้น สอดคลองกับสุพรรณี ศรีปาน โดยสรางเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุผานโปรแกรมประยุกตเว็บ สรางขึ้น
จากแนวคิด Atkinson and Shiffrin (Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M., 1977) รวมกับกลยุทธในการชวยจํา 5 ดาน คือ ดาน
การคํานวณ การจัดระเบียบ การเชื่อมโยง การจินตนาการหรือสรางภาพในใจ การใชรหัสชวยจํา
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
8.1.1 เปนแนวทางใหกับบุคลากรทางการแพทยในการสงเสริมความจําและสุขภาพจิตใหกับผูสูงอายุ
8.1.2 เปนแนวทางสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุไดตระหนักถึงความสําคัญของการฝกทักษะความจําใน
ผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยใหมีการคงอยูของความจําในผูสูงอายุใหมากขึ้น
8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 รูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่ไดดําเนินการสํารวจจากกลุมตัวอยางไดรูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่มีความ
เหมาะสมกับ ผูสูง อายุ ในกลุมที่ มีความจํ าปกติ ควรทําการศึ กษาถึงการฝ กความจํ าในกลุ มผูสู งอายุที่เ ริ่มมี การบกพรองของ
ความจํากับกลุมผูสูงอายุปกติ
8.2.2 ควรมีการทดสอบสภาพสมองเบื้องตนจากแบบบันทึกการฝกความจํา )MMSE-Thai 2002) เพื่อทํา
การวิเคราะหกลุมตัวอยางที่มีความปกติดานความจําและบกพรองดานความจํา
8.2.3 ควรเพิ่มเติ มพื้นที่ในการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน การเผยแพร บนอินเทอรเน็ต หรือเว็บไซต
องคกรที่มีความเกี่ยวของกับผูส ูงอายุ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการเรียนรูใหมีความกวางขวาง มากยิ่งขึ้น
8.2.4 ควรมี ก ารทดสอบก อ นและหลั ง การเล นเกมต น แบบ เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของต น แบบเกม
คอมพิวเตอร
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ผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
The effect of educational about Hand Foot and Mouth Disease base on
group process in Parents of Pre-school Children in Child Care Center,
Nafai Sub-district, Mueang District, Chaiyaphum province
สุภาภัค สิงหเสนา ธมลวรรณ สวัสดิ์สงิ ห และออยทิพย บัวจันทร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
bow_jung26@hotmail.com
บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม
ในผู ปกครองเด็กในศูนยพั ฒนาเด็ กเล็กตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัด ชัย ภูมิ คัด เลื อกกลุ มตัวอย างแบบเฉพาะเจาะจง
จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน
โรคมือเทาปาก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test กําหนดระดับคาความเชื่อมั่น 95%
(95%CI) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก ทัศนคติและการรับรู
อันตรายของโรคมือเทาปาก และการปองกันโรคมือเทาปากของกลุมตัวอยางมากกวากอนการใหความรูโดยใชกระบวนการ
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
คําสําคัญ: โรคมือเทาปาก กระบวนการกลุม ศูนยเด็กเล็ก
Abstract
This study is quasi-experimental research and aimed to study the effect of group process for
educational about Hand Foot and Mouth Disease (HMFD) educational about Hand, Foot and Mouth
Disease (HMFD) among parent of pre-school children at Day-Care Center in Nafai Sub-district, Mueang
District, Chaiyaphum province. A total of 30 study samples were selected by purposive sampling method.
The data were collected by a self-administrated questionnaire. The descriptive statistic, Paired t-test were
used for data analysis. The significant was set at p–value < 0.05 and 95% confidence interval (95%CI).
The results revealed that mean score knowledge, attitudes and perceived danger and behavior for
prevention HFMD among Parents of Pre-school Children were significantly higher than before the
implementation of the group process (p-value <0.05).
Keywords: hand foot and mouth disease, group processes, child care center
1980 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

บทนํา
โรคมือ เทา ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) เปนโรคติดเชื้อไวรัสในกลุม Enterovirus ซึ่งพบเฉพาะใน
มนุ ษยเท านั้ น และมี ห ลากหลายสายพันธุ สายพั นธุที่ กอโรคมื อเท าปาก ได แ ก Coxsackie virus group A, B และ
Enterovirus 71 สวนใหญพบในเด็กอายุนอยกวา 5 ป ติดตอจากคนสูคนโดยการกินเชื้อไวรัสเขาสูรางกายทางปากโดยตรง ซึ่ง
เชื้ออาจติดมาจากมือ ภาชนะที่ใชรวมกัน เชน ชอน แกวน้ํา ของเลน ที่ปนเปอนน้ําลาย น้ํามูก หรือน้ําจากตุมพอง แผลในปาก
หรืออุจจาระของผูปวยที่มีเชื้ออยู ผูติดเชื้อสวนใหญไมแสดงอาการหรือมีอาการปวยเพียงเล็กนอย เชนมีไขปวดศีรษะคลื่นไส
ปวดเมื่อย เปนตน จะมีอาการประมาณ 3 - 5 วัน แลวหายไดเอง หรือมีอาการไขรวมกับตุมพองเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณ
ฝามือ ฝาเทา และในปาก สวนใหญพบที่เพดานออนลิ้น กระพุงแกม เปนสาเหตุใหเด็กไมดูดนม ไมกินอาหารเพราะเจ็บ อาจมี
น้ําลายไหล บางรายอาจมีความรุนแรงขึ้นนอยูกับ ชนิดของไวรัสที่มีการติ ดเชื้อ เชน การติดเชื้อจาก Enterovirus 71 อาจมี
อาการทางสมองรวมดวย โดยเปนแบบ aseptic meningitis ที่ไมรุนแรง หรือมีอาการคลายโปลิโอ สวนที่รุนแรงมากจนอาจ
เสียชีวิตจะเปนแบบ encephalitis ซึ่งมีอาการอักเสบสวนกานสมอง (brain stem) อาการหัวใจวาย และมีภาวะน้ําทวมปอด
(acute pulmonary edema) (สํานักโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข,2558)
กอนหนานี้โรคมือเทาปากพบครั้งแรกในป พ.ศ.2500 ไมไดเปนปญหาดานสุขภาพนักเนื่องจากเปนโรคที่ไมรุ นแรง
และหายไดเอง แตในปจจุบันโรคมือเทาปาก มีแนวโนมสูงขึ้นในหลายประเทศ และเกิดการระบาดขึ้นในประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย (World Health Organization Western Pacific Region, 2013) สําหรับสถานการณการระบาดของโรคมือ
เทาปากในประเทศไทย พบโรคมือเทาปากไดบอยโดยมีการรายงานโรคนับตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2554 พบจํานวนผูปวยตั้งแต
769 - 16,846 ราย โดยพบผูเสียชีวิตประปรายตั้งแต 0 - 7 ราย ซึ่งในการระบาดของโรคแตละครั้งทําใหเด็กตองหยุดเรียน
ผูปกครองอาจตองหยุดงานเพื่อดูแลบุตร รวมทั้งเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล หรือในบางครั้งมีการปดโรงเรียนทําความ
สะอาด เหลานี้ลวนแตสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองไดทั้งสิ้น และจากขอมูลลาสุดการเฝาระวังโรคมือเทา
ปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต 1 ม.ค.2557– 17 ส.ค.2557 พบผูปวย
45,418 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 71.50 ตอประชากรแสนคน พบเสียชีวิต 1 ราย กลุมอายุที่พบมากที่สุดเรียง
ตามลําดับคือ1 ป (31.33 %) 2 ป (25.92 %) 3 ป (16.11 %) และยังไมพบการระบาดรุนแรงในประเทศไทยและ ในป พ.ศ.
2558 (ณ วันที่ 25 ตุลาคม) มีผูปวยจํานวน 33,153 ราย คิดเปนอัตราปวย71.50 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย อัตรา
ปวยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 60.73 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ ภาคใต ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราปวย
59.00, 55.27 และ 37.72 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยกลุมอายุที่พบสวนใหญ คือ เด็กเล็กชวงอายุ 1- 3 ป ซึ่งพบได
มากในศูนยเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมถูกสุขลักษณะอยูกันอยางแออัด และถามีการระบาดเปนระยะ
เวลานานจะทําใหมีโอกาสที่จะแพรไปสูเด็กที่มีอายุมากขึ้นจนถึงวัยรุน และความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากโรคมือเทาปากมักติดตอจากการคลุกคลีใ กลชิดกัน การใชของใชร วมกัน โดยเฉพาะในศูนย เด็กเล็กและ
โรงเรี ย นอนุ บาล พบวามี การติ ดต อกันไดง ายจากการที่ เ ด็กเล นของเล นหรื อใช ของใช ร วมกั น และเป นวั ย ที่ต ิ ด เชื้ อได ง าย
ประกอบกับยังไมมีวัคซีนปองกัน การปองกันและควบคุมการระบาดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในกลุมผูปกครองที่ให
การดูแลเด็กซึ่งใกลชิดกับกลุมเสี่ยงมากที่สุด ที่ผานมากรมอนามัยไดวางแนวทางในการเฝาระวังและปองกันโดย มีแนวทาง
ปฏิบัติใหกับศูนยเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา สวนในผูปกครองเด็กและประชาชนทั่วไปใชการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ และการกระจายขาวผานเจาหนาสาธารณสุขและ อสม. ซึ่งการจะเฝาระวังและปองกันโรคมือเทาปากใหเกิด
ประสิทธิภาพจําเปนตองไดรับความรวมมือทั้งจากผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ตองเห็นความสําคัญและรวมมือกันการ
ใชการประชาสัม พันธอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ เนื่องจากตองขึ้นอยูกับความสนใจของผูรับสารดวย และมีการประเมิ น
ยอนกลับนอย เปนสาเหตุทําใหผูรับสารขาดความตระหนักในการปองกันโรคมือเทาปากได จากแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคของ Rogers (1975) ใชกระบวนการรับรู 2 แบบ คือ การประเมินอันตรายตอสุขภาพและการประเมินการเผชิญ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1981
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ปญหา ซึ่งการประเมินการรับรูของบุคคลตอขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นจะทําใหบุคคลรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรคและทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค ทําใหเชื่อวาตนเองกําลังตกอยูในภาวะ
เสี่ยงและขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลวาถาไมปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจะทําใหตนเองมีโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรคไดซึ่งเชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัวเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกําจัดความเสี่ยงตอการเกิดโรคและเชื่อมั่นวา
ตนเองสามารถปรับตัวเพื่อปองกันโรคได ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรคมือเทาปาก โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและกระบวนการกลุมมาใชในการใหความรูเ กี่ยวกับโรค
มือเทาปากแกผูปกครองเด็ก เพื่อใหปกครองเด็กมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก ประสบการณในสิ่งที่ไดกระทํา
ทุกคนมี สวนร วมในการอภิ ป รายเพื่ อให เ กิ ด ความรู และตระหนั กถึ งความสําคั ญ ซางที่ จะนําไปสู การปฏิ บัติ ไ ด ถู กต องและ
เหมาะสม ป องกันและควบคุ มการเกิด โรคมื อเท าปากไดอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ สอดคลองกับ นโยบายของกรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุข ในการเฝาระวังและปองกันการเกิดโรคมือเทาปาก กอใหเกิดความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรค
ทั้งจากครอบครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของผูปกครองเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุม
2. เพื่ อเปรี ยบเที ย บความรู ทั ศนคติ แ ละการรั บรู อันตราย และการปฏิ บั ติตั วเพื่อปองกั นโรคมื อเทาปากของ
ผูปกครองเด็กในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ตํ าบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัย ภูมิ ก อนและหลั งการไดรับ การใหความรูโ ดยใช
กระบวนการกลุม
กรอบแนวคิดการวิจัย
โรคมือเทาปากเปนโรคที่พบบอย และอาจทําใหเกิดอาการรุนแรงจนเปนเหตุใหเสียชีวิตได (สํานักโรคติดตอทั่วไป
กระทรวงสาธารณสุข, 2558) จากแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของ Rogers (1975) การที่บุคคลจะพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคในการปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดนั้น จะตองมาจากการมีความรูและทัศนคติที่ถูกตอง นอกจากนี้ยัง
มีการรับรูถึงอันตรายโรคหรือสิ่งที่กําลังคุกคาม และการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือสิ่งที่กําลังคุกคาม จะชวยสงเสริม
และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยนํามาประยุกตใชรวมกับกระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรูสึก ประสบการณในสิ่งที่ไดกระทํา ทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายเพื่อใหเกิดแนวคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติ
กลุมจะชวยในการชี้ใหเห็นถึงอันตรายของโรคมือเทาปาก มีความรูเกี่ยวกับรูมือเทาปากที่ถูกตอง สงผลใหสมาชิกในกลุมเกิด
ความตระหนั กถึง ปญหาที่เ กิดขึ้ น และนํ าไปสูการนําไปปฏิบัติ ไดอยางเหมาะสม กระบวนการนี้ จึ งมี ผลต อการปรั บเปลี่ย น
พฤติกรรม อารมณ และการสื่อสารที่เหมาะสม กอใหเ กิดการแก ปญหาแนวทางการกระทําที่ดีไปปฏิบัติไดตามเปา หมายที่
กําหนด ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํากระบวนการกลุมมาใชในการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปากในผูปกครองเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเกี่ยวกับ
โรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมประชากร คือ ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก จํานวน 40 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
โดยสมัครใจเขารวมโครงการ เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 10 - 30 มกราคม 2560
เครื่องมือในการวิจัย
1. แบบสอบถาม เพื่อใชรวบรวมขอมูลประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน จํานวนเด็กอายุ 1 – 5 ป ในครอบครัว การไดรับความรูเกี่ยวกับโรคมือ
เทาปาก และแหลงที่ไดรับความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก แบบสอบถามความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติ
ตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปาก ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
และมีความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธี Cronbrach โดยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient alpha) มีคาเทากับ 0.84
2. การใหความรูดวยกระบวนการกลุม โดยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา เปนการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม และ
เพื่อใหกลุมเขาใจถึงวัตถุประสงคและรูปแบบของกิจกรรม ขั้นดําเนินการ โดยใหสมาชิกในกลุมไดแลกเปลี่ย นความรูเกี่ยวกับ
โรคมือเทาปาก ไดแก สาเหตุการเกิด การติดตอ อาการของโรค ความรุนแรงของโรค การรักษา การปองกันการเกิดโรค และ
ขั้นสรุป โดยผูวิจัยและผูเขารวมสรุปสิ่งไดจากการทํากลุมรวมกัน
3. คูมือเกี่ยวกับความรูแ ละการปองกัน โรคมือเทาปาก หลังการทํากระบวนการกลุม ผูเขารวมจะไดรับการแจก
คูมือเกี่ยวกับความรูและการปองกันโรคมือเทาปาก เพื่อใหผูเขารวมไดศึกษาเพิ่มเติมและนําไปถายทอดสูสมาชิกในครัวเรือน
และชุมชน
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติและการการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และการปฏิบัติตัวเพื่อ
ปองกันโรคมือเทาปาก คือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด
2. สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู ทัศนคติและการการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และ
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของผูป กครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนและหลังการทํากระบวนการกลุม คือคาสถิติ
Paired t-test
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรค
มือเทาปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน
30 ราย ผลการศึกษาไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการไดรับความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก
กลุม ตัวอยางรอยละ 96.67 เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 49.93 ± 13.93 ป รอยละ 83.33สมรสแลว การศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 56.67 รองลงมาไดแก ระดั บมัธยมศึกษา รอยละ 23.33 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ
43.33 รองลงมาไดแก แมบานหรือไมประกอบอาชีพ รอยละ 23.33 คาขายหรือรับจางทั่วไป รอยละ 19.67 และรับราชการ
รอยละ 13.33 ตามลําดับ มัธยฐานรายไดของครอบครัวอยูที่ 7,000 บาทเดือน มีเด็ /กอายุ 1 – 5 ป ในครอบครัวอยูในบาน
1- 2 คน รอยละ 93.33 และในรอบ 3 เดือนที่ผานมาไมมีเด็กในบานที่ปวยดวยโรคมือเทาปาก รอยละ 96.67 กลุมตัวอยาง
รอยละ 73.33 เคยไดรับความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก มีเพียงรอยละ 26.67 ที่ไมเคยไดรับความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก
ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ได รั บความรู จากการฟง วิ ทยุ ห รือดู โทรทัศ น ร อยละ 53.33 รองลงมาได แ ก บุ คลากรทางสุ ขภาพหรื อ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 1983

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รอยละ 20 มีกลุมตัวอยางรอยละ 16.67 ไดรับความรูจากอินเตอรเนต เอกสาร แผนพับ
หรือหนังสือ
2. ระดับความรู ทัศนคติและการรับรูอันตรายของโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปาก
หลังการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม พบวากลุมตัวอยางมีความรูในระดับสูงเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 90 มีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 10 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับต่ํา และเมื่อประเมินความรู
หลังจากการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม 2 สัปดาห พบวากลุมตัวอยางมีความรูในระดับสูงรอยละ
73.33 และมีความรูระดับปานกลางรอยละ 26.67 และไมมีกลุมตัวอยางที่มคี วามรูอยูในระดับต่ํา มีระดับทัศนคติและการรับรู
อันตรายของโรคมือเทาปากในระดับสูงเพิ่มมากขึ้นจาก รอยละ 13.33 เปนรอยละ 43.33 ไมมีกลุมตัวอยางที่มีระดับทัศนคติ
และการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปากในระดับต่ํา สวนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปาก พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากในระดับสูง เพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 70 เปนรอยละ 96.67 เมื่อมีการวัดซ้ําหลังการให
ความรู 2 สัปดาห พบวา ระดับการรับรูวิธีปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของกลุมตัวอยางยังอยูในระดับสูงรอยละ 86.67
3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติและการรับรูอัน ตรายของโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน
โรคมือเทาปาก กอนและหลังการใหความรูโรคมือเทาปากโดยกระบวนการกลุม
หลังการใหความรูเ กี่ยวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูโ รคมื อเท าปาก
มากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI : 0.75 – 2.39) คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติและ
การรับรูอันตรายของโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value<0.05, 95%CI: 0.16–0.43)
และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากกอนและหลังการใหความรูเรื่อ งเกี่ยวกับโรคมือ
เทาปากโดยใชกระบวนการกลุมพบวา คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตั วเพื่อปองกั นโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI : 0.59–0.89) เมื่อประเมินซ้ําหลังการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุม
2 สัปดาห พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก มากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05, 95% CI : 0.33 – 1.80) คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติและการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรู
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI: 0.18–0.21) และคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทา
ปากมากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI : 0.24 – 0.70)
การอภิปรายผล
การศึกษาผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ ผูวิจัยอธิบายผลไดดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน โรคมือเทาปากของผูปกครอง
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุม
กระบวนการกลุม เปนกิจกรรมที่กระตุนใหส มาชิ กในกลุม มีความรู ความเข าใจในโรคมื อเท าปากที่ถู กตองผานการ
พูดคุยอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก อันตรายของ
โรค การดูแลเด็กเมื่อเกิดโรคและการปองกันการเกิดโรค จากการศึกษาจึงพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติ
และการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และการปองกันการเกิดโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรูโดยใชกระบวนการ
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การที่ระดับความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
มือเทาปากมีคาลดลงเมื่อทําการประเมินซ้ําหลังจัดกระบวนการกลุม 2 สัปดาห เนื่องมาจากไมพบบุตรหลานหรือคนใกลชิดมี
ภาวะเจ็บปวยดวยโรคนี้จึงทําใหความสนใจในการปองกันโรคมือเทาปากลดลง ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนใหญเปนวัยสูงอายุ
จึงทําใหมีการหลงลืมได
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2. เพื่อเปรียบเที ยบความรู ทัศนคติแ ละการรั บรูอั น ตราย และการปฏิบัติตั วเพื่อป องกัน โรคมือเทาปากของ
ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กอนและหลังการไดรับการใหความรูโดยใช
กระบวนการกลุม
เนื่องจากความรู ทัศนคติ การรับรูอันตรายของโรค และการปองกันการเกิดโรค มีความสัมพันธกันและเชื่อมโยงกัน
กลาวคือ ความรูจะสงเสริมใหเกิดทัศนคติ และรับรูอันตรายหรือโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สงผลใหบุคคลกระทําหรือไมกระทํา
พฤติกรรมนั้น เมื่อบุคคลมีความรูที่ถูกตองจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดี รับรูโอกาสเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น สงเสริมใหบุคคลมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคในการปองกันโรค สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณรัตน เปนสุข (2556) ใชกระบวนการกลุ มเปน
ส วนหนึ่ ง ของโปรแกรมให การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมการป อ งกั นโรคมื อเท าปากของผู ป กครองของเด็ กก อนวั ย เรี ย นใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย การใหศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยของการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาส
เสี่ยง และการรับรูความสามารถของตนเอง การรับรูความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และการปฏิบัติตัวในการ
ปองกัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง(p – value < 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ(p – value < 0.05) และ
คะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคมือเทาปาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง(p – value < 0.001) และ
สูงกวากลุมเปรียบเทียบ(p – value < 0.05) และ วิมล เลาหภิชาติชัย(2556) อาสาสมัครสาธารณสุขกลุมทดลอง มีความรู
เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดีกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใช
กระบวน การกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ รุงนภา ศรีโซง (2555) การประยุกตใช
กระบวน การกลุมตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ ดานการ
ออกกํ าลั งกาย และการบริ โภคอาหารที่ถู กต องเพิ่ม มากขึ้ นจากกอนการทดลองและเพิ่ม มากกวากลุม เปรีย บเทีย บอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ รัติญา เจริญโชคพาณิชย (2555) ศึกษาพบวาความรูมีความสัมพันธกับเจตคติ ความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค และเจตคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเทาปากของผูดูแ ลเด็กอายุ
ต่ํากวาหาปในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเจตคติเปนปจจัยที่มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุด
สรุปผล
จากการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปไดวา การใหความรูโดยการใชกระบวนการการกลุมทําใหมีความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก การรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และการปองกันโรคมือเทาปากเพิ่มมากขึ้ น กระบวนการ
กลุมจะชวยใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ ชวยใหส มาชิกในกลุ มเกิดการ
เรียนรูและปรับพฤติกรรมตนเอง ดังนั้นจึงเปนวิธีที่เหมาะแกการใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอเสนอแนะ
1. การใชกระบวนการกลุมชวยสงเสริมการเรียนรู ทําใหเกิดแรงจูงใจ นําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสม และสนับสนุนให
เกิดการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคมือเทาปาก จึงเหมาะสมที่จะใชในการใหความรูในทุกระดับ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการใหความรูและดูแลสุขภาพในโรคอื่น ๆ ตอไป
2. บุคลากรดานสาธารณสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และองคการบริการสวนตําบล ควรมีการจัดกิจกรรมการใหความรู
เรื่องโรคมือเทาปากอยางตอเนื่องแมจะไมมีการระบาด ใหกับผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก เพื่อใหมีการปองกันและควบคุมโรค
อยางตอเนื่อง รวมถึงการใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางในการปองกันโรคมือเทาปาก
3. ควรวัดระดับการสนับสนุนทางสังคมจากแบบสอบถามกอนการทดลองและนําผลการทดสอบที่ไดไปปรับใชใน
การใหความรู
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4. ศึกษาเกี่ยวกับการทําใหเกิดแรงจูงและการมีสวนรวมในการทําใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหของคณะพยาบาลศาสตร ที่ใหโอกาสและสนับสนุนในการทําวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ไดอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยที่สละเวลาใหคําแนะนําที่
เปนประโยชน ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลนาฝาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจ กรรม
และเก็บขอมูล และที่สําคัญผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาฝายที่เขารวมวิจัย
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การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูสูงอายุที่สามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดและไมไดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม
A Study of the differences between Diabetes Mellitus Controlling Factors in
Elderly with Controlled and Uncontrolled Blood Sugar Level in Nearby
Communities of Siam University
ขวัญเรือน กาวิต*ู และชนิดา มัททวางกูร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
*
sarangaeyo_may@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครังนี้เปนการศึกษาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่มีแตกตางกันในการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน รอบชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม โดยกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในรอบชุมชน
มหาวิทยาลัยสยาม ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกอบดวย ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
จํานวน 210 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยสถิติ independent t-test (p<0.05) พบวาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีความแตกตาง
ในเรื่อง เพศ รายได พฤติกรรมการดูแลตนเอง ดานการรับประทานอาหาร การรับประทานยา และการดูแลรักษาตอเนื่อง
ที่แตกตางกันมีความสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดตางกัน
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม
Abstract
This was a cross-sectional study. The objectives were to study the difference between Diabetes
Mellitus controlling factors in Elderly with controlled and uncontrolled blood sugar level in nearby community
of Siam University. Samples were selected by purposive sampling from Diabetes Mellitus in Elderly with
105 controlled and 105 uncontrolled. Total simple size was 210. Data collection instrument was questionnaire.
The data were analyzed by descriptive statistic: percentage, mean, and deviation; and hypothesis testing
by One - way ANOVA and independent t - test. The result revealed that Sample who had the differences in
DM controlling factors that composed of sex, income, health care behavior in food consumption, taking
medicine, and continually follow - up; would different in capability of blood sugar controlling at significant
level 0.05.
Keywords: the elderly, blood sugar level controlling, nearby communities of Siam University
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บทนํา
องคการสหประชาชาติไดใหนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกิน 10% หรือมีประชากร
อายุ 65 ปขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปน
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปเพิ่มเปน 20% และอายุ 65 ปขึ้นไป เพิ่มเปน
14% สําหรับประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 10.5% แลวยังมีแนวโนม
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาดวาจะเพิ่มขึ้น
เปน 15.7% (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) ทั้งนี้จากทฤษฎีความเสื่อมโทรม (Wear and Tear Theory) เชื่อวาความแกเปน
กระบวนการเกิดขึ้นเอง เมื่ออวัยวะมีการใชงานมากยอมเสื่อมไดงายและเร็วขึ้น อวัยวะตาง ๆ ในรางที่มีความเสื่อมเร็ว ไดแก
ตับ กระเพาะอาหาร ไต ผิวหนัง และขอตาง ๆ เกิดจากการบริโภคอาหาร ไดแก ไขมัน น้ําตาล กาแฟ แอลกอฮอล การสูบ
บุหรี่ และสิ่งแวดลอม ไดแก รังสีอัลตราไวโอเลต ความเครียด กิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ไมเหมาะสม เมื่ออายุมากขึ้นของเสีย
จะถูกสะสมมากขึ้นทําใหเซลลเสื่อมและตายเพิ่มขึ้น สารที่พบไดแก ไลโปฟสซิน (Lipofuscin) ที่เปนสารเหลืองอมน้ําตาลไม
ละลายน้ํา เปนสารประกอบจําพวก ไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ที่มีผลทําใหอวัยวะตาง ๆ มีการเสื่อมถอย (Weismann,
1882 อางใน หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี, 2559: 3 ) ซึ่งจากความเสื่อมโทรมดังกลาวทําใหเกิดโรคเรื้อรังตาง ๆ ในผูสูงอายุ ไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งโรคเบาหวานติดอันดับ 6 โรคในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
(NCDs) ที่ทําใหมีอัตราการปวยและเสียชีวิตสูงสุด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552) พ.ศ. 2556 มีคน
ไทย 3.2 ลานคนเปนโรคเบาหวาน ในป พ.ศ. 2578 จะมีคนเปนโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอีก 1.1 ลานคน และในแตละวันมีคนไทย
มากกวา 180 คน ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน (ชัชลิต รัตรสาร, 2555: 4) ซึ่งกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2557 มีอัตราปวย
65,134 คน ตอประชากร 100,000 คน และอัตราตาย 625 คน ตอประชากร 100,000 คน (นุชรี อาบสุวรรณ, 2558: 2) โดย
โรคเบาหวานเปนผล มาจากการทํางานของ Beta cell ที่สรางจากตับออน ในการหลั่งอินซูลิน (Insulin) เพื่อควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด โดยการขนสง น้ําตาลเขาสูเ ซลล ตาง ๆ ซึ่ง อาจสร างไดไม เพี ยงพอ หรือเพีย งพอแต ไมส ามารถใชไ ดอย างมี
ประสิทธิภาพจากปจจัย เสริม ไดแ ก ผูที่มีภาวะอวนทําให มีเนื้อเยื่อไขมันในรางกายเพิ่มขึ้ น และมีการสรางฮอร โมนรีซีสติ น
(Resistin) เพิ่มขึ้นที่ชักนําใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลิน (Insulin Resistance) ทําใหอินซูลินออกฤทธิ์ไดนอยลง (ตอศักดิ์ อินทร
ไพโรจน และปทมวรรณ เผือกผอง, 2554: 8) มีผลทําใหผูสูงอายุมีปญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จนทําใหเกิด
เปนโรคเบาหวาน ซึ่งถือวาเปนโรคที่เจ็บปวยเรื้อรัง ที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ซึ่งตองการการรักษาอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนอันตรายและมีคาใชจายสูง ไดแก โรคหัวใจ ไตวาย ตาบอด และการถูกตัดเท า
หรือขาจากการที่มีแผลเรื้อรัง
จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทางสังคมและสุขภาพ
เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูภาวะวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคงไวซึ่งภาวะสุข ภาพที่ดีดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการ
คนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ผลจากการศึกษาครั้งนี้นาจะเปน
ประโยชน ทําใหทราบสถานการณของผูสู งอายุที่เป นโรคเบาหวานรอบมหาวิทยาลั ยสยาม เพื่อนําไปสู การวางแผนสงเสริ ม
สุขภาพและปองกันโรคตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจั ยควบคุ มโรคเบาหวานในผูสูงอายุ ที่ควบคุมระดั บน้ําตาลในเลือดได และไมไดใ น
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม
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นิยามศัพท
1. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได หมายถึง ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 80 – 130 mg/dl. หรือตามการรับรู
ของกลุมตัวอยางวาน้ําตาลอยูในระดับปกติ
2. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได หมายถึง ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ต่ํากวา 80 mg/dl. และสูงกวา
130 mg/dl. หรือ ตามการรับรูของกลุมตัวอยางวาระดับน้ําตาลต่ํา หรือสูงกวาเกณฑปกติ
วิธีการวิจัย
รูปแบบการศึกษา แบบ Cross-sectional Study
กลุมประชากรที่ศึกษา ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน มีอายุ 60 ป ขึ้นไป ที่อาศัยอยูรอบชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม
กลุมตัวอยาง ผูสูงอายุเปนโรคเบาหวานกลุมที่ควบคุมได จํานวน 105 คน และควบคุมไมได จํานวน 105 คน
ขนาดตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ไดคํานวนณโดยใชโปรแกรม G *Power ได 210 คน
การศึกษานี้ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑการคัดผูยินยอมตนใหทําการวิจัยเขารวมโครงการ (Inclusion criteria)
1. ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
2. ผูสูงอายุเปนเพศชายหรือเพศหญิง
3. ผูท ี่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป
4. ผูสูงอายุ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถมองเห็น รับฟง และสื่อสารภาษาไทยไดเขาใจ
5. ผูสูงอายุสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย โดยไดรับการบอกกลาวอยางครบถวน
เกณฑการคัดผูยินยอมตนใหทําการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
ผูสูงอายุปฎิเสธการเขารวมการศึกษาระหวางที่ทําการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of ItemObjective Congruence) จากนั้นนํามาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2. ทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับผูสูงอายุที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ในพื้นที่
ใกลเคียงกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม และทดสอบคาความเชื่อมั่น โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's
alpha coefficient) ไดเทากับ 0.77 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอความรวมมือผูยินยอมตนลงนามในใบยินยอมตนใหทําการวิจัย โดยกอนการลงนามในใบยินยอมตนได
อธิบายใหผูยินยอมตนทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย กิจกรรมการวิจัย ความเสี่ยง รวมทั้งประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
วิจัย อยางละเอียด และมีความเขาใจดี
2. อบรมผูชวยวิจัยในการเก็บขอมูล
3. ผูวิจัยหรือผูชวยนักวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทําการสัมภาษณผูสูงอายุตามพื้นที่นั้น ๆ
4. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลเพื่อนําขอมูลไปบันทึกลงโปรแกรมและวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
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การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชมีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ, คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย
2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมเสี่ยง ใชสถิติ One-way ANOVA
2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยดานสังคม ใชสถิติ Independent t- test
ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 210 คน แบงเปนผูสูงอายุเปนโรคเบาหวานกลุมที่ควบคุมได จํานวน 105 คน และ
ควบคุมไมได จํานวน 105 คน พบวา
กลุมที่ควบคุมไดสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 73.30) มีอายุ 60-70 ป (รอยละ 56.2) ดานการศึกษาสวนมากเรียน
จบชั้นประถมศึกษา (รอยละ65.70) สถานภาพสมรสคู (รอยละ55.20) มีรายไดนอยกวา 2,000 บาท/เดือน (รอยละ 61.10)
มีโรครวม 2-3 โรค (รอยละ61.00) โดยมากเปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ74.30) ปวยเปนโรคเบาหวานนอยกวา 5 ป
มากที่ สุ ด (ร อยละ 38.10) ไม สู บ บุ ห รี่ (ร อยละ78.10 ไม ดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล (ร อยละ 84.80) ด านพฤติ กรรมการ
รับประทานอาหารมี 3 ดาน (รับประทานอาหารหลักครบ 3 มื้อและตรงเวลา, รับประทานผักใบเขียวทุกชนิด , รับประทาน
อาหารในปริมาณที่ เหมาะสมถูกสัดส วนกับความตองการของร างกาย) ที่มีคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดานพฤติ กรรมการ
รับประทานยาโดยการขอยืมยารักษาโรคเบาหวานของเพื่อนมารับประทานแทนเมื่อยาของตนเองหมด มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับ มากที่ สุด พฤติ กรรมการออกกําลัง กายทั้ ง 5 ขอ ส วนมากมี คะแนนเฉลี่ ยอยูใ นระดั บปานกลาง ในภาพรวมของกลุ ม
ตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยของการจัดการกับความเครียดอยูในระดับบปานกลาง พฤติกรรมดานการดู แลตนเองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด 2 ขอ (การไปพบแพทยตามนัด, รับประทานยาสม่ําเสมอ) ดานแรงสนับสนุนทางสังคมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากเปนสวนใหญ มีเพียง 1 ขอ (มีพยาบาลหรือมีเจาหนาที่สาธารณสุขมาเยี่ยมที่บาน) เทานั้นที่คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ดานครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ
กลุมที่ควบคุมไมไดสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 60.00 ) มีอายุ 60-70 ป (รอยละ 61.9 ) ดานการศึกษาสวนมาก
เรียนจบชั้นประถมศึกษา (รอยละ 63.80) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 65.70) มีรายไดนอยกวา 2,000 บาท (รอยละ 48.60) มี
โรครวม 2-3 โรค (รอยละ 54.30) โดยมากเปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ78.10) ปวยเปนโรคเบาหวานอยางนอย 5 ป มาก
ที่สุด (รอยะ 36.20) ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 76.20) ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 81.00) ดานพฤติ กรรมการรับประทาน
อาหารมีเพียง 2 ขอ (รับประทานอาหารหลักครบ 3 มื้อและตรงเวลา, รับประทานผักใบเขียวทุกชนิด) ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ดานพฤติกรรมการรับประทานยาโดยการขอยืมยารักษาโรคเบาหวานของเพื่อนมารับประทานแทนเมื่อยาของตนเอง
หมด มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก พฤติกรรมการออกกําลังกายทั้ง 5 ข อ สวนมากมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ใน
ภาพรวมของกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยของการจัดการกับความเครียดอยูในระดับบปานกลาง พฤติกรรมดานการดูแลตนเองมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 2 ขอ (การไปพบแพทยตามนัด , รับประทานยาสม่ําเสมอ) ซึ่งแตกตางกับกลุมที่ควบคุมไดที่ มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดในดานเดียวกัน ดานแรงสนับสนุนทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเปนสวน
ใหญ มีเพียง 2 ขอเทานั้น (มีสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอยูใกลบานสะดวกตอการไปรับบริการ, มีเพื่อนบาน
พูดคุยใหกําลังใจ ) ที่คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ
ผูสูงอายุที่มีความแตกตางในเรื่อง เพศ รายได การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การดูแลรักษาตอเนื่อง ที่
แตกตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับบน้ําตาลในเลือดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานการรับประทานอาหาร,
การรับประทานยา,การออกกําลังกาย, การจัดการความเครียดและการดูแลตอเนื่องของกลุมตัวอยาง (n=210)
คุมได
คุมไมได
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
Mean S.D. แปลผล Mean S.D.
แปลผล
ดานการรับประทานอาหาร
ทานรับประทานอาหารหลัก วันละ3 มื้อ ตรงเวลา
ทานรับประทานผักใบเขียวทุกชนิด เชน ผักคะนา ผผักบุง กวางตุง
กะหล่ําปลี ผักโขม บล็อกโคลี ชะอม
ทานไมดื่ม น้ําอัดลม โอเลี้ยง ชา กาแฟ
ทา นรับ ประทานอาหารในปริ ม าณที่ เ หมาะสมถู กสั ด สว นกั บความ
ตองการของรางกาย
ทานรับประทานของขบเคี้ยวทอดกรอบ ขนมหวานและผลไมที่มี รส
หวาน เชน ทุเรียน มะมวง(n=210)
รวม

3.91
3.90

0.92

มาก

3.65

0.89

มาก

0.98

มาก

3.71

0.80

มาก

2.93
3.66

1.50
0.66

ปานกลาง
มาก

2.56
3.36

1.28
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง

3.13

1.05

ปานกลาง

2.97

1.01

ปานกลาง

17.54

2.90

มาก

16.28

2.43

ปานกลาง

4.49
3.98
3.93
3.44
4.69

0.81
1.52
1.40
1.73
0.90

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

4.27
3.63
3.70
3.19
4.42

1.17
1.68
1.59
1.79
1.27

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

20.52

3.77

มาก

19.21

4.61

มาก

2.92

1.07

ปานกลาง

2.90

1.15

ปานกลาง

2.90

0.97

ปานกลาง

2.71

1.09

ปานกลาง

3.28
2.72
3.43
15.25

1.18
1.02
1.03
3.94

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.09
2.64
3.45
14.79

1.07
1.00
1.02
4.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.47

0.80

ปานกลาง

3.34

0.90

ปานกลาง

3.46

0.88

ปานกลาง

3.32

0.78

ปานกลาง

3.44

1.12

ปานกลาง

3.28

1.14

ปานกลาง

3.49
16.49

1.04
3.58

ปานกลาง
ปานกลาง

3.41
15.88

1.06
3.56

ปานกลาง
ปานกลาง

3.45

1.10

ปานกลาง

3..45

1.07

ปานกลาง

3.98

0.91

มาก

3.72

1.10

มาก

ดานการรับประทานยา
ทานรับประทานยาเบาหวานตามคําแนะนําของแพทย
ทานไมเพิ่มหรือลดขนาดยาเบาหวานดวยตนเอง
ทานฉีดยาหรือรับบประทานยาเบาหวานตรงตามเวลา
ทานไมใชยาตม ยาสมุนไพร ในการรักษาโรคเบาหวาน
ทานขอยืมยารักษาโรคเบาหวานของเพื่อนมารับประทานแทนเมื่อยา
ของทานหมด
รวม

ดานการออกกําลังกาย
ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง เชน การเดิน การขี่
จักรยาน แอโรบิคเบา ๆ รํามวยจีน กายบริหาร
ทานออกกําลังกายโดยเริ่มจากการอบอุนรางกาย เชน การยืดเหยียด
กลามเนื้อ ออกกําลังกายตอเนื่องและการผอนคลายกอนหยุด
ทานออกกําลังกายโดยการทํางานบาน เชน กวาดบาน ถูบาน
ทานออกกําลังติดตอกันอยางนอยวันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง
ทานเคยไดรับขาวสารคําแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
รวม

ดานการจัดการความเครียด
ทานจัดการความเครียด เชน การฝกลมหายใจ การนั่ง สมาธิ ดูทีวีฟง
เพลง คุยกับเพื่อน
เมื่อทานมีปญหาทานมักจะพิจารณาทบทวนถึง สาเหตุของปญหาและ
คิดหาวิธีแกไข
ทานพูดคุยกับบผูปวยโรคเบาหวานคนอื่น ๆ ในคลินิกเบาหวานเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเอง
ทานปรึกษาปญหาสุขภาพและปญหาทั่วไปกับเพื่อน คูสมรส บุตรหลาน
รวม

ดานการดูแลตอเนื่อง
ทานสนใจติดตามขาวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยูเสมอ
ทานปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาลเพื่อใหตนเองมี
สุขภาพที่ดีและปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ทานมาพบแพทยตามนัด
ทานมาพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ
ทานรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ
รวม

Mean
4.72
3.93
4.52
20.62

คุมได
S.D. แปลผล
0.61
0.99
0.71
2.72

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

Mean

คุมไมได
S.D.
แปลผล

4.40
3.55
4.26
19.38

1.02
1.62
1.15
3.81

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางสังคมดานแรงสนับสนุนทางสังคมและแรงสนับสนุน
ดานครอบครัวของกลุมตัวอยาง (n=210)
คุมได
คุมไมได
ปจจัยดานสังคม
Mean
S.D.
แปลผล Mean S.D. แปลผล
แรงสนับสนุนทางสังคม
พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขไดซักถามหรือใหคาํ แนะนํา
เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากโรคเบาหวานอยางสม่ําเสมอ
ทานมีแหลงสนับสนุนดานเศรษฐกิจ เชน บุตรหลาน ญาติพี่นอง
หนวยงานของรัฐ

3.50

1.03

มาก

3.48

1.17

ปานกลาง

3.60

0.88

มาก

3.48

0.91

ปานกลาง

3.83

0.90

มาก

3.61

0.99

มาก

2.89
3.72
17.54

1.35
1.03
3.35

ปานกาง
มาก
มาก

2.90
3.62
17.09

1.33
1.04
3.55

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.97

0.86

มาก

4.00

0.82

มาก

4.10
3.65

0.80
1.02

มาก
มาก

4.13
3.59

0.83
0.95

มาก
มาก

3.71

1.18

มาก

3.65

1.03

มาก

3.75

1.52

มาก

3.64

1.40

มาก

19.18

4.08

มาก

19.01

3.57

มาก

แรงสนับสนุนทางสังคม
มีสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอยูใกลบา นสะดวกตอ
การไปรับบริการ
มีพยาบาลหรือมีเจาหนาทีส่ าธารณสุขมาเยี่ยมทานที่บา น
ทานมีเพื่อนบานพูดคุยใหกาํ ลังใจ
รวม

แรงสนับสนุนดานครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนชวยเหลือ ยกยองและเห็น
คุณคาในตัวทาน
ทานและสมาชิกภายในครอบครัวมีความผูกพันกัน
สมาชิกในครอบครัวมีการเลือกชนิดอาหาร เตรียมอาหาร และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารใหเหมาะสมกับโรคเบาหวานของทาน
สมาชิกในครอบครัวสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา/เตือน/หาม/
ทานถึงการรับประทานอาหารประเภทรสเค็ม หวาน และมัน
ทานมีสมาชิกในครอบครัวพาไปรับบริการทีส่ ถานบริการ
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลตามนัด
รวม

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n=210)
ปจจัยสวนุคคล แหลงของความแปรปรวน
df
Sum of squares Mean square
เพศ

อายุ

สถานภาพสมรส

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1
208
209
1
208
209
1
208
209

0.93
45.73
46.67
0.17
84.29
84.46
0.17
123.75
123.92
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F

p

0.93
0.22

4.25

0.04

0.17
0.41

0.42

0.52

0.17
0.60

0.29

0.59
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ปจจัยสวนุคคล

แหลงของความแปรปรวน

การศึกษา

รายได

จํานวนโรครวม

ระยะเวลาที่เปนโรค

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

Sum of squares

1
208
209
1
208
209
1
208
209
1
208
209

Mean square

0.17
272.95
273.12
1.69
7.99
8.16
0.23
120.25
120.48
1.72
202.71
204.42

F

0.17
1.31

0.13

0.72

1.69
3.84

4.39

0.04

0.23
0.58

0.40

0.53

1.72
0.98

1.76

0.19

F

p

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยาง (n=210)
ปจจัยดาน
แหลงของความแปรปรวน
df
Sum of squares Mean square
พฤติกรรมเสี่ยง
การสูบบุหรี่

การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1
208
209
1
208
209

0.08
81.18
81.26
0.48
75.64
76.11

p

0.08
81.18
81.26
0.48
75.64
76.11

0.20

0.66

1.31

0.25

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมตัวอยาง (n=210)
ปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ตัวแปร
n
Mean
S.D.
t p-value
ดานการรับประทานอาหาร
ดานการรับประทานยา
ดานการออกกําลังกาย
ดานการจัดการความเครียด
ดานการดูแลรักษาตอเนื่อง

คุมได
คุมไมได
คุมได
คุมไมได
คุมได
คุมไมได
คุมได
คุมไมได
คุมได
คุมไมด

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

17.54
16.28
20.52
19.21
15.25
14.79
16.49
15.88
20.62
19.38

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานสังคมของกลุมตัวอยาง (n= 210)
ปจจัยดานสังคม
ตัวแปร
n
Mean

2.90
2.43
3.77
4.61
3.94
4.00
3.58
3.56
2.72
3.81

S.D.

3.43

0.00

2.26

0.03

0.84

0.41

1.24

0.22

2.71

0.01

t

p-value

แรงสนับสนุนทางครอบครัว

คุมได
คุมไมได

105
105

19.18
19.01

4.08
3.57

0.32

แรงสนับสนุนทางสังคม

คุมได
คุมไมได

105
105

17.54
17.09

3.35
3.55

0.96

0.75
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อภิปรายผลและสรุปผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาผูสูงอายุที่มีความแตกตางในเรื่อง เพศ รายได การรับประทานอาหาร การรับประทาน
ยา การดูแลรักษาตอเนื่อง ที่แตกตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับบน้ําตาลในเลือดตางกัน ที่ระดับนั ยสําคัญ 0.05
ซึ่งผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยและประเด็นที่คนพบดังนี้
เพศ : ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีเพศตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.04) สอดคลองกับการศึกษาของกุสุมา กังหลี (กุสุมา, 2557) สาเหตุนาจะเกิดจากคุณลักษณะบาง
ประการของแตละเพศที่ตางกันสงผลตอความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
รายได : ผูสูง อายุที่เป นโรคเบาหวานที่มีรายไดตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดั บน้ําตาลในเลือดอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.04) สอดคลองกับการศึกษาของณัฐธยาน ประเสริฐอําไพสกุล (2552) อธิบายไดว า รายไดที่ตางกัน
อาจมีผลตอการนําไปใชในการเลือกซื้ออาหาร อาหารเสริม ที่อาจมีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
พฤติกรรมการรับประทานอาหารอยางเหมาะสม : ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
อยางเหมาะสมตางกัน มี ความสามารถในการควบคุมระดั บน้ําตาลในเลือดตางกั นอยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติ (p < 0.001)
สอดคลองกับการศึกษาของณิชารีย ใจคําวัง (2558) สาเหตุอาจเนื่องจาก
พฤติกรรมดานการรับประทานยา: ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีการรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทยหรือไม
มีการหยุดหรือลดยาดวยตนเองตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=
0.03) สอดคล องกับ การศึ กษาของMohammed Badedi, et al (2016) สาเหตุอาจเนื่องจากการได รับยาในปริ มาณที่
เหมาะสมสงผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
การดู แ ลรั ก ษาต อ เนื่ อ งสม่ํ า เสมอ: ผู สู ง อายุ ที่ เ ป นโรคเบาหวานที่ มี ก ารดู แ ลรั ก ษาต อเนื่ อ งสม่ํ าเสมอต า งกั น มี
ความสามารถในการควบคุ มระดับน้ํ าตาลในเลือดตางกันอยางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติ (p=0.01) สอดคลองกับ การศึกษาของ
วรรณรา ชื่นวัฒนา (2557) สาเหตุอาจเนื่องจากการดูแลตอเนื่องที่ตางกันทําใหโอกาสที่จะปองกัน ควบคุม ระดับน้ําตาลใน
เลือดก็แตกตากัน
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงแตกตางกัน จะมีความสามารถในการควบคุมโรคเบาหวาน
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม มีสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนสวนนอยเทา ๆ กัน
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีปจจัยดานสังคมแตกตางกัน มีความสามารถในการควบคุมโรคเบาหวานไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องจากในภาพรวมทั้งสองกลุม ปจจัยดานสังคมจึงมีแนวโนมที่ลกั ษณะคลายคลึงกัน
หนวยงานที่เกี่ยวของควรเฝาระวังในกลุมผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีเพศ รายได แตกตางกัน นอกจากนี้ยังควร
สงเสริมผูสูงอายุใหมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยางเหมาะสม การรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย ไมมีการหยุด
หรือลดยาดวยตนเอง และการดูแลรักษาตอเนื่องสม่ําเสมอดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาความแตกตางของปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูปวยทุกชวงวัย
2. การศึกษาถึงความแตกตางดานความเชื่อ และวัฒนธรรม
3. การศึกษาโดยพัฒนาโปรแกรมในการปองกันเกิดโรคของกลุมเสี่ยง และสงเสริมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน

1994 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูนําชุมชนและผูสูงอายุในพื้นที่ ที่ทานใหความรวมมือในการลงเก็บขอมูล เสียสละเวลาทํางาน เวลา
พักผอนอันมีคายิ่ง และใหความไววางใจ ยินดีที่จะใหขอมูลอันเปนประโยชนตอผูวิจัย
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดดานกายภาพ
และดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ ตลาดประเภทที่ 1
ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 3 แหง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
และผูขายสินคาในตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแหงละไมนอยกวา 10 คน รวมเปน 30 คน ดวยการสุม
ตัวอยางอยางงาย เก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสํารวจสภาพสุขาภิบาล
ทางกายภาพและการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด และทําการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนผูขายสินคาในตลาดเกี่ยวกับ
ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตลาด ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด
สวนใหญประสบปญหาการจัดการดานพื้นที่ภายในตลาด เชน บริเวณแผง ทางเดิน เปนตน การจัดการน้ําเสีย การจัดการมูลฝอย
การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค และสุขลักษณะของผูขายและผูชวยขาย และสภาพปญหาดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด
คือ ขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะของตลาด
รวมทั้งไมจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งควรดําเนินการปรับปรุงขอบกพรองใหเ ปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
คําสําคัญ: สุขาภิบาล ตลาด ตลาดสดนาซื้อ การคุมครองผูบริโภค
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Abstract
This descriptive study aims to survey the problems of physical sanitation and consumer protection
of type 1 markets in Nakhon Ratchasima municipality, Nakhon Ratchasima province. The purposive sample
were 3 markets (type 1) that could not pass the Healthy Market standard and at least 10 sellers in each
of those markets total as 30 sellers, selected by simple random sampling. Data collected during December,
2016 to March, 2017. The study’s tools were physical sanitation and consumer protection checklist including
the in-depth interview. The study indicated that the major problems of those markets were area management,
waste water management, solid waste management, pest and insect control and sellers’ personal hygrines.
The problems of consumer protection were lack of information promote for consumer and lack of safety
food test station. The market owners should be improved all problems to comply with Healthy Market
standard.
Keywords: sanitation, market, healthy market, consumer protection
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บทนํา
ตลาดสดถื อเป นแหล งรวมของสิ นค าเพื่ อการอุ ปโภคบริ โภคและเป นศู นย รวมของประชาชนในการจั บ จ ายซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแหง เนื้อสัตว ผัก ผลไมตาง ๆ รวมถึงอาหารที่มีสภาพเปนของสดหรืออาหารที่มี
การแปรรูปปรุงสําเร็จ การจัดใหมีตลาด การควบคุมดู แลและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
สะอาด ถูกสุขลักษณะเปนอํานาจหนาที่ของกรมปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด มีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาด
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งดานสุขลักษณะทั่วไป ดานการจัดการขยะมูลฝอย ดานการจัดการน้ําเสีย ดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ดานผูจําหนายสินคาและดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ (กรมอนามัย, 2556 : 1)
ในปจจุบันชุมชนเมืองมีตลาดสดเกิดขึน้ จํานวนมาก โดยเฉพาะแหลงชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน ตลาดสด
สวนใหญเกิดขึ้นตามความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูรอบ ๆ ชุมชนนั้น ๆ ตลาดที่พบเห็นเปนตลาดที่ประชากรในละแวก
ชุมชนเปนผูจัดตั้งขึ้นเอง โดยมีการนําอาหารที่ใชบริโภคในชีวิตประจําวันมาวางจําหนายในตลาด ตลาดที่พบเห็นสวนใหญเปน
ตลาดที่มีอาหารหลากหลายและปะปนกันอยู ไมมีการแยกแยะเปนสัดสวนวาเปนอาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป หาก
การสะสมอาหารที่มีการปนเปอน ตลาดอาจกลายเปนแหลงรวมและแหลงแพรกระจายของโรคที่ติดตอทางอาหารเกิดอันตราย
ตอสุข ภาพได ทั้ง นี้เปนเพราะผูจัด จําหน ายไมมีการวางแผนหรือมีร ะบบในการบริห ารจัด การตลาดอยางถู กตอง ดังนั้ นกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม จึงไดริเริ่มโครงการ
ตลาดสดนาซื้อ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (2542) กําหนดหลักเกณฑ
ดานสุ ข ลักษณะของตลาด ตั้ ง แต ป 2545 (กรมอนามั ย , 2558 : 76) ดํ าเนิ นการต อเนื่ องมาจนถึ งป จจุบั น โดยได กําหนด
หลักเกณฑการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 ให ไดมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก ดานสุ ขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยของ
อาหาร และ ดานการคุมครองผูบริโภค หลังจากมีการบังคับใชปรากฏวาตลาดสวนใหญยังไมมีการปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะ จน
เกิดความรวมมือกันระหวางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางกระทรวง
โดยจัดใหมีการพัฒนาตลาดสดทั่วประเทศ ดวยการจัดทําโครงการตลาดสดนาซื้อ เพื่อใหเกิดการเรงรัดปรับปรุงตลาดประเภทที่
1 ในทุกพื้นที่ ใหไดมาตรฐานตามกฎกระทรวง โดยตลาดที่ผานเกณฑมาตรฐาน “ตลาดสดนาซื้อ” จะไดปายรับรองมาตรฐาน
ซึ่งแบง ออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับดี (3 ดาว) และระดับดีมาก (5 ดาว) (กรมอนามัย, 2556 : 2)
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตนครชัย
บุรินทร คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร ไดมีการดําเนินพัฒนาตลาดสดนาซื้อ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานตลาดสดนาซื้อตั้งแตปพ.ศ. 2549-2558 ในเขตนครชัยบุรินทรของศูนยอนามัยที่ 9 นคราชสีมา พบวามีตลาดสดผาน
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นคือในป พ.ศ. 2549 ระดับเขตมีตลาดสดทั้งหมด จํานวน 115 แหง ผานมาตรฐาน
ตลาดสดนาซื้อ จํานวน 77 แหง คิด เปนรอยละ 67.0 สวนในป 2558 จากการสํารวจของจัง หวัด พบวา มี จํานวนตลาดสด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 116 แหง ผานมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 104 แหง คิดเปนรอยละ 89.6และคิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นจากป
2549 คือรอยละ 22.6 เมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัด พบวา จังหวัดบุรีรัมย มีตลาดสดผานมาตรฐานมากที่สุด รอยละ 100.0
รองลงมาไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด สุรินทร ผานมาตรฐาน รอยละ 89.6 , 88.5 และรอยละ 72.7
ตามลําดับ (ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา, 2559 : 1)
ผลการดําเนินงานพัฒนาตลาดสดน าซื้อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด เมื่อป พ.ศ. 2558 ของศูนย อนามัยที่ 9
นครราชสี ม า พบว า จัง หวั ด ที่มี จํานวนตลาดสดไม ผานเกณฑม าตรฐานมากที่ สุ ด คือ จั ง หวั ด นครราชสี มา ไม ผานเกณฑ
มาตรฐานรวมทั้งสิ้นจํานวน 6 แหง ซึ่งอยูในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 3 แหง (ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา, 2559 : 2-3)
ซึ่งเปนพื้นที่ที่ประชาชนอยูอาศัยและจับจายสินคาในตลาดดังกลาวจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่ตลาดประเภทที่ 1 ที่ยังไม
ผานเกณฑมาตรฐานดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ใหไดมาตรฐานตามเกณฑตลาดสดนาซื้อ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงสภาพปญหาสุ ขาภิบาลของตลาดสดดานกายภาพและด านการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขต
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เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตลาดดังกลาวตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อสํารวจสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดดานกายภาพของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
2. เพือ่ สํารวจสภาพปญหาดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตลาด
เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
สถานการณการจัดการตลาดตามมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพปญหาสุขาภิบาล
ของตลาดดานกายภาพและดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ
1) ตลาดประเภทที่ 1 ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด
สามแยกปก ตลาดเพชรสีมา และตลาดสามแยกชลประทาน (เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง) และ 2) ผูขายสินคาในตลาด
ประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแหงละไมนอยกวา 10 คน รวมเปน 30 คน ดวยการสุมตัวอยางอยางงาย
ผูวิจัยเก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสํารวจสภาพสุขาภิบาลทาง
กายภาพและการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของตลาด ไดแก ที่ตั้ง อายุตลาด
ขนาดพื้นที่ จํานวนแผง และเจาของ/ผูประกอบกิจการตลาด จํานวนทั้ งหมด 6 ขอ 2) ขอมู ลดานสุข าภิบาลทางกายภาพ
ปรับปรุงมาจากเกณฑตลาดสดนาซื้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีคําตอบใหเลือกตอบและเกณฑการใหคะแนน คือ
ผาน ให 1 คะแนน และ ไมผ าน ให 0 คะแนน มีจํานวนทั้ งหมด 40 ข อ จากนั้ นแบ งระดั บคะแนนการปฏิ บั ติต ามเกณฑ
สุขาภิบาลดานกายภาพ ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 8 ขอ (ตั้งแตขอ 1 - ขอ 8) ระดับดี
หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 17 ขอ (ตั้งแตขอ 1 - ขอ 17) ระดับดีมาก หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 18 ขอขึ้นไป (ตั้งแตขอ 1 ขอ 40) และ 3) ขอมูลดานการคุมครองผูบริโภค มีคําตอบใหเลือกตอบและเกณฑการใหคะแนน คือ ผาน ให 1 คะแนน และ
ไม ผ าน ให 0 คะแนน มี จํานวนทั้ ง หมด 3 ข อ จากนั้ นแบ ง ระดั บ คะแนนการปฏิ บั ติออกเป น 3 ระดั บ คือ ระดั บ พื ้นฐาน
หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 1 ขอ ระดับดี หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 2 ขอ และ ระดับดีมาก หมายถึง ผานเกณฑ จํานวน 3
ขอ และทําการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนผูขายสินคาในตลาด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
เทานั้นจนกวาจะไดขอมูลที่อิ่มตัว วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ สวนขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการอานบันทึกที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อจัดกลุมประเด็นเชิงเนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
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ขอมูลทั่วไปของตลาด
- ที่ตั้ง
- อายุตลาด
- ขนาดพื้นที่
- จํานวนแผง
- ผูประกอบกิจการตลาด

-

การจัดการสุขาภิบาลดานกายภาพ
ดานสุขลักษณะทั่วไป
ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
การจัดการบริหารดานสิ่งแวดลอม
การปองกันควบคุมสัตวพาหะนําโรค/
สุขวิทยาสวนบุคคลของผูขายผูชวยขายของ/

การจัดการดานการคุมครองผูบ ริโภค
-จุดใหความรู
- จุดทดสอบสารปนเปอน
- จุดชั่งเครื่องกลาง

สภาพปญหาของตลาด

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของตลาด
ตลาดประเภทที่ 1 ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ มีทั้งหมดจํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดเพชรสีมา ตลาดสามแยกปก
และตลาดสามแยกชลประทาน มีขอมูลทั่วไปดังนี้ ตลาดเพชรสีมา ตั้งอยูเลขที่ 426/10 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา สรางเมื่อป พ.ศ. 2535 พื้นที่ตลาด 1 ไร แผงจําหนายจํานวนทั้งหมด 190 แผง สวนตลาดสามแยกปก
ตั้งอยูเลขที่ 247/3 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สรางเมื่อป พ.ศ. 2522 พื้นที่ตลาด
1 ไร แผงจําหนายจํานวนทั้งหมด 200 แผง และตลาดสามแยกชลประทาน ตั้งอยูเลขที่ 632/30 ถนนสืบสิริ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สรางเมื่อป พ.ศ. 2542 มีพนื้ ที่ตลาด 4 ไร มีแผงจําหนายจํานวนทั้งหมด 85 แผง โดยตลาด
ทั้ง 3 แหงมีผูประกอบกิจการตลาดเปนหนวยงานเอกชน
2. สภาพปญหาดานสุขาภิบาลทางกายภาพของตลาด
ผลการสํารวจการจัด การสุ ขาภิ บาลดานกายภาพของตลาด พบวา ตลาดที่ มีค ะแนนรวมที่ผ านเกณฑ มาตรฐาน
สุขาภิบาลดานกายภาพมากที่สุด คือ ตลาดเพชรสีมา ผานเกณฑ 17 คะแนน รองลงมาคือ ตลาดสามแยกปก ตลาดสามแยก
ชลประทาน ผานเกณฑ 16 และ 15 คะแนนตามลําดับ ซึ่งตลาดทั้ง 3 แหง มีระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑสุขาภิบาลดาน
กายภาพไมผานเกณฑระดับพื้นฐาน เนื่องจากขอ 1-8 ยังไมผานเกณฑที่กําหนดขั้นพื้นฐาน โดยปญหาการจัดการสุขาภิบาล
ดานกายภาพที่พบวาเปนปญหาสําคัญของตลาดทั้ง 3 แหง ซึ่งไมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 100 ไดแก ไมมีการจัดการ ดูแล
ควบคุม บริเ วณแผง ทางเดิ นและที่ ตั้ งที่ ร วบรวมมู ล ฝอย รางระบายน้ํามี น้ําขั ง และบางจุด มี การอุ ดตั น ไม มีห มายเลขแผง
2000 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development
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ถังขยะไมเพียงพอไมมีการแยกมูลฝอยเปนมูลฝอยสด และมูลฝอยทั่วไปไมมีฝาปดและรั่วซึม หองสวมไมสะอาดมีกลิ่นเหม็นไม
มีการระบายอากาศ ทางเดินภายในตลาดคับแคบ การตั้งวางสินคารุกล้ําทางเทา ไมมกี ารปองกัน กําจัดควบคุมสัตวและแมลง
พาหะนําโรค ไมมีการจัดจําแนกประเภทการจําหนายสินคาเปนหมวดหมู จํานวนเครื่องดับเพลิงไมเพียงพอ ผูข ายและผูชวย
ขายแตงกายไมเรียบรอยและปฏิบัติไมถูกสุขลักษณะเทาที่ควร รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการสํารวจการจัดการสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด
เกณฑการประเมิน
1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ
ไมรอนอบอาว หรืออับทึบ
2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง
ทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูลฝอยสาธารณะ และ
ที่ตั้งที่รวบรวม มูลฝอย ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ
3. ภายในตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขัง
เฉอะแฉะ
4. รางระบายน้ําเสียภายในตลาดเปนชนิดรางเปด
มีฝาปดที่เปดทําความสะอาดไดและสามารถระบาย
น้ําได ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน
5. ภายในหองสวมไมมีกลิ่นเหม็น และมีการระบาย
อากาศดี
6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะไมชํารุด
7. มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน
8. มีน้ําใชที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ
9. หองสวมแยกเปนสัดสวน ชาย – หญิง จํานวน
เพียงพอ และอยูในที่ที่เหมาะสม
10. มีการจัดวางสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปน
ระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ รกรุงรัง และไมมีสิ่ง
กีดขวางทางเดิน
11. สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี่ยวกับ
อาหารจะตองวางสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 ซม.
12. มีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง
13. มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยาง
เพียงพอ และทําความสะอาดอยูเสมอ

คะแนนผลการสํารวจ (คะแนนเต็ม = 40 คะแนน) จํานวนที่ตลาด
ผานเกณฑ
ตลาดเพชร
ตลาดสาม ตลาดสามแยก
มาตรฐาน
สีมา
แยกปก
ชลประทาน
(รอยละ)
×

×

√

1 (33.3)

×

×

×

-

×

×

×

-

×

×

×

-

×

×

×

-

√
√
√

√
√
√

√
×
√

3 (100.0)
2 (66.6)
3 (100.0)

√

×

×
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×
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×

-
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√
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เกณฑการประเมิน
14. มีการดักมูลฝอยและบอดักไขมันกอนปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
15. โครงสรางอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ไมชํารุด
พื้นตลาดทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมลื่น ทําความ
สะอาดงาย
16. มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลง
พาหะนําโรคไมใหรบกวนและกอความรําคาญ
17. มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของ
ตลาด
18. แผงขายสินคามีความเขมของแสงสวาง
เพียงพอตอการทํากิจกรรมตาง ๆ
19. แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทําความ
สะอาดงาย และไมเปนแหลงอาศัยของสัตว แมลง
พาหะนําโรค
20. จัดใหมีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยูผูขายของ
ติดตั้งประจําแผงและมองเห็นชัดเจน
21. ที่รองรับมูลฝอยประจําแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาล
และทําความสะอาดอยูเสมอ
22. ที่รวบรวมมูลฝอยของตลาดถูกหลักสุขาภิบาล
อยางเพียงพอและทําความสะอาดอยูเสมอ
23. มีที่เก็บน้ําสํารองหรือมีบริการน้ําสํารองไวให
เพียงพอตอการใชในแตละวัน
24. หองสวม ชาย – หญิง มีที่ปสสาวะชาย อางลาง
มือพรอมสบู สะอาดใชการไดมีจํานวนเพียงพอและ
ตั้งอยูในที่เหมาะสม
25. มีผูทําความสะอาดหองสวมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
26. บริเวณหองสวม มีที่รองรับมูลฝอยทําดวยวัสดุ
แข็งแรง ไมรั่วซึม และมีฝาปด
27. มีการปองกัน ควบคุมสัตว และแมลงพาหะนํา
โรคอยางนอยปละ 2 ครั้ง
28. แผงจําหนายสินคามีการปองกันสัตวและแมลง
พาหะนําโรคอยางเหมาะสม

คะแนนผลการสํารวจ (คะแนนเต็ม = 40 คะแนน) จํานวนที่ตลาด
ผานเกณฑ
ตลาดเพชร
ตลาดสาม ตลาดสามแยก
มาตรฐาน
สีมา
แยกปก
ชลประทาน
(รอยละ)
√

×

√

2 (66.6)

√

√

√

3 (100.0)

×

×

×

-

×

√

×

1 (33.3)

√

√

√

3 (100.0)

√

√

√

3 (100.0)

×

×

×

-

×

×

×

-

×

×

×

-

√

√

√

3 (100.0)

×

×

×

-

×

×

×

-

×

×

×

-

√

√

×

2 (66.6)

×

×

×

-
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เกณฑการประเมิน
29. มีการจัดการจําหนายสินคา แตละประเภทเปน
หมวดหมูไมปะปนกัน
30. มีชนิดและจํานวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช
การได ติดตั้งในบริเวณที่สะดวกตอการนํามาใชงาน
31. จัดใหมีการบํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายใน
ตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ
32. มีการอํานวยความสะดวกดานระบบการจราจร
33. ผูขายของและผูชวยขายของตองแตงกาย
เรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
34. ผูขายของและผูชวยขายของตองปฏิบัติใหถูก
สุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการปรุงประกอบและ
จําหนายอาหาร
35. มีตูแสดงความคิดเห็นจากประชาชน
36. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกวางไมนอย
กวา 2 เมตร
37. มีการแยกมูลฝอยเปนมูลฝอยสดและมูลฝอย
ทั่วไป
38. มีกลุม / ชมรมผูประกอบการตลาด ผูขายของ
และผูชวยขายของ ผูบริโภค หรือกิจกรรมรวมกัน
อื่น ๆ เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย
39. มีการอบรมผูขายของ และผูชวยขายของใน
ตลาดดานอนามัยสิ่งแวดลอม/สุขภาพอนามัย
40. น้ําเสียจากตลาดมีระบบในการบําบัดเบื้องตน
รวมจํานวนขอที่ผานเกณฑการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
ตามเกณฑสุขาภิบาลดานกายภาพ

คะแนนผลการสํารวจ (คะแนนเต็ม = 40 คะแนน) จํานวนที่ตลาด
ผานเกณฑ
ตลาดเพชร
ตลาดสาม ตลาดสามแยก
มาตรฐาน
สีมา
แยกปก
ชลประทาน
(รอยละ)
×

×

×

-

×

×

×

-

√

√

√

3 (100.0)

×

×

√

1 (33.3)

×

×

×

-

×

×

×

-

×

×

√

1 (33.3)

√

√

√

3 (100.0)

×

×

×

-

√

√

×

2 (66.6)

√

√

√

3 (100.0)

√
17 ขอ

√
15 ขอ

×
16 ขอ

ไมผานเกณฑ
ระดับพื้นฐาน

ไมผานเกณฑ
ระดับพื้นฐาน

ไมผานเกณฑ
ระดับพื้นฐาน

2 (66.6)
เนื่องจาก
ขอ 1-8 ยังไม
ผานเกณฑที่
กําหนดขั้น
พื้นฐาน

3. สภาพปญหาดานการคุมครองผูบริโภค
ผลการสํารวจการจัด การด านการคุม ครองผูบ ริโ ภคของตลาด พบว า ตลาดทั้ง 3 แห ง ผานเกณฑม าตรฐานการ
คุมครองผูบริโภคดานการคุมครองผูบริโภค เพียง 1 คะแนน มีระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑดานการคุมครองผูบริโภคใน

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2003

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ระดับพื้นฐาน คือ ทั้ง 3 ตลาดจัดใหมีเครื่องชั่งกลางที่ไดมาตรฐานไวบริการผูบริโภค ในตลาดสดอยางนอย 1 จุด และติดปาย
บอกไวชดั เจน สวนปญหาดานการคุมครองผูบริโภคที่เปนปญหาสําคัญของตลาดทั้ง 3 แหง ไดแก ไมมีจัดใหมีสถานที่จัดบอรด
ใหความรู แกผู บริโ ภคในเรื่ องที่ เกี่ย วกับ อาหารปลอดภั ย โภชนาการ และสุ ขลักษณะของตลาด รวมทั้ง ไมมี จุดทดสอบสาร
ปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 6 ชนิด คือ ฟอรมาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซ, สารฟอกขาว, ยาฆาแมลง และสารเรงเนื้อ
แดง และไมมีเจาหนาที่ผานการอบรมประจําจุดทดสอบ ทําใหตลาดทั้ง 3 แหง มีระดับคะแนนการปฏิบัติดานการคุมครอง
ผูบริโภคในระดับพื้นฐานเทานั้น รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการสํารวจการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด

เกณฑการประเมิน

1. จัดใหมีสถานที่จัดบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่อง
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะ
ของตลาด
2. จัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 6 ชนิด (ฟอรมาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซ,
สารฟอกขาว, ยาฆาแมลงและสารเรงเนื้อแดง) และมี
เจาหนาที่ผานการอบรมประจําจุดทดสอบ
3. จัดใหมีเครื่องชั่งกลางที่ไดมาตรฐานไวบริการผูบริโภค
ในตลาดสดอยางนอย 1 จุด และติดปายบอกไวชัดเจน
รวมจํานวนขอที่ผานเกณฑการประเมิน
ระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑ
ดานการคุมครองผูบริโภค

คะแนนผลการสํารวจ
จํานวนที่ตลาด
(คะแนนเต็ม = 3 คะแนน)
ผานเกณฑ
ตลาด
มาตรฐาน
ตลาด
ตลาดสาม
สามแยก
(รอยละ)
เพชรสีมา
แยกปก
ชลประทาน
×

×

×

-

×

×

×

-

√

√

√

3 (100.0)

1 ขอ

1 ขอ

1 ขอ

ระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐาน

4. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
จากการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนผูขายสินคาในตลาดทั้ง 3 แหง เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตลาดจนไดขอมูลที่อิ่มตัว พบวา ผูขายสินคาในตลาดสวนใหญยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
รวมทั้งผูประกอบการตลาดไมไดดําเนินการพัฒนาตลาดอยางเครงครัดและตอเนื่อง ทําใหการปฏิบัติของผูขายสินคาไมเปนไป
ตามมาตรฐานที่ควรจะเปน โดยตัวแทนผูขายสินคาในตลาดเสนอแนะใหมีการปรับ ปรุงเรื่องของแสงสวาง ความสะอาดของ
หองสวม และรางระบายน้ํา รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ในตลาดใหสะอาดและเปนสัดสวน
สรุปผลการวิจัย
สภาพปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา ตลาดทั้ง 3 แหง
มีระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑสุขาภิบาลดานกายภาพไมผานเกณฑระดับพื้นฐาน เนื่องจากขอ 1-8 ยังไมผานเกณฑที่
กําหนดขั้นพื้นฐาน ตลาดสวนใหญประสบปญ หาการจัดการดานพื้นที่ภายในตลาด เชน บริเวณแผง ทางเดิน เปนต น การ
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จัดการน้ําเสีย การจัดการมูลฝอย การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค และสุขลักษณะของผูขายและผูชวยขาย และสภาพปญหา
ดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา ตลาดทั้ง 3 แหง มีระดับคะแนนการ
ปฏิบั ติตามเกณฑ ดานการคุ มครองผูบริ โภคในระดับพื้ นฐาน โดยขาดการประชาสั มพั นธเ พื่อใหค วามรู แ กผู บริโ ภคในเรื่อง
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะของตลาด รวมทั้งไมจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ซึ่งควรดําเนินการปรับปรุงขอบกพรองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา ตลาดสวนใหญมีปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เจนจีรา
สีดาจิตร และอุไรวรรณ อินทรมวง (2556 : 117) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานตลาดสดนาซื้อในตลาดสดที่ผานเกณฑ
และตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ: กรณีศึกษา ตลาดสดในพื้น ที่จังหวัดเลย มีการปฏิบัติดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไมผานเกณฑครบทั้ง 40 ขอ ภาพรวมของตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ซึ่งขอที่ไมผานเปนการ
บริหารจัดการเรื่องหองสวม การทําความสะอาดตลาด การจัดวางสินคาสิ่งของวัสดุอุปกรณ การเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย
ระบบบอดักไขมัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เลอศักดิ์ หลอรุงเลิศ (2555 : 65) เรื่องการศึกษา การพัฒนาตลาดสด
เทศบาล 1 ใหเปนตลาดสดนาซื้อ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบวา
การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 1 ใหเปนตลาดสดนาซื้อ มีปญหาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและดานการคุมครองผูบริโภค
ไดแก ไมมีการรักษาความสะอาดพื้นตลาดและแทนจําหนายสินคา และการตั้งวางสินคารุกล้ําทางเทา การปลอยน้ําเสียลงสูราง
ละบายน้ําสาธารณะ ไมมีเครื่องชั่งกลาง และสถานที่จัดบอรดใหประชาชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดการประชาสัมพันธรณรงค
เรื่องการลางตลาดอย างถูกหลักสุขาภิบาล การทําความสะอาดแผงขายอาหารสดทุกวั น ความไมตอเนื่องของนโยบายการ
พัฒนาตลาด รวมทั้งผูประกอบการในตลาดผูประกอบการบางรายขาดความเขาใจในการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ ไมปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับ และการมีสวนรวมของผูประกอบการและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางจริงจัง
การศึกษาสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดสดนี้ไดนอมนําแนวคิดจาก “ศาสตรพระราชา” ที่มุงเนนการ “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” โดยทําความเขาใจปญหาของตลาดสดดวยการเขาไปศึกษาใหเห็นจริงดวยขอมูลเชิงประจักษจากการสํารวจ
จากพื้นที่จริงใหเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และเขาถึงกลุมเปาหมาย คือ ผูขายสินคาในตลาด ดวยการเขาไปสัมภาษณเชิงลึกให
สะทอนสภาพของปญหาและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และนําไปสูการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ
ตลาดสดที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตามหลักวิชาการและความตองการของกลุมเปาหมาย อันจะเปนแนวทางนําไปสู การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพของตลาดสดในทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมาที่ยั่งยืนได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
1.1 ควรจัดฝกอบรมสรางความรูความเขาใจถึงความจําเปนและแนวทางการพัฒนามาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
1.2 ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสุขลักษณะของผูขายและผูชวยขายในตลาด
1.3 ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูขายสินคาในตลาดในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
1.4 ควรกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการตลาดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2. ขอเสนอแนะการจัดการปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด
2.1 ควรมีการจัดการจําหนายสินคา แตละประเภทเปนหมวดหมูไมปะปนกัน
2.2 ควรมีการจัดการ ดูแลควบคุมความเรียบรอยบริเวณแผงและ ทางเดินเปนประจํา
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2005
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ควรมีการจัดแยกมูลฝอยเปนมูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป
ควรมีการปองกัน กําจัดควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรคอยูเปนประจํา
ควรมีการทําความสะอาดรางระบายน้ําเสียภายในตลาดเปนประจําทุกวัน
ควรจัดหาที่รองรับมูลฝอยทําดวยวัสดุแข็งแรง ไมรั่วซึมในหองสวมในแตละหอง
ควรมีผูทําความสะอาดหองสวมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
ควรจัดใหมีพัดลมระบายอากาศภายในหองน้ําและมีการปรับปรุงสภาพหองน้ํา
ควรมีการทําความสะอาดแผงทุกวันและใชจุลินทรีย EM ชวยปรับสภาพน้ําเสีย และดับกลิ่น
ควรจัดใหมีตูแสดงความคิดเห็นจากประชาชน
ควรจัดใหมีถังดับเพลิงพรอมใชงานประจําตามจุดตาง ๆ เพื่อเตรียมการปองกันปญหาอัคคีภัย

3. ขอเสนอแนะการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด
3.1 ควรจัดทําบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะ
ของตลาด
3.2 ควรจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัย ขอขอบพระคุ ณผู ประกอบกิจการตลาดสดเพชรสี มา ตลาดสดสามแยกปก ตลาดสดสามแยกชลประทาน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่อนุญาตใหทําการเก็บขอมูล รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
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ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินกิ โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง
ตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
Effect of Using Case Analysis Method in Clinical Teaching Towards
Happiness in Learning and Critical Thinking Skills among Nursing Students
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การวิจัยครั้ งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่ง ทดลองมีวัต ถุประสงค เพื่อศึกษาถึ งผลการจัด การเรียนการสอนในคลินิกโดยวิ ธี
วิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล โดยมีกลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ขณะฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 ในหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลราชบุรี จํานวน 68 คน เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามความสุขในการเรียนและแบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสุข ในการเรี ยน และวิเคราะห เปรีย บเที ยบคะแนนทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง
ดวยสถิติทีแบบคู
ผลการวิจัย พบวา
1. ความสุขในการเรียนของนักศึกษาทุกดานอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.37 ( X = 4.37, S.D. = .38)
2. คะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวม 6 ทักษะ หลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะห
กรณีตัวอยาง สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง สามารถพัฒนาความสุขในการเรียนและพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นได
คําสําคัญ: วิเคราะหกรณีตัวอยาง การสอนในคลินิก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2007
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Abstract
This quasi- research aimed aimed to explore the effects of case analysis method towards happiness
in learning and critical thinking skills among nursing students of Boromarajonani College of Nursing,
Ratchaburi. The sample was consisted of 68 third year nursing students who enrolled in Nursing Care for
People having Health Problem Practicum III and practiced in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Data
were collected from a set of questionnaires involving their happiness in learning on the use of case
analysis method and emerged critical thinking skills. Data were analysed by using means and standard
deviation while Paired t-test was used to compare their critical thinking skills before and after applying
case analysis method.
The research findings were as follows:
1. Overall, the sample had a high level of happiness in learning ( X = 4.37, S.D. = 0.38).
2. After using case analysis method, overall scores of critical thinking skills were significantly higher
than before (p<.05 respectively).
In conclusion, the results indicate that applying case analysis method in clinical teaching can
increase students’ happiness in learning and improve their critical thinking skills.
Keywords: case analysis, clinical teaching, critical thinking
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บทนํา
การปฏิรูปการศึกษาเปนวาระสําคัญของชาติที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ .2542 หมวด 4 ได
กลาวถึงแนวการจัดการศึกษาที่เปดกวาง ใหแนวทางเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดและความแตกตาง
ของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหผูเรียน
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดเปน ทําเปน รักการอานและใฝรูอยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ
อย างสมดุ ล รวมทั้ ง ปลู กฝ ง คุ ณธรรม ค า นิ ย ม และคุ ณลั กษณะอั นพึ ง ประสงค ไ ว ใ นทุ กวิ ช า ผู ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม ๆ กันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การประเมินผลการเรียนรูใหพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรี ยน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูกันไปตามความ
เหมาะสม
สําหรับจัดการศึ กษาวิชาชีพการพยาบาลนั้นมุง เนนผลิตบัณฑิต พยาบาลใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดานคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะที่มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอวิชาชีพพยาบาลคือทักษะทางปญญาโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่ง
เปนหัวใจสําคัญของการใหพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพและความนาเชื่อถือ สภาพปญหาดานการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในปจจุบันมีผู
ศึกษาพบวานักศึกษามีปญหาในการใชกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน คือ ในขั้นการประเมินภาวะสุขภาพ นักศึกษาไม
สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผูรับบริการแตละคนไดอยางถูกตองและครอบคลุมทุกดาน เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ
เรื่องโรคและพยาธิสภาพของผูรับบริการแตละคนทําใหไมทราบวาจะตองรวบรวมข อมูลใดบาง นอกจากนี้นักศึกษายังขาด
ทักษะในการรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการแตละคน เชน ขอมูลดานอัตมโนทัศน ความวิตกกังวล แบบแผนการรับรู เปนตน
ในขั้นการวินิจฉัยการพยาบาลนักศึกษาไมสามารถกําหนดขอวินิจฉัยการพยาบาลไดถูกตองเนื่องจากขาดความเขาใจในการ
กําหนดข อวิ นิจฉั ยการพยาบาล ในขั้นการวางแผนการพยาบาลนั กศึกษาไมส ามารถวางแผนการพยาบาลไดอยางถูกตอง
เนื่องจากขาดขอมูลที่สําคัญ ขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคและพยาธิสภาพของผูรับบริการแตละคน ความรูที่เรียนมาในภาคทฤษฎี
ไมสามารถนํามาใชได ในขั้นการปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาไมไดนําแผนการพยาบาลมาใชในการใหการพยาบาลเนื่องจากไม
เห็นถึงความสําคัญของการใหการพยาบาลตามแผนการพยาบาล ขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรม
เนื่องจากเรียนมานานแลวและไมเคยปฏิบัติจริง เชน การใชเครื่องชวยหายใจ การพลิกตัวแบบทอนซุง เปนตน และในขั้นการ
ประเมินผลการพยาบาลนักศึกษาไมสามารถทําไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและไมสามารถประเมินผลบางอยางได เชน การ
แสดงออกทางพฤติกรรม เปนตน นักศึกษาไดนําเสนอแนวทางในการแกปญหา อันไดแก ควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
นักศึกษาไดฝกคิดดวยตนเอง มีการฝกปฏิบัติกับผูรับบริการในสถานการณจริงเพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจมากกวาที่
เรียนในภาคทฤษฎีและหองปฏิบัติการพยาบาล และควรจัดการเรียนการสอนใหมีประสบการณเพียงพอที่จะนํามาใชในการ
แกปญหา ควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนซึ่งจะทําใหมีการเรียนรูที่ดี ควรจัดหาตําราทางการพยาบาลที่
มีคุณภาพและมีจํานวนเพียงพอที่จะนํามาใชในการศึกษาคนควา (โสภิดา ทัดพินิจ, 2546) และจากการทบทวนวรรณกรรม
พบวารายงานวิจัยการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายสถาบัน ผูใชบัณฑิตใหความเห็นวา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ยุคลธร แจมฤทธิ์ และอังสินี กันสุขเจริญ, 2549; ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา และคณะ, 2550; รุงทิพย
ไชยโยยิ่งยงค และคณะ, 2553 ; กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และสายสมร เฉลยกิตติ, 2560)
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2009
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จากปญหาดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเปนแนวในการพัฒนารูปแบบการสอนที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง
สมมติฐาน
1. ความสุขในการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางอยูในระดับมากขึ้นไป
2. คะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดย
วิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอน
ประโยชนที่ไดรับ
1. เปนแนวทางในการพั ฒนาการจัด การเรีย นการสอนของสถาบันการศึ กษาเพื่อพัฒ นาคุณลักษณะผู เรี ยนที่พึ ง
ประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
2. พัฒนาผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ใหไดมาตรฐานดี
ยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ one group, pre-post test
design มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ตอความสุขในการ
เรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ผูวิจัยดําเนินการกระบวนการวิจัย ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการวิจัยเพื่อผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
2. ดําเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางและคูมือการเรียนโดย
วิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
3. ประสานกับผูประสานรายวิชาในการทําวิจัยกับนักศึกษาพยาบาลที่ฝกปฎิบัติงานหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด
อธิบายกระบวนการวิจัยใหนักศึกษากลุมตัวอยางรับทราบและเปดโอกาสใหนักศึกษามีสิทธิ์ถอนตัวจากการเปนกลุมตัวอยาง
โดยไมมีผลตอคะแนนการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

2010 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ขั้นดําเนินการ
1. จัดนักศึกษาในแตละกลุม จํานวน 8 คนที่หมุนเวียนมาฝกภาคปฏิบัติหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด ออกเปน 2
กลุมยอย กลุมละ 4 คน จัดกลุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเรียงเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในกลุม โดยเลือกเรียงตามลําดับ
สลับกัน เพื่อใหแตละกลุมมีนักศึกษาที่มีผลการเรียน เกง ปานกลางออน ใกลเคียงกัน
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณของกลุ ม ตั ว อย า งด ว ยแบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณกอนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง
3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น
4. หลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง 1 วัน ประเมินความสามารถในการคิดอยาง
มีวจิ ารณญาณของกลุมตัวอยางดวยแบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและประเมินความสุขในการเรียนดวยแบบสอบถาม
ความสุขในการเรียนรูโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง
5. บั นทึ กคะแนนผลการประเมิ นความสามารถในการคิ ด อย างมี วิ จารณญาณและความสุ ข ในการเรี ย นนํ ามา
วิเคราะหขอมูล
ขั้นสรุป
วิเคราะหผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจัย
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี ที่ฝ กภาคปฏิบั ติการพยาบาลทารกแรกเกิ ด ในหอผู ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด จํ านวน 68 คน ใชกลุ มตั วอย างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling)
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไปไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัย ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
2. แบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
3. แบบสอบถามความสุขในการเรียนโดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยางและคูมือการเรียนโดยวิธีการวิเคราะห
กรณีตัวอยาง มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1.1 ศึกษาและวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู
1.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
1.3 นําแผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกและคูมือการเรียนโดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง ที่สราง
ขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง จํานวน 5 ทาน
1.4 แกไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
1.5 นําแผนการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาล ผูวิจัยประเมินการใชแผนการจัด
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การเรียนการสอนเพื่อหาขอผิดพลาดหรือขอบกพรองที่พบและนํามาปรับปรุงเปนแผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกที่ใชใน
การวิจัย
2. แบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ใชของ ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล (2544)
3. แบบสอบถามความสุขในการเรียนรูโ ดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง ผู วิจัยสรางขึ้นจากการปรับปรุงแบบวั ด
ความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ของทัศนีย ตริศายลักษณ (2551) มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ คือ การสราง
ความรักและศรัทธา เห็นคุณคาการเรียนรู เปดประตูสูธรรมชาติ มุงมาดและมั่นคง ดํารงรักษไมตรีจิต และชีวิตที่สมดุล ลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราประเมินคา (Likert Scale) มี 5 ระดับผูวิจัยนําเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานพิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและนําขอเสนอแนะมาปรับแกไข หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะ
เดียวกับประชากรแตไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไดเทากับ .81
การวิเคราะหขอมูล
1. คะแนนความสุขในการเรียน วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ยบเที ยบคะแนนทักษะการคิ ดอยางมีวิจารณญาณของนั กศึ กษาพยาบาลระหว างกอนและหลัง ได รับ การ
จัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ดวยสถิติทีแบบคู (paired T-test)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนในคลิ นิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรีย นและ
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบวา
1. ความสุข ในการเรี ยน โดยวิธีวิเ คราะห กรณี ตัวอยางของนั กศึกษาทุกด านอยูใ นระดับ มาก มีค าเฉลี่ย โดยรวม
เทากับ 4.37 ( X = 4.37, SD = .38) ดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสุขมากที่สุดคือ ดํารงรักษไมตรีจิต ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.40 ( X = 4.40 , SD = .48) รองลงมาคือเปดประตูสูธรรมชาติและชีวิตที่สมดุล ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันเทากับ 4.38 ( X =
4.38 , SD = .39 และ X = 4.38 , SD = .47 )
2. หลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูเรียนมีคะแนนทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวม 6 ทักษะ สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาความสุขในการเรียนของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 4.37 ( X = 4.37 , SD = .38) เมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสุขมากที่สุด
คือ ดํารงรักษไมตรีจติ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ( X = 4.40 , SD = .48) รองลงมาคือเปดประตูสูธรรมชาติและชีวิตที่สมดุล
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันเทากับ 4.38 ( X = 4.38 , SD = .39) และ ( X = 4.38 , SD = .47)
การที่พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสุขในการเรียนมากที่สุดคือ ดํารงรักษไมตรีจิต ซึ่งหมายถึงความสุขที่
เกิดจากการเรียนรูวิธีรักษาไมตรีจิตมิตรภาพตอเพื่อน ๆ รูจักการรอมชอมอะลุมอลวย รูจักแบงปน รูจักรอคอยและการใหอภัย
ผูเรียนควรจะไดเรียนรู วาคนเราแมจะคิดตางกั นแตถามีจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน ยอมรับฟ งซึ่งกันและกัน ชวยกันคิ ด
ชวยกันทํา เห็นความสําคัญของกันและกัน มีความรูสึกที่ดีตอผูอื่น รูจักประมาณตน ไมมุงเอาชนะ ทํางานรวมกันโดยไมอคติ
อดทนอดกลั้น ใหอภัย และใหโ อกาส ยอมรับ เหตุผ ลและความเปลี่ ยนแปลง สรางสั มพั นธภาพที่ ดีต อกั น สื่อความคิด และ
ความรูสึ กดวยความสุภ าพออนโยน ใหเกียรติ มีความจริง ใจและใหกําลั งใจแก กันและกันแลวความสํ าเร็จย อมจะอยูไมไกล
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ความสุขก็จะอยูแคเอื้อม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาของชาติ,2540 : 4-31 ) ดังนั้นการจัดการจัดการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยออกแบบมีกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีกระบวนการกลุม โดยใชรูปแบบการอภิปรายกลุม การระดมสมองและการให
ขอตัดสิน ประกอบดวยการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษา สาระการสอนมุงใหผูเรี ยนเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยรวมกัน
ศึกษาขอมูลของผูปวยทีเ่ ปนกรณีตัวอยาง ไดแก ประวัติขอมูลทั่วไป ภูมิหลังชีวิต ประวัติการเจ็บปวย การตรวจประเมินภาวะ
สุขภาพ การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดง การรักษา มาวิเคราะห
เพื่ อตรวจสอบขอเท็ จจริง แลวเสนอขอตั ดสิ นหรือแนวทางการตั ดสิ น ใจในการวิ นิจฉัย ปญ หาทางการพยาบาลและใหการ
พยาบาลผูปวยดวยวิธีที่ดีที่สุด โดยมีผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและชี้แนะการอภิปรายใหอยูในประเด็น นอกจากนี้
การจัดแบงกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก เพียง 4 -5 คน จะชวยใหผูเรียนตองรวมแรงรวมใจ ในการวิเคราะห กรณีตัวอยางที่ไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวดวยระยะเวลาที่จํากัด อีกทั้งเปนกรณีตัวอยางทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ซึ่ง
เปนสถานการณที่มีความยากและคอนขางซับซอน จึงตองใชความพยายามเรียนรูการทํางานรวมกับเพื่อน รูจั กการรอมชอม
อะลุมอลวย รูจกั แบงปน รูจักรอคอยและการใหอภัย ไดเรียนรูวาคนเราแมจะคิดตางกันแตถามีจุดหมายปลายทางอันเดียวกั น
ยอมรับฟงซึ่งกันและกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํา เห็นความสําคัญของกันและกัน มีความรูสึกที่ดีตอผูอื่น รูจักประมาณตน ไมมุง
เอาชนะ ทํ างานร วมกั นโดยไม อคติ อดทนอดกลั้ น ให อภั ย และให โ อกาส ยอมรั บ เหตุ ผ ลและความเปลี่ ย นแปลง สร า ง
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน สื่อความคิดและความรูสึกดวยความสุภาพออนโยน ใหเกียรติ มีความจริงใจและใหกําลังใจแกกันและ
กันงานที่ไดรับมอบหมายจึงจะสําเร็จได
สําหรับความสุขในการเรียนดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากรองลงมา คือเปดประตูสูธรรมชาติและชีวิตที่สมดุล ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากันเทากับ 4.38 ทั้งนี้อธิบายไดวาความสุขในการเรียนดานเปดประตูสูธรรมชาติ เปนแนวคิดที่เนนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนโดยมีแนวทางการเรียนรูดังนี้
1. จัดใหบทเรียนในหองเรียนมีความนาสนใจ เราความคิด มีกิจกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนไดสัมผัสของ
จริงและสามารถเรียนรูดวยตนเองได
2. มีบทเรี ยนนอกห องเรี ยนมาชวยเสริ มการเรี ยน เพื่อได สัง เกตเปรี ยบเที ยบสิ่ง ที่พ บเห็น ได ขอคิ ด ที่
แตกตางจากการเรียนในหองเรียน
3. นํ าธรรมชาติ ม าเป น ส วนหนึ่ ง ของบทเรี ย น โดยการจั ด ให มี การศึ กษานอกสถานที่ เชิ ญ วิ ท ยากร
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสนทนาแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน จัดโครงการเยี่ยมสถานที่ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณตรงแกผูเรียน
4. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม รวมมือสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นมีกิจกรรมที่สัมพันธกับชุมชน
ในการจัดการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมใหผูเรียนเรีย นรูดวย
วิธีกระบวนการกลุม โดยใชรูปแบบการอภิปรายกลุม การระดมสมองและการใหขอตัดสิน ประกอบดวยการนําเสนอขอมูลและ
ผลการศึกษา สาระการสอนมุงใหผูเรียนเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยรวมกันศึกษาขอมูลของผูปวยที่เปนกรณีตัวอยาง ไดแก
ประวัติขอมูลทั่วไป ภูมิหลังชีวิต ประวัติการเจ็บปวย การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจทางหองปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดง การรักษา มาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง แลวเสนอขอตัดสิน
หรือแนวทางการตัดสิ นใจในการวินิจฉัยปญ หาทางการพยาบาลและให การพยาบาลผู ปวยดวยวิธีที่ดี ที่สุด เปนรูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน นการเรียนรู นอกหองเรี ยน มีความน าสนใจ เราความคิด มี กิจกรรมที่ผูเ รียนไดสัมผัส ของจริงและ
สามารถเรีย นรูด วยตนเองจาก สิ่ งที่ พ บเห็ นจากตั วผู ป วย จากผู ปกครองและครอบครัวของผู ป วย ไดมี โ อกาสเรี ย นรู จาก
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ไดแก แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ที่มีสวนรวมในการรักษาพยาบาลผูปวย
ที่กลุมไดรับมอบหมายขณะที่หาขอมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะหปญหาของกรณีตัวอยาง เปนการเพิ่มประสบการณตรงแกผูเรียน
อีกทั้งไดรูจักการสังเกตเปรียบเทียบสิ่งที่พบเห็นหรือขอคิดที่แตกตางจากการเรียนในหองเรียนภาคทฤษฎี มีโอกาสไดเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น ความเชื่อของผูปกครองในการดูแลสุขภาพหรือเยี่ยวยาผูปวยในระยะวิกฤต ขณะที่ผูเรียนทําการเรียนรูและ
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ศึกษาประวั ติขอมูลตาง ๆ ของกรณีตัวอยาง ซึ่งเปนการตอบสนองความสุขในการเรียนด านเปดประตูสูธรรมชาติ จึงทําให
ความสุขในการเรียนดานนีร้ ะดับมาก
สวนความสุขในการเรียน ดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากรองลงมาและมีคาเฉลี่ยมากเทา ๆ กับดานเปดประตูสูธรรมชาติ
คือดานชีวิตที่สมดุล ซึ่งมีแนวคิดและหลักการรักษาสมดุลของชีวิต คือการปรับตัวเองใหอยูในความพอเหมาะพอดีรูขีดจํากัด
ของความปรารถนาสวนตน มีการประพฤติปฏิบัติที่งดงาม สํารวมไมหลงตัวเองขณะเดียวกันไมดูถูกตัวเอง จุดมุงหมายของชีวิต
คือความสุ ขทั้ ง ทางใจและทางกาย ความสุ ขทางใจจะเกิ ด ขึ้นเมื่ อ ไดรั บ การยอมรั บ วามีค วามสามารถ ชมเชยว าเป น คนดี
ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีการเรียนที่นําไปสูความสําเร็จ สามารถเรียนเพื่อใหรู (Learn to Know)
นั่นคือ รูไดชัด รูใหกระจางในสิ่งที่ไมเคยรู ไมเคยเห็น และไมเคยสัมผัส เรียนเพื่อใหเชี่ยวชาญ (Learn to Do) คือตองฝกฝนจน
สามารถแสดงใหดูเปนตัวอยางได เรียนเพื่อใหเปน (Learn to Be) คือ เขาใจธรรมชาติของสิ่งนั้น รูระบบการคิดและการปฏิบัติ
อยางผูที่อยูในวิชาชีพนั้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง ในการจัดการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ผูวิจัยได
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ประกอบดวยขั้นของการประเมินผลการพยาบาล เพื่อประเมินวาผูปวยไดรั บการดูแล
และมีการพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไวตามเกณฑที่กําหนดหรือไม โดยผูปวยและญาติมีสวนรวมในการประเมินผลการใหการ
พยาบาลที่ไดรับ วามีปจจัยใดที่ทําใหการพยาบาลบรรลุผลตามเปาหมายหรือตองปรับแกไขในเรื่องใดเพื่อให การพยาบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หากพบวาการพยาบาลที่ปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย จําเปนตองปรับแผนการพยาบาลใหม โดยมีกิจกรรม
การเรี ย นการสอน ที่ ผู ส อนให ผู เ รี ย นค นหาผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการปฏิ บั ติ การพยาบาล และนํ าผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง มา
เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินผลที่ไดตั้งไวในแผนการพยาบาล ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินวาผูปวยไดรับการดูแลและมี
การพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไวตามเกณฑที่กําหนดหรือไม โดยผูปวยและญาติมีสวนรวมในการประเมินผลการพยาบาลวา
เปนไปตาม แผนการพยาบาลหรือไม มีปจจัยใดที่มีผลทําใหบรรลุผลหรือตองปรับแกไข ถาพบวาการพยาบาลที่ปฏิบัติไมบรรลุ
เปาหมาย จําเปนตองปรับแผนการพยาบาลใหม จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อใหการดูแลในวันตอไป ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่สงเสริม ใหผูเรียนไดรับรูถึง ผลของการปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวยและครอบครัว โดยการปฏิบัติการพยาบาลนั้นไดผาน
กระบวนการวิเคราะห พิจารณาไตรตรองมาเปนอยางดีแลวทําใหผูเรียนรับรูไดถึงความรูสึกตนเองมีคุณคา มีการเรียนที่นําไปสู
ความสําเร็จ รูไดชัด รูใหกระจางในสิ่งที่ไมเคยรู ไมเคยเห็นและไมเคยสัมผัส เรียนเพื่อใหเชี่ยวชาญ เขาใจธรรมชาติของสิ่งนั้น รู
ระบบการคิดและการปฏิบัติอยางผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง
สําหรับผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหวางกอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง พบวาภายหลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะห
กรณีตัวอยาง นักศึกษามีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวม 6 ทักษะ สูงกวากอนการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ตามที่
ผูวิจัยออกแบบสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลได เนื่องจากเปนวิธีการสอนเปนกลุม
โดยใชรูปแบบการอภิปรายเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษา สาระการสอนมุงสะทอนความคิดจากปญหาที่รับการแกไข
ไปแลว ดวยการนําขอมูลตาง ๆ เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวตามความเปนจริงในเวลานั้น ๆ และสถานการณนั้น มาวิเคราะหเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสนอขอตัดสิน เปนการวิเคราะหแนวทางการตัดสินใจ การเรียนรูเกิดจากการใหขอตัด สิน โดยอาศัย
หลั กการและทฤษฎี ที่ถู กต อง โดยขจัด ความเกี่ ยวของสวนบุ ค คลออกไปอยางสิ้ นเชิง วิ ธีนี้เ ปนการศึ กษาที่ต องใช การคิ ด ที่
ซับซอน จึงตองมอบหมายกรณีใหผูเรียนศึกษาลวงหนา เพื่อมีโอกาสคนควาหลักการและทฤษฎีจากหนังสือตาง ๆ เปนการ
เตรียมตัวกอนอภิปรายเปนวิธีการสอนที่พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาอยางกวางขวาง สรางเสริมการทํางานเปนทีม สงเสริม
การแสดงออกเชิง วิช าการ การใช เหตุ ผล การประมวลขอมูลความรูเ พื่อความกระจางในตนเองและกลุ มและการเปนผู นํา
ทางการพยาบาลและเปนวิธีการสอนที่ฝกทักษะการคิดวิเคราะหหาเหตุผลและการใชวิจารณญาณทางการพยาบาลเปนอยางดี
ทั้งยังฝกการแสดงออก มารยาทในการพูดและใหขอเสนอแนะในกลุม
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักศึ กษาพยาบาล ดัง นั้นจึ งควรนํารูปแบบการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิ บัติข องรายวิ ชาอื่ น ๆ เพื่ อให
ผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณไดอยางตอเนื่อง
2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ควรเริ่มสอนตั้งแตภาคทฤษฎี
ของทุกชั้นป ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดมีการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและสามารถแกปญหาของผูปวยในสถานการณจริงไดอยาง
มีคุณภาพ
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ผลของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัตกิ ิจกรรมทางกาย
และคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก
The effects of Self-Efficacy Promotion on Physical Activities
and Quality of life among Hip Fracture Patients
สุรียร ัตน เกียรติบุญศรี และสุพัตรา เดชฉกรรจ
หอผูปวยกลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส โรงพยาบาลราชบุรี
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บทคัดยอ
กระดูกสะโพกหัก เปนความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นไดบอยในผูสูงอายุ ในปจจุบันพบวา มีผูปวยที่ตองประสบกับภาวะดังกลาวมี
จํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกป โดยมีสาเหตุมาจากการพลัดตกหกลมเปนสวนใหญ การมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่ํา
ทําใหมีคุณภาพชีวิตลดลง การศึกษาครั้ งนี้เปนการวิจัยกึ่ง ทดลอง โดยมีวัตถุ ประสงค เพื่อศึกษาผลของการสงเสริ มการรับ รู
สมรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก กลุมตัวอยางเปนผูปวยกระดูกสะ
พกหักที่ซึ่งพักรักษาในหอผูปวยกลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส โรงพยาบาลราชบุรี โดยเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑ
ที่กําหนด จํ านวน 60 คน แบง เปนกลุม ทดลอง 30 คน และกลุ ม ควบคุ ม 30 คน กลุ มทดลองไดรั บ การสง เสริม การรั บ รู
สมรรถนะแหงตนโดยใชทฤษฎีการรับรูส มรรถนะแหงตนมาเปนแนวทางในการจั ดกิจกรรม สวนกลุมควบคุมไดรับการดู แ ล
ตามปกติ เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับ
ผูปวยกระดูกสะโพกหัก แบบประเมินสุขภาพแบบสั้นสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก กิ จกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหง
ตน และคู มื อการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางกายสํา หรั บ ผู ป ว ยกระดู ก สะโพกหั ก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ
วิเคราะหโดยใชสถิติ Independent Sample t-test และสถิติ Paired t – test
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสูงขึ้น มากกวากอนการทดลอง ภายหลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห และมากกวาคุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) และมีคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูก
สะโพกหัก ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาหสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงวากิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนสามารถเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย ทําใหผูป วยกระดูกสะโพกหั กมีคุณภาพชีวิตเพิ่ม ขึ้น พยาบาลและที มสุขภาพสามารถนําไปประยุกตใชใ นการดูแ ล
ผูปวยกระดูกสะโพกหักในการสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายอยางถูกวิธี
คําสําคัญ: การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน การปฏิบัติกิจกรรมทางกาย คุณภาพชีวิต ผูปวยกระดูกสะโพกหัก
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Abstract
Hip fracture is a illness that happened of ageing. Currently found the number of patients
experiencing such conditions is increasing every year. The cause of most is falls. Confidence in low
physical activities. The quality of life has decreased. This study of a Quasi– experimental Research
design aimed to evaluate the effects of Self-Efficacy Promotion on Physical Activities and Quality of life
among Hip Fracture Patients. The sample was a hip fracture patient who treated in an orthopedic
patient nursing ward at Ratchaburi Hospital The sample selection was based on 60 criteria, divided into
30 experimental groups and 30 control groups. The experimental group was Self-Efficacy Promotion by
using self-efficacy perception as a guideline for activities. The control group was routine cared. The
instruments used were a demographic questionnaire, Physical activity assessment for hip fracture
patients, Short-term health assessment for hip fractures, Activities Self-Efficacy Promotion And a
handbook for physical activity for patients with hip fractures. Data were analyzed using descriptive
statistics and analyzed using independent sample t-test and Paired t-test.
The finding showed that the experimental group had significantly increased the mean score of
Self-Efficacy for Physical Activities at 4 weeks after of Activities Self-Efficacy Promotion and more than
those of the control group )p<.001). Mean score of quality of life of experimental group had significantly
increased more than those of the control group (p<.001) at 4 weeks after of Activities Self-Efficacy
Promotion.
The results demonstrated that activities self-efficacy promotion can increase self-efficacy for
physical activity and increase quality of life among Hip Fracture Patients. Nurses and health teams can
apply to care for hip fractures patients in promoting their activities in everyday and exercise properly.
Keywords: self-efficacy promotion, physical activity, quality of life, hip fracture patient
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ความสําคัญของปญหา/แนวคิด
กระดูกสะโพกหั ก (Hip fracture) เป นความเจ็บปวยที่เกิด ขึ้นไดบ อยในผูสู งอายุ และคาดการณ วาในอี ก 25 ป
ขางหนาจาก พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2568 จะมีสัดสวนของผูสูงอายุตอประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 10.00 เปนรอยละ 15 และ
การเกิดกระดูกสะโพกหักก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งสวนใหญเกิดในผูหญิงมากกวาผูชายประมาณ 2-3 เทา โดยรอย
ละ 24 มีอายุ 50 ปขึ้นไป (Mak, Cameron, & March, 2010; Mayhew et al., 2005) และเปนปญหาสุขภาพที่ตองไดรับ
การพัฒนาระบบการดูแลอยางตอเนื่อง ในปจจุบันพบวา มีผูปวยที่ตองประสบกับภาวะดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกป
โดยมีสาเหตุมาจากการพลัดตกหกลมเปนสวนใหญ (Hagino, 2006; Whitehead, Miller, & Crotty, 2003) รวมกับการเกิด
กระดูกพรุน ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดกระดูกสะโพกหักไดงายมากขึ้น (Johnell & Kanis, 2005)
ประเทศไทย พบรายงานผูสูงอายุที่กระดูกสะโพกหักและนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 75 จังหวัด และกทม. ในป
ค.ศ. 2003 - ค.ศ. 2017 มีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 31.80 และเกิดในผูหญิงมากกวาผูชายประมาณ 2 เทา (ธวัช ประสาทฤทธา,
สมบัติ คุณากรสวัสดิ์ และ อนันท เศรษฐภักดี, 2552) ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น คิดเปน รอยละ 20.00
ของประชากรทั้ง หมดในป พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2568 และสวนใหญ เกิ ดภาวะทุ พพลภาพหรื อพิ การจากกระดู กสะโพกหั ก
ภายหลังการหกลม
โรงพยาบาลราชบุรีเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ใหการดูแลรักษาผูปวยกระดูกสะโพกหักดวยวิธีการผาตัดเปนสวน
ใหญ ซึ่ง เป นการรั กษาตามแนวปฏิ บัติ ทางคลิ นิกของหลักฐานเชิ งประจั กษแ ละเปนวิธีการรักษาที่ มีประสิ ทธิภ าพมากที่สุ ด
สําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก (Mak, et al., 2010) โดยมีสาเหตุมาจากการหกลม สงผลใหมีการหักของกระดูกสะโพก ใน
ตําแหนงกระดูกตนขาสวนคอหัก (Fracture neck of femur) มากที่สุด (Hagino, 2006) การเกิดกระดูกสะโพกหัก กอใหเกิด
ความเจ็บปวดอยางมาก (Beaupre et al., 2005) ทําใหไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางเต็มที่ ตองการการพึ่งพาจากผูอื่น
ทุพพลภาพ และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต และทําใหมีคุณภาพชีวิตลดลง (ศรีประภา ลุนละวงศ , 2555) ทําใหเกิดความทอแท
วิตกกังวล เกิดความเครียดตอความเจ็บปวยของตนเอง เห็นคุณคาของตนเองนอยลง มีอาการสับสน วุนวายเนื่องจากมีการ
รับรูลดลง (Bruggemann, Nixon, & Cavenett, 2007; Juliebø et al., 2009) เกิดการสูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว รวมถึงบุคคลภายนอก ครอบครัวมีรายไดลดลงและทําใหเสียคาใชจายในการรักษาเปนจํานวนมากทั้งทางตรงและ
ทางออม (Haentjens, Lamraski, & Boonen, 2005; Zingmond, Soohoo, & Silverman, 2006)
ผลกระทบดัง กลาวสงผลใหผูปวยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันลดลง ขาดความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง สูญเสียการทรงตัว ทําใหเดินชาลง และรอยละ 33 มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพลดลง (อนันต
อุดมพรประภา,จริยา บุญ หงส และ ทวีชัย เตชะพงศวรชัย , 2555; Whitehead, et al., 2003 ) การสงเสริมการรับ รู
สมรรถนะแหงตนใหกับผูปวยกระดูกสะโพกที่ไดรับการเปลี่ยนขอสะโพกเทียม ตั้งแตขณะนอนโรงพยาบาลจนกระทั่ งจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาล ทําใหผูปวยมีการรับรูสมรรถนะแหงตนเพิ่มขึ้นเมื่ออยูบาน สงผลใหมีความสามารถในการดูแลตนเอง
เพิ่มขึ้น อาการปวดลดลง และลดอาการซึมเศราได (Dohnke, Knäuper, & Müller‐Fahrnow, 2005) ดังนั้น การสงเสริม
การรับรูสมรรถนะแหงตน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันดวยตนเอง และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายอยางถูกตองและตอเนื่อง สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นภายหลังการ
เจ็บปวย
การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน เปนกลวิธีหนึ่งที่สรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย ทั้ง ผูป วยวั ยทํางานและวัยผู สูง อายุ สง ผลใหสามารถปฏิบัติ กิจกรรมทางกายได ดวยตนเอง ภายหลัง การ
เจ็บปวย (สุพัตรา เดชฉกรรจ, ธีรนุช หานิรัติศัย และ ธงชัย สุนทราภา, 2556) โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การใหความรูในการ
ดูแลตนเองขณะเจ็บปวย และเมื่ออยูบาน ไดแก การอาบน้ํา แตงตัว รับประทานอาหาร การเคลื่อนไหว และการเขาหองน้ํา
หองสวมไดดวยตนเอง (Functional status) (Fierens & Broos, 2006) และความสามารถทางกายในการปฏิบัติกิจวัตร
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ประจําวันไดดวยตนเอง (Activities of daily living : ADL) (Hagsten, et al., 2006; Zidén, et al., 2008)การเพิ่มความ
เชื่อมั่นของตนเองในการฝกปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง การลุกนั่งบนเกาอี้ การเดินระยะ 3 เมตรและหมุนตัว
180 องศาและเดินกลับมานั่งเกาอี้ (Hagsten, Svensson, & Gardulf, 2006; Kuptniratsaikul et al., 2011; Resnick et
al., 2007; Zidén, Frandin, & Kreuter, 2008) โดยกิจกรรมดังกลาว จะทําใหผูปวยมีความรูในการดูแลตนเองเพื่อปองกัน
อาการแทรกซอนขณะเจ็บปวยได มีการทรงตัวทีด่ ี สามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
การศึกษาที่ผานมา จะเนนไปที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อใหผูปวยปฏิบัติขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่อกลับบาน
ผูวิจัย ในฐานะที่ เ ป นบุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพที่ มี หน าที่ ดู แ ลผู ป วยกระดู กสะโพกหั กตั้ ง แต แ รกรับ จนกระทั่ ง จํ าหน ายออกจาก
โรงพยาบาล จึงมีความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในผูปวยที่กระดูกสะโพกหัก โดยการ
สงเสริมความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
และขาทั้ ง 2 ข าง เพื่ อใหมี การปฏิ บัติ กิจกรรมทางกายอย างถู กต องและตอเนื่ อง โดยใช ทฤษฏี การรับ รูส มรรถนะแหง ตน
(Bandura, 1986,1997) มาเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ซึ่งเปนกิ จกรรมที่สามารถชวย
สงเสริม ผูป วยที่ กระดูกสะโพหั กใหมีค วามมั่นใจในการปฏิบั ติกิจกรรมทางกายเพิ่ มขึ้ น ทํ าใหมีการปฏิบั ติก ิ จกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตภายหลังกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาผลของการสงเสริมการรับ รูสมรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวย
กระดูกสะโพกหัก
วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อเปรียบเทียบ
1. คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ภายหลังเขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4 ระหว างกลุมที่ ไดรับการ
สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ
2. คาเฉลี่ยคะแนนและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก ภายหลังเขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4ระหวางกลุม
ที่ไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ
3. คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายกอนและหลังที่ไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะ แหงตน ภายหลัง
เขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4
4. คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายกอนและหลังที่ไดรับการดูแลตามปกติ ภายหลังเขารวมการวิจัยใน
สัปดาหที่ 4
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi– experimental Research) โดยเปนการศึกษาแบบสองกลุมวัดกอน
และหลังการทดลอง (Two groups Pre – post test design) ประชากร คือ ผูปวยกระดูกสะโพกหัก ที่มารับการรักษาโดย
แพทยเฉพาะทางออรโธปดิกส ในหอผูปวยกลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส โรงพยาบาลราชบุรี กลุมตัวอยางของ
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไดรับการวินิจฉัย และรักษาดวยวิธีการผาตัดใสเหล็กเพื่ อยึดตรึงกระดูกสะโพก
โดยแพทยเฉพาะทางออรโธปดิกส โดยเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ผูปวย
กระดูกสะโพกหัก ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุมากกวาหรือ เทากับ 55 ป 2) ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเฉพาะทางออรโธปดิกส
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วากระดูกสะโพกหักในตําแหนงตาง ๆ แบบปด (Closed Fracture) ไดแก Fracture neck, Fracture trochanter, Fracture
subtrochanter และ Fracture intertrochanter 3) รักษาโดยการผาตัดใสเหล็กเพื่อยึดตรึงกระดูกสะโพก 4) ไดรับการผาตัด
กระดู กสะโพกครั้งแรก และ 5) สื่ อสารดวยภาษาไทยและยิ นดีให ความรวมมือในการศึกษา โดยเป นกลุม ทดลองและกลุ ม
ควบคุม กลุมละ 30 คน และเพื่อเปนการปองกันการปนเปอนของกลุมตัวอยาง ที่เปนตัวแทนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผูวิจัย ขอดํ าเนิ นการวิ จัย ในกลุม ควบคุม จนครบจํานวน 30 คนก อน หลั ง จากนั้ นจึง ดําเนินการวิจัยในกลุ มทดลอง ซึ่ งกลุ ม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุมตองมีความคลายคลึงกันตามเกณฑที่กําหนดแลว กลุมทดลองจะไดรับการการสงเสริมการรับรูสมรรถนะ
แหงตน และกลุมควบคุมไดการดูแลตามปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 สวน คือ 1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหักและแบบสอบถามสุขภาพแบบสั้น 36 ขอ
ฉบับภาษาไทยสําหรับประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยกระดูกสะโพกหัก ผานการวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอคําถาม โดย กิตติ
จิระโพธิ์ชัย และคณะ (2005) โดยมีระดับความเชื่อมั่นของขอคําถามอยูระหวาง 0.72-0.94 และเมื่อนําศึกษาในผูปวยกระดูก
สะโพกหัก จํานวน 119 ราย โดย อนันต อุดมพรประภา, จริยา บุญหงษ และทวีชัย เตชะพงศวรชัย (2555) มีระดับความ
เชื่อมั่นของ ขอคําถามอยูระหวาง 0.61-0.95 และ 2) เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ประกอบดวย กิจกรรมการ
สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและคูมือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน โดยนําปรับปรุงอีกครั้งตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนําและนํามาทดลองใชกับ
ผูป วยกระดู กสะโพกหักซึ่ งมี ลักษณะคลายคลึง กับ กลุม ตัวอย าง จํ านวน 5 ราย โดยมี ระดับ ความน าเชื่อถือของข อคํ าถาม
เทากับ 0.87 และหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบประเมินการปฏิ บัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวย
กระดูกสะโพกหัก โดยการนํามาใชกับผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ราย หลังจากนั้นนํามาหาคาความ
เชื่อมั่นโดยใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.85
การดําเนินการวิจัยและการเก็ บขอมู ล ภายหลังไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมโรงพยาบาลราชบุรีแล ว
ผูวิจัยดําเนินการในกลุมควบคุมจนครบจํ านวน 30 คนกอน โดยกลุมควบคุมไดการดูแลตามปกติ สําหรับกลุมทดลองไดรั บ
กิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ซึ่งประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับกระดูกสะโพกหัก วิธีการรักษา การผาตัด การ
ปฏิบัติตัวกอนผาตัด การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง และการออกกําลังกายเพื่อบริหารกลามเนื้อแขนและขาทั้ง 2 ขาง
สาธิตและการฝกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และการออกกําลังกายที่ถูกตอง การฝกปฏิบัติในการปฏิบัติกิจ กรรมตาง ๆ
ดวยตนเองและการออกกํ าลั งกายกล ามเนื้ อแขนและขาทั้ ง 2 ข างแบบเกร็ งกล ามเนื้ ออยู นิ่ง และมี การเคลื่ อนไหวขอเป น
รายบุคคล ในระยะ 1-2 วันแรกของการนอนโรงพยาบาล กอนการผาตัด 1 วัน หลังผาตัด 1-3 วันแรกและระยะฟนฟูสภาพ
กลุมตัวอยางจะไดรับการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางตลอดกระบวนการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูก
สะโพกหักระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Independent Sample t-test และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Paired t –
test
ผลการศึกษา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุม ตัวอยางทั้งหมดเมื่อเริ่มต นศึกษาและเมื่อสิ้ นสุด การศึกษามีจํานวน 60 คน กลุมตั วอย างทั้ งหมดมีอายุเ ฉลี่ ย
72.22 ป (SD= 7.88) ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.93 กิโลกรัม/เมตร2 (SD= 3.66) จํานวนวันนอนโรงพยาบาลมีคาเฉลี่ย 11.17 วัน
(SD= 1.70) จํานวนวันนอนกอนการผาตัดเฉลี่ย 4.52วัน (SD= 1.30) และวันที่เริ่ม Early ambulation เฉลี่ย 4.44 วั น
(SD= 0.87) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 53.30) มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 51.70) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2021
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มากที่สุด (รอยละ 45.00) มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 50.00) รองลงมาคือการศึกษาระดับมั ธยมศึกษา
(รอยละ 38.30) โดยประกอบอาชีพเปนพอบานและแมบาน (รอยละ 71.70) กลุมตัวอยางทั้งหมดมีโรคประจําตัว (รอยละ
100) สวนใหญไมมีประสบการณในการผาตัด (รอยละ 81.70) โดยมีสาเหตุการนอนโรงพยาบาลจากการลม (รอยละ 73.30
และรองลงมาเปนอุบัติเหตุจราจร (รอยละ 26.70) ตําเหนงการหักของกระดูกสะโพกมากที่สุดคือ ตําแหนงคอกระดูกตนขา
(รอยละ 33.30) และไดรับการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมมากที่สุด (รอยละ 41.70) เมื่อเปรียบเทียบขอมูล
ทั่วไปของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ
โรคประจําตัว คาดัชนีมวลกาย ประสบการณในการผาตัด จํานวนวันนอนโรงพยาบาล วันนอนกอนการผาตัด วันที่เริ่ม Early
ambulation สาเหตุการนอนโรงพยาบาล ตําแหนงการหักของกระดูกสะโพกและการรักษาโดยการผาตัดพบวา ไมแตกตางกัน
(p > .05)
ผลการศึ กษาเกี่ย วกับ ผลลั พธข องการสงเสริม การรับรู สมรรถนะแหงตน ผลการวิเ คราะหใ ชสถิ ติ Independent
Sample t-test เพื่อเปรีย บเทียบผลลัพธของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุ ม
ภายหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาล 4 สัปดาหและมาตรวจตามนัด พบวาการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนสามารถ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธที่ศึกษาตามที่กําหนดได โดยกลุมทดลองที่ไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน มีคาเฉลี่ยคะแนน
การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและมีคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.001; p<.001) (ตาราง ที่ 1) เมื่อพิจารณาภายในกลุม พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001; p<.001) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กอนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และ
คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหักระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง (n =
60 คน)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กอนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาหที่ 4 ภายใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม (n = 30 คน)

จากผลการศึ กษาทั้ ง หมดสรุ ปได วาการสง เสริม การรั บ รู สมรรถนะแหง ตนมีป ระสิท ธิ ภ าพในการเพิ่ม การปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางกายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหักมากกวาการดูแลตามปกติ ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห
สรุปการศึกษา/วิจารณผลการศึกษา
การศึ กษาครั้ง นี้พ บว าผู ป วยกระดู กสะโพกหักมี อายุอยูใ นช วง 59-91 ป มี อายุเ ฉลี่ ย 73 ป และเกิด ในเพศหญิ ง
มากกวาเพศชาย ซึ่ งสอดคล องกับการศึ กษาที่ร ายงานว า เมื่อสัดส วนของผู สูง อายุ ตอประชากรโลกเพิ่ มขึ้นการเกิ ดกระดู ก
สะโพกหักก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันและโดยสวนใหญเกิดขึ้นผูหญิงมากกกวาผูชายประมาณ 2-3 เทา และจํานวน 1 ใน
4 เกิดในผูปวยที่อายุมากกวา 50 ปขึ้นไป (Mak, Cameron, & March, 2010; Mayhew et al., 2005) และสอดคลองกับ
ขอมูลของผูปวยกระดูกสะโพกหักที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและไดรับการผาตัดในป พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2556 จากการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดย รอยละ 72.50 มีอายุมากกวา 60 ปและเปนเพศหญิง (โรงพยาบาลราชบุร,ี 2556)
เมื่อพิจารณาถึงขอมูลการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา ผู ปวยมีโรคประจําตัวทุกคนอยางนอยคนละ 1
โรค มี ค าดั ช นีม วลกายเฉลี่ย 25.93 กิโ ลกรั ม /เมตร2 (ละมั ย รอดทรั พ ย และ อรนิ ต สุ วินทราการ, 2554) ซึ่ง ส งผลต อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการรักษาผูปวยแตละคนผูปวยกระดูกสะโพกหักสวนใหญเกิดจากการลมและการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร ทําใหกระดูกสะโพกตําแหนงคอกระดูกตนขาหักมากที่สุดมาก โดยไดรับการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม
มากที่ สุด คิ ดเปนรอยละ 41.70 ซึ่ง สอดคลองกั บรายงานการวิ จัยที่วา การหักของกระดู กสะโพกสวนใหญเกิด ตํ าแหนงคอ
กระดูกต นขาหักโดยมีสาเหตุมาจากการพลั ดตกหกล มมากที่สุ ด และการผาตั ดเปนวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุ ด
สําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก (Mak, et al., 2010; Hagino, 2006; Whitehead, Miller, & Crotty, 2003)
ภายหลังเขาร วมการวิจัยในสัปดาหที่ 4 กลุมทดลองมีค าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบั ติกิจกรรมทางกายและมีคาเฉลี่ ย
คะแนนและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001, p<.001) เมื่ อ
เปรี ยบเทีย บภายในกลุ ม พบว ากลุมทดลองมี คาเฉลี่ ยคะแนนการปฏิบั ติกิจกรรมทางกาย หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)
จากผลการศึกษาพบวา กลุ มที่ ไดรั บกิ จกรรมการส งเสริม การรั บรูส มรรถนะแหง ตนมีค าเฉลี่ย คะแนนการปฏิบั ติ
กิจกรรมทางกายสูงกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูปวยกระดูกสะโพกหักทุกคนจะไดรับการดูแลรักษา
ตามแนวปฏิบัติสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก (CNPG) ซึ่งเปนดูแลรักษารวมกับสหวิชาชีพ นอกจากนี้ผูปวยกระดูกสะโพกหัก
กลุมทดลองจะไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนรวมดวย ซึ่งเปนการใหความรูรายบุคคล โดยผูปวยกระดูกสะโพกหัก
กลุมทดลองจะไดรับการสงเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรประจําวันที่จําเปนและการออกกําลังกายเพื่อบริหาร
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2023
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กลามเนื้อแขนและขาทั้ง 2 ขางใหแข็งแรง โดยเปนการฝกปฏิบัติจริงทั้งกอนและหลังผาตัด เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายบน
เตียง การเปลี่ยนเสื้อผาดวยตนเอง การอาบน้ํา การรับประทานอาหาร การเดินการเข าหองน้ําหองสวมไดดวยตนเอง การ
เปลี่ยนทาทางนั่ง ยืนและเดิน การบริหารกลามเนื้อแขนและขาทั้ง 2 ขางแบบเกร็งกลามเนื้ออยูนิ่งอยูกับที่และแบบเคลื่อนไหว
ขอ การไดรับ แรงเสริม จากผู ปฏิบั ติที่ ประสบความสําเร็จในการฝกปฏิ บัติ การไดรับ แรงเสริม จากผู วิจัย และญาติที่ ดูแ ลใน
บรรยากาศที่ไมอึดอัด เปนกันเอง ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของดอชนเค คนัวเปอร และ มัลเลอรแฟชดนว
(Dohnke, Knäuper, & Müller‐Fahrnow, 2005)ที่ศึกษาเรื่องการรับรูความสามารถของตนเองที่มีผลกระทบตอสุขภาพของ
โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ หลังจาก เปลี่ยนขอสะโพกเทียม ซึ่งภายหลังการศึกษาพบวา ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอ
สะโพกเทียมมีความสามารถในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น อาการปวดลดลง และมีอาการซึมเศรานอยลง และการศึกษาเรื่องการ
ฟนฟูสภาพหลังจากการผาตัดขอสะโพกเทียมที่บานเปนการสุมเพื่อศึกษาความมั่นใจ ความสมดุลในการทรงตัว การปฏิบั ติ
กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ภายหลังการศึกษาพบวา ผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม มี
ความมั่นใจในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น สงผลใหมีการทรงตัวดีและสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายไดดวยตนเองเพิ่มขึ้น
(Zidén, et al., 2008)
กลุมที่ไดรับกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนมีคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมที่ไดรับการดูแล
ตามปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อกลุมทดลองไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย สงผล
ใหมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและมีการออก
กําลังกายเพื่อบริหารกลามเนื้อแขนและขาตั้งแตระยะกอนผาตัด จนกระทั่งถึงระยะฟนฟูสภาพหลังการผาตัด ทําใหผูปวยกลุม
ทดลองมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง สงผลใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ซึ่งเมื่อกลับไปอยูบานมีการฝก
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ในระยะหลังการผาตัด 4 สัปดาหพบวา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
แฮงสเทนและคณะ (Hagsten, et al., 2006) ที่ศึกษาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและความสามารถของตนเอง ที่
รายงานเกี่ยวความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่ทําไดและทําไมไดภายหลังกระดูกสะโพกหัก เปนการศึกษาแบบสุม
แบบสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการศึกษา 2 เดือนผูปวยมีการความสามารถทางกายในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดดวยตนเองเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กลุมที่ไดรับกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสูงกวากอน
การทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อกลุมทดลองไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
ตั้งแตนอนโรงพยาบาลในวันแรก ๆ และใหการสงเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ ตอเนื่อง สงผลใหผูปวยกระดูกสะโพกหักกลุมทดลองมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และเมื่อระยะผานไปเปนเวลา 4 สัปดาห
ทําใหผูปวยกระดูกสะโพกหักมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นหลังกานผาตัด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ เรสนิคค (Resnick et al., 2007) เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของการออกกําลังกายในผูหญิงสูงอายุที่กระดูกสะโพก
หัก ภายหลั งการศึกษาพบว าผูป วยหญิ ง สู งอายุ ที่กระดูกสะโพกหั กมี ค วามมั่ นใจในการออกกํ าลัง กายเพิ่ ม ขึ้นและมี ค วาม
คาดหวังในผลลัพธจากการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น สงผลใหมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้นมากกวากลุม
ควบคุมและมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การดู แ ลตามปกติ มี ค าเฉลี่ ย คะแนนการปฏิ บั ติ กิจกรรมทางกายสู ง กว า ก อนการทดลอง ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากเมื่อผูปวยกระดูกสะโพกหักตองนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาและการผาตัด ผูปวยกระดูกสะโพกหักทุกคนจะไดรับ
การดูแลรักษาตามแนวทางปฏิ บัติสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหักและตองไดรับการผาตัด (CNPG) โดยเป นการดูแลรักษา
รวมกันแบบสหวิชาชีพ ซึ่ งเปนการเตรียมความพรอมกอนการผาตั ด มีการฝกการช วยเหลือตนเองบนเตีย ง การทํา Ankle
pumping และการออกกําลังกายแบบกลามเนื้ออยูนิ่งอยูกับที่ มีการสอนและประเมินความกาวหนาในการฝกปฏิบัติเปนระยะ
ๆ สง ผลใหผูป วยกระดูกสะโพกหักกลุม ควบคุมมีค วามสามารถในการปฏิ บัติกิจกรรมทางกายเพิ่ม ขึ้นภายหลั งการศึ กษา 4
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สัปดาห แตมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่ํากวากลุม ทดลอง ซึ่งการดูแล รักษาตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวย
กระดูกสะโพกหักและตองได รับการผ าตัด (CNPG) ของการศึ กษาครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ แมคและคณะ (Mak,
et al., 2010) ที่ศึกษาเรื่องการรักษาตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ของหลักฐานเชิงประจักษสําหรับผูปวยสูงอายุที่กระดูกสะโพก
หัก ภายหลังการศึกษาพบวา กระดูแลผูปวยกระดูกสะโพกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายบนเตียง จะชวยใหการฟนฟูสภาพมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหผูปวยมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ทีมสุขภาพควรใหความสําคัญในการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ควรสอน
การฝกปฏิบัติเพื่อกระตุนใหผูปวยฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง กอนและหลังผาตัด รวมทั้งระยะฟนฟูสภาพ
2. เพื่อใหเห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการติดตามผูปวยกระดูกสะโพกหักภายหลังการเขารวมการ
สง เสริ ม การรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตนในการปฏิ บั ติกิจกรรมทางกาย ในระยะยาว 4 เดื อน 6 เดื อน และ 1ป เพื่อประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิต รวมถึงดูการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ อัตราการมารับบริการซ้ํา ๆ
คาใชจายในการรักษา และภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. ไดรูปแบบที่เปนแนวทางสําหรับทีมสุขภาพและพยาบาลประจําการในการดูแลผูปวยกระดูกสะโพกหัก เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่ประกอบดวย การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองและการออก
กําลัง กาย สง ผลให มีค วามสามารถในการปฏิ บัติ กิจกรรมทางกายและมี คุณภาพชี วิต ทั้ง ทางด านรางกายและจิ ตใจเพิ ่ม ขึ้ น
รางกายเกิดความพิการนอยลง ชวยลดอัตราการเสียชีวิตภายหลังการเจ็บปวยได
2. สามารถนํารูปแบบของกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน มาเปนแนวทางในการประยุกตใชกับผูปวยที่
ไดรับการผาตัดกระดูกและขอในตําแหนงอื่น ๆ ได เชน ผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ผาตัดใสเหล็กที่กระดูกสันหลังสวนลาง
เปนตน
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การปองกันการกลับเปนซ้ําสําหรับผูร อดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
Recurrent Prevention for Stroke Survivors
จุฑาทิพย เทพสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
serennia@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําสงผลกระทบตอใหผูปวยมาก ยิ่งเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําบอยครั้ง ยิ่งทําใหผูปวย
มีอัตราการเสียชีวิตและมีความพิการมากขึ้น รวมทั้งระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เสียคารักษาและทรัพยากรตาง ๆ ของ
โรงพยาบาลมากขึน้ การปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําจึงเปนสิ่งสําคัญ สามารถทําไดโดยการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย หยุดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา การควบคุมโรค
ที่เปนปจจัยเสี่ยง สิ่งสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือ การสรางการตระหนักรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของโรคและการทําให
พฤติกรรมนั้นคงทนและยืนนาน ซึ่งพยาบาลตองมีสวนในการกําหนดหรือแนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับการเปนอยูหรือ
การดํารงชีวิตของผูปวยรวมถึงลักษณะปจจัยเสี่ยงของแตละคน
คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองกลับเปนซ้ํา การปองกัน
Abstract
Recurrent stroke is a leading cause of death and disability of patients. Which it take a long time
of admission in hospital and more expenses. The secondary prevention for recurrent stroke is necessary.
Patients can prevent recurrent stroke by change behavior which is the risk factor of stroke such as change
eat food, exercise, stop smoking and drinking, control risk disease. The changing behaviors is necessary to
promote patient’s awareness about risk factor and make that behaviors to a long time. Therefore, the
nurse must advise patients to make good behavior which suitable and that change of these behaviors
depends on the risk of individual.
Keywords: stroke, recurrent stroke, prevention
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บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีอัตราการตายสูงสูดในระหวาง 5 โรคไม
ติดตอซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยจากการศึกษาของณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา (2552) พบวาผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบจํานวน 494 คน เปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา 80 คน หรือรอยละ 16.19 มีอายุเฉลี่ย 68.32 ป ซึ่ง การเปนโรค
หลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดสมองตีบซ้ําจะมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพบวาเป นสาเหตุการ
สูญเสียปสุขภาวะในประชากรวัย 60 ปขึ้น (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2558) รวมทั้งเกิดภาวะทุพพล
ภาพ ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดเองตองนอนบนเตียงตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน
แผลกดทับ ขอติดแข็ง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ กลั้นปสสาวะไมอยู การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ภาวะลิ่มเลือด
อุดกั้นหลอดเลือดดํา ดานภาระคาใชจายในการรักษาก็เพิ่มตามขึ้นมาดวย ในแตละปมีการสูญเสียคาใชจายทั้งสิ้น 20,632 ลาน
บาทตอป โดยแบงเปนผูปวยนอก มีคาใชจาย 1,629 บาทตอราย ผูปวยใน มีคาใชจาย 29,571 บาทตอราย (เนติมา คูนีย,
2557) เห็นไดวาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสงผลกระทบทั้งตอตัวผูปวยและประเทศเปนอยางมาก ยิ่งเกิดโรคหลอดเลือด
สมองตีบซ้ําบอยครั้ง ยิ่งทําใหผูปวยมีอัตราการเสียชีวิตและมีความพิการมากขึ้น รวมทั้งระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เสียคา
รักษาและทรัพยากรตาง ๆ ของโรงพยาบาลมากขึ้น ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ําจึงเป นสิ่งจําเปน
และสําคัญอยางมากในการดูแลตนเองของผูปวยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
อุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา
การกลั บเปนซ้ํ าของโรคหลอดเลือดสมอง คื อความผิด ปกติข องสมอง ที่มีอาการของโรคหลอดเลื อดสมองตามที่
องคการอนามัยโลกกําหนดและ เกิดหลังการเปนโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก (WHO, 2006) ผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือด
สมองอยูแลว มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําไดมากกวาคนปกติและอัตราเสียชีวิตในระยะแรกที่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ซ้ําในครั้งที่ 2 สูงถึงรอยละ 56.2 สวนการเกิดซ้ําในครั้งที่ 3 อัตราเสียชีวิตจะสูงถึงรอยละ 80 ซึ่งความชุ กการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองตีบซ้ําเทากับรอยละ 16 และความเสี่ยงกลับมาเปนซ้ําจะสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เคยเปนในบุคคลที่เปนโรคหลอด
เลือดสมอง(ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา,2552) โดยระยะเวลาในการกลับเปนซ้ํามีตั้งแต 1-5 ป (สมศักดิ์ เทียมเกา,
2554) ดังนั้นจะพบไดวาอัตราในผูปวยที่เคยเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวและโรคสมองขาดเลือด จะมีโอกาส
กลับเปนซ้ําไดตั้งแตระยะ 2 วันและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยรอยละ 3 - 10 ใน 30 วันแรก รอยละ 16.6 ใน 3 เดือน รอยละ 10 20 ในระยะเวลา 90 วัน รอยละ 5 ใน 6 เดือน รอยละ 5 - 14 ใน 1 ป รอยละ18.1 ใน 4 ป รอยละ 25 - 40 ใน 5 ป เห็นได
วาระยะเวลาในการกลับเปนซ้ํามีตั้งแต 1-5 ป (ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา,2552; สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554; สํานัก
โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2556; WHO, 2015; Kocaman et al., 2015; Zhang et al., 2015; Kok et al., 2016)
ปจจัยเสี่ยงการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา
ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงชีวิต เชน การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา การ
รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมและการไมออกกําลังกาย เปนตน (Lawrence et al., 2010) และโรคที่เกิดจากภาวะหลอด
เลือดตีบหรือแข็ง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเสนเลือดสูง (สํานักโรคไมติด ตอ กรมควบคุม
โรค, 2558) รวมทั้งการดื้อยาแอสไพริน (ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา, 2552) ดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตที่สูงมากกวาหรือเทากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท เพิ่มความเสี่ยงตอการกลับ
เปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา 3-17 เทา เนื่องจากระดับความดันโลหิตที่สูงจะมีผลใหหลอดเลือดมีการหนาและแข็งตัวมากขึ้น
จากการศึกษา พบวา สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําของผูปวยที่สําคัญคือภาวะควบคุมความดันโลหิตไมดีและภาวะดื้อ
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ตอยาแอสไพริน โดยมีสาเหตุจากการควบคุมความดันโลหิตไมดี รอยละ 33.75 (สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554) ดังนั้นยิ่งควบคุมความ
ดันโลหิตไดมากจะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําไดดีขึ้น
2. โรคเบาหวาน ระดับน้ําตาลในเลือดปกติเมื่ออดอาหารควรเทากับ 100-120 มก./ดล. การมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง
จะทําใหผนังเลือดหนาตัว ทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก เลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ (สถาบันประสาทวิทยา, 2557) โรคเบาหวาน
เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําประมาณรอยละ 9 และเพิ่มความเสี่ยงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา 3
เทา (Lambert, 2011)
3. ไขมันในเลือดสูง โดยสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํามาจากการควบคุมระดับไขมันในเลือดไมดีรอยละ
20 และเพิ่มความเสี่ยงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา1.5 เทา ในผูที่ไดรับการรักษาดวยยา statins ชวยลดความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 29 ซึ่งสมศักดิ์ เทียมเกา (2554) พบวาสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํามาจากการ
ควบคุมระดับไขมันในเลือดไมดีรอยละ 20
4. โรคหัวใจ พบวาผูที่มีภาวะ Atrial fibrillation ซึ่งไมมีโรคลิ้นหัวใจรวมดวยมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคหลอดเลือด
สมอง 5 เทาของคนปกติ นอกจากนี้อาจจะทําใหเกิดอัตราการหลุดลอยของลิ่มเลือดสูง ซึ่งเมื่อลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันเสน
เลือดสมอง ทําใหสมองเกิดการตายเนื่องจากขาดออกซิเจน (กิ่งแกว ปาจรีย, 2550)
5. ขาดการออกกําลังกาย เพราะการออกกําลังกายจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและลดระดับไขมัน ลด
ความดันโลหิต และเรงการเผาผลาญอาหารทําใหไมอวน การออกกําลังกายดวยความแรงปานกลางอยางสม่ําเสมอชวยปองกัน
โรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ได ดังนั้นควรมีการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที เปน
ประจําเกือบทุกวัน (Brown et al., 2002) จะชวยลดภาวะเสี่ยงตอการกลับเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมอง
6. การรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โดยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทําให ระดับความดันโลหิตสู ง
เพิ่มขึ้น เชน การรับประทานอาหารรสเค็ม มีน้ําหนักเกิน ดื่มสุรามาก เปนตน และอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูที่
รับประทานผักและผลไม 3-5 สวนตอวันสามารถลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 6 (Meschia et al., 2014)
7. การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา 2 เทา ซึ่งผลของบุหรี่ทําใหเกิดภาวะเสนเลือด
แข็งตัว และ ภาวะเลือดแข็งตัวเร็วทําใหปริมาณของออกซิเจนในหลอดเลือดลดลง เกิดเลือดหนืดและไมสามารถไปเลี้ยงสวนตาง
ๆ ไดเพียงพอ ซึ่ง Kurth (2006) พบวามีผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง 450 ราย โดยในจํานวนนี้มี 356 รายเปนโรคสมองขาด
เลือดไปเลี้ยง 90 ราย เปนโรคเสนเลือดสมองแตก และ 4 รายไมแนชัด ซึ่งมีปจจัยที่สัมพันธคือการสูบบุหรี่
8. มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราว โดยพบผูที่มีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว 1 ใน 5 คน มี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได ภายในระยะเวลา 3 เดือน และพบวาโดยสวนใหญของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองดังกลาวจะ
พบใน 2 - 3 วัน แรกหลังจากมีอาการของสมองขาดเลือดชั่วคราว (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2556)
นอกจากปจจัยเสี่ยงที่กลาวมาขางตนแลวยังมีปจจัยอื่น ๆ เชน ภาวะดื้อตอยาแอสไพริน การดื้อตอยาตานเกร็ด
เลือดอื่น ๆ ผูปวยขาดการติดตามการรักษาและรับประทานยาไมสม่ําเสมอ ทําใหขาดยา โดยคิดวาอาการดีขึ้นแลว ไมเปนอะไร
แลว หายดีแลว และไมตองรับประทานยาอีก จึงไมไดรับประทานยาตอ ทําใหเกิดการกลับเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองได
(ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา, 2552; สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554; นันทิยา แสงทรงฤทธิ์และคณะ, 2557; ปทิตตา
ทรวงโพธิ์, 2557) แสดงใหเห็นวาสาเหตุการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา คือ การไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตัวเพื ่อ
ปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมอง (Slark, 2010)
การปองกันการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา
ลอเรนซและคณะ (2012) พบวาวิถีชีวิตที่เปนปจจัยสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับซ้ําไดแก การสูบบุหรี่
และการใชสารเสพติด ภาวะอวนและการรับประทานอาหารไมพอเหมาะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และการขาดการ
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ออกกําลัง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพการปรับวิถีการดําเนินชีวิตมีสวนชวยลดโอกาสในการกลับเปนซ้ํา
ของโรคหลอดเลือดสมองไดดังนี้
1. ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
การบริโภคอาหารหรือการปรับพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะชวยลดระดับ
ความดันโลหิต น้ําตาลในกระแสเลือดและระดับไขมันในกระแสเลือดซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับ
เปนซ้ําได โดยควรปรับพฤติกรรมดังนี้
1.1 ควบคุมระดับความดันโลหิต โดยการควบคุมน้ําหนัก การรับประทานอาหารตานความดันโลหิตสูง (DASH
diet) จะชวยลดความดันโลหิตได โดยอาหารตานความดันโลหิตสูงไดแก อาหารประเภทผัก ผลไมที่ใหโพแทสเซียมสูง นม และ
ผลิ ตภั ณฑ นมไขมันต่ํา อาหารที่ใหแคลเซี ยมสูง ถั่ ว ธัญพืชตาง ๆ จํากัดเครื่องดื่ มแอลกอฮอล และจํ ากั ดโซเดียมไมเกิน 300
มิลลิกรัมตอวัน (Appel et al., 2003)
1.2 รับประทานผักสดมื้อละ 2 ฝามือพูน หรือ ผักสุกมื้อละ 1 ฝามือพูน ผลไมไมหวานจัด 15 คําตอวันและควร
รับประทานอาหารที่มีกากใย เชน ถั่ว ขาวซอมมือ เปนตน
1.3 ลดอาหารไขมันสูง ลดรับประทานไขมันที่มาจากสัตวและผลิตภัณฑสัตว เชน เนื้อ นม เนย ลดรับประทาน
ของมัน ของทอด อาหาร เครื่องดื่มที่มีไขมันสูง งดรับประทานเบเกอรี เชน คุกกี้ เคก หรือของทอดซ้ํา ควรใชน้ํามันมะกอก
น้ํามันรําขาว ถั่วลิสงแทน และ รับประทานไขมันจากปลา ทั้งปลาทะเลและปลาน้ําจืด
1.4 ลดอาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูงโดยควรจํากัดโซเดียมไมใหเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งเทากับ น้ําปลา 7
ชอนชา หรือเกลือ 1.8 ชอนชาตอวัน จะลดความดันซิสโตลิค (Systolic) ลง 5.6 มิลลิเมตรปรอท (He et al., 1999) ดังนั้นควรลด
รับประทานอาหารที่มีรสเค็มลงครึ่งหนึ่ง และลดเครื่องดื่มที่มีรสเค็มลง เชน เครื่องดื่มผสมเกลือแร ไมเติมน้ําปลาซีอิ้ว เตาเจี้ยว
กะป ผงชูรส ของสําเร็จรูป ในอาหาร รับประทานอาหาและผลไมสด แทนอาหารเครื่องดื่มสําเร็จรูป
1.5 ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ําตาลสูง หลีกเลี่ยงเครื่อง ดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน
เครื่องดื่มชูกําลัง น้ําผลไม ลดรับประทานน้ําตาลไมเกินวันละ 4 ถึง 6 ชอนชา
1.6 การควบคุมน้ําหนัก ภาวะอวนเปนปจจัยเสี่ยงของโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเปน
ปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา (Ovbiagele, 2011) ดังั้นคนที่อวนจะเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้น ซึ่งในคนไทยควรมีน้ําหนักตัวอยูระวาง 18.5 – 22.9 กก./ม2 นอกจากนี้ในการประเมินภาวะอวนลงพุงโดยการวัดเสนรอบ
เอวผานสะดือในเพศชายไมควรเกิน 36 นิ้ว (90 ซม.) ผูหญิงไมควรเกิน 32 นิ้ว (80 ซม.)
2. การออกกําลังกาย
สมาคมโรคหัวใจแหงสหรัฐอเมริกา (AHA, 2016) ไดแนะนําวาควรมีการออกกําลังกาย เชนแบบแอโรบิคแบบ
ออกแรงปานกลาง อยางนอยวันละ 30 นาที เปนเวลา 5 วันตอสัปดาห รวมเปน 150 นาที หรือแอโรบิคแบบแข็งแรง อยาง
นอย 25 นาทีเปนเวลา 3 วันตอสัปดาหรวมเปน 75 นาที ดังนั้นควรมีการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที เปนประจํา
เกือบทุกวัน (Brown et al., 2002) จะชวยลดภาวะเสี่ยงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ําโดยเป าหมายของการออก
กําลั งกายในระยะแรกหลั งเปนโรคหลอดเลื อดสมองเพื่ อป องกั นภาวะแทรกซ อนที่ อาจเกิด ขึ้นและฟนฟูการปฏิ บัติ ก ิจวัต ร
ประจําวัน เปาหมายตอมาเมื่ออาการเริ่มคงที่จะเริ่มใหออกกําลังกายเพื่อใหการทํากิจกรรมตาง ๆ กลับมาใกลเคียงกับกอนปวย
เปาหมายสุดทายเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา (Sandra et al.,2014)
3. การหยุดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด
การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะสงผลตอโอกาสเสี่ยงตอการเปนอัมพฤกษ อัมพาต ซึ่งการที ่ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปริมาณมากจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น การแข็งตัวของเลือดชาลง ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
ลดลง ( Lambert, 2011) ซึ่งในผูชายไมควรดื่มเกิน 2 ดื่มมาตรฐาน ในผูหญิงไมควรเกิน 1 ดื่มมาตรฐาน การสูบบุหรี่ทําให
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ความดันซิสโตลิคตางกัน 2 มิลลิเมตรปรอท ในคนที่สูบและไมสูบบุหรี่ (Primatesta et al., 2001) ดังนั้นการหยุดดื่ม หยุดสูบ
จะลดโอกาสเสี่ยงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ําได
4. การควบคุมโรคที่เปนปจจัยเสี่ยงคือควบคุมความดันโลหิตสูง ควบคุมเบาหวาน โดยการควบคุมอาหารและ
รับประทานยาตอเนื่อง และติดตามระดับน้ําตาลอยางสม่ําเสมอ ควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยควรคุมใหระดับไขมัน เอช ดี
แอล ใหมากกวา 35 mg/dl สวนไขมันเลว แอล ดี แอล ควรนอยกวา 110 mg/dl
5. การรั บ ประทานยาต า นเกร็ ด เลื อดหรื อยาต า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดตามแผนการรั กษาอย างต อ เนื่ อ ง
ซึ่งณัฏฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา (2552) พบวารอยละ 21.25 ของผูที่ขาดยาจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําได
ดังนั้นพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําโดยสรุปมี 3 ประการคือ 1) การออกกําลังกายและ
การควบคุมอาหาร 2) การงดสารเสพติดตาง ๆ เชน เหลา บุหรี่ 3) การปองกันโรคที่เปนปจจัยเสี่ยงตาง ๆ (Prochaska et al.,
2011) จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในผูปว ยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองควรปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตของตนเอง มีการ
มาตรวจตามนัดทุกครั้งและรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปอยางตอเนื่องจะไดรับการรักษาและปองกันตั้งแตเนิ่น ๆ
การสรางการตระหนักรูเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดสมองซ้ํา
การดูแลผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองจํ าเปนตองใหความรูกับผูปวยในทุกดานใหครอบคลุมทั้งในดานการเฝาระวั ง
อาการเตือน การปองกันปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่ทําใหเกิดโรครวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา ซึ่ง
เมื่อผูปวยมีการรับรูถึงปจจัยเสี่ยงของโรครวมทั้งรับรูประโยชนของการปฏิบัติตัวในการปองกันการเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา
ผูปวยก็จะมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ดีขึ้น แตหากมีการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตองในการดูแลตนเองก็มีโอกาสเสี่ยงตอการกลับ
เปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ําไดอีก พยาบาลตองมีสวนในการกําหนดหรือแนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับการเป นอยูหรือ
การดํารงชีวิตของผูป วยรวมถึงลักษณะปจจัยเสี่ยงของแตละคน (Bergman, 2011) ดังนั้นแนวทางในการพยาบาลเพื่อปองกัน
การกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ําจึงควรเริ่มตั้งแตกอนผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาลเพื่อใหผูปวยเกิดการตระหนักรูถึง
สาเหตุ ปญหาของตนเองและวางแผนในการจะปรับพฤติกรรมของตนเองเมื่อกลับไปอยูบานได มีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให
เห็นวาผูปวยมีการปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ดีขึ้นเมื่อไดรับการสอนในเรื่องของโรคและการปองกันการเกิดโรครวมกับ
กระบวนการกลุม การแจกคูมือการดูตนเอง รวมทั้งมีการติดตามเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่หรือการใชโทรศัพทสอบถามอาการ
อยางตอเนื่องทําใหเกิดการรับรูดีขึ้น เกิดการตระหนักรูถึงปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําและประโยชนของ
พฤติ กรรมการป องกันการกลับ เป นโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา ซึ่ง เมื่ อเกิ ดการตระหนักรูและเกิดความเชื่ อว าพฤติก รรมนั้นมี
ประโยชนจะทําใหบุคคลมีการปรับพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น (วัลลยา ทองนอย,2554; วัฒนศักดิ์ สุกใส,2555; ชลธิชา กาวไธสง,
2555) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวากระบวนการในการสรางการตระหนักรูเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองซ้ํามีหลากหลาย
วิธีดังนี้
1. การใหความรูในการดูแลตนเอง โดยการสอนถึงความสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง และปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่จะ
กอใหเกิดโรครวมทั้งแนวทางในการปองกันตนเองไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําในผูที่มีภาวะเสี่ยง
2. การใหโปรแกรมสุขศึกษาและติดตามเยี่ยมบาน โดยโปรแกรมสุขศึกษาประกอบดวยการบรรยาย มีภาพพลิก การ
สาธิตและการฝกฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ใชการอภิปรายกลุม พรอมแจกแผนพับ คูมือในการดูแลตนเองและจัดให
มีการเยี่ยมบานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานคอยติดตามและใหคําแนะนําในการดูแลตนเอง
3. การสอนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและติดตามทางโทรศัพท โดยหลังจากที่มีการสอนแลวจะมีการติดตามเยี่ยมทาง
โทรศัพทเปนระยะ ๆ เพื่อคอยกระตุนเตือนใหผูปวยมีการปฏิบัติตัวตามที่ไดรับการสอนและหากมีปญหาก็สามารถใหคําแนะนําหรือ
ชวยแกปญหาได
4. การจัดกิจกรรมการใหความรูโ ดยใหวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการปองกัน
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จากนั้นจัดใหมกี ารประชุมกลุมรวมกันอภิปราย และรณรงคในชุมชนโดยผูนําชุมชน และมีการกระจายขาวทางหอกระจายขาว
รวมทั้งใหผูปวยมีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองขณะอยูที่บานเพื่อเปนการเตือนตนเองวาไดมีพฤติกรรมที่ถูกตองหรือไม
5. การบรรยายประกอบวีดีทัศน การสาธิตวิธีการดูแลตนเองรวมกับกระบวนการกลุม การใหแรงสนับสนุนทาง
สังคม แจกคูมือ การเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่สาธารณสุข
ซึ่งการที่จะทําใหผูปวยเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ตอเนื่องและยาวนานไดและตองเนนใหผูปวยมีความเขาใจ เกิดเจต
คติที่ดี มีการปรับทัศนคติความเชื่อในเรื่องเดิมของตนเองเสียกอนและสรางแรงจูงใจใหผูปวยในการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองรวมทั้ง ฝกทักษะการดู แลตนเองที่ ครอบคลุ มเรื่องอาหาร การออกกําลัง กายและการจั ดการอารมณ และมี การ
ติดตามพฤติกรรมอยางตอเนื่อง (พรฤดี นิธิรัตน และคณะ, 2557; รัตนาภรณ ศิริเกต, 2558)
บทสรุป
โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุสวนใหญมาจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูปวยซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะกอใหเกิดความ
พิการหรื อเสียชีวิตตามมา และในผูที่รอดชีวิตก็มีค วามเสี่ย งตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําได อีก ดังนั้ นการสร างความ
ตระหนักรูใหแกผูปวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของตนเองใหดีขึ้นจะชวยใหลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองซ้ําลดลงได
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คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยางจํานวน 205 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และแบบบันทึกภาวะโภชนาการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด
คาสูงสุด Chi- square และ Fisher’s exact test ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 89.8) และมีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑปกติ (รอยละ 59.0) โดยพบวากลุมอายุและชั้นป มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเพศและชั้นปมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ นักศึกษา นครราชสีมา
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Abstract
This descriptive study aims to 1) study food consumption behavior and nutritional status and
2) identify relationship between personal factors and food consumption behavior and nutritional status
among undergraduate students in faculty of Public Health, Nakhonratchasima Rajabhat University. Two
hundred and five undergraduate students in 2017 academic year were recruited by using Stratified
Random Sampling. Research instruments composed of food consumption behavior questionnaire and
nutritional status record form. Data were analyzed by frequencies, percentages, arithmetic mean,
standard deviations, Chi-square and Fisher’s exact test. The results showed that most of participants
had moderate level of food consumption behavior (89.8%) and had normal range of nutritional status
(59.0%). Age group and level of study were associated with food consumption behavior whereas gender
and level of study were related to nutritional status.
Keywords: food consumption behavior, nutritional status, undergraduate student, Nakhon Ratchasima

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2037

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
ปจจุบันปญหาภาวะโภชนาการยังเปนหนึ่งในปญหาสําคัญของประเทศ จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกายครั้งที่ 5 พบวา ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป มีคาดัชนีมวลกายที่จัดอยูในกลุมทุพโภชนาการ (นอยกวา 18.5 และ
มากกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร) ในเพศชายสูงถึงรอยละ 42.8 และเพศหญิงถึงรอยละ 50.4 โดยเมื่อพิจารณา
เฉพาะกลุมอายุ 15-29 ป พบวามีปญหาทุพโภชนาการ ถึงประมาณรอยละ 45 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสวนใหญมีอายุอยูในชวง 15-29 ป ซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งทาง
รางกาย อารมณและสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมาก จึงพบวาวัยนี้มีปญหา
ทั้งการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน (กรมอนามัย, มปป.) ดังจะเห็นจากการศึกษาของนพวรรณ เปยซื่อ และคณะ
(2552) พบวาคาดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีคาต่ําหรือสูงกวาเกณฑปกติ สูงถึงรอยละ 40.9 เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พบวากลุมนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับพอใชถึงปานกลาง (กุลวดี เขงวา, 2559 และสิริ
ไพศาล ยิ้มประเสริฐ, 2560) โดยกลุมวัยนี้ประมาณ 1 ใน 3 รับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อและรับประทานผักและผลไมต่ํา
กวาปริมาณที่แนะนําตอวัน (วิชัย เอกพลากร, บก., 2557) บริโภคตามกระแสนิยมโดยไมคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร งดอาหาร
บางมื้อ หรือรั บประทานอาหารไมต รงเวลา นอกจากนั้ นยังนิยมรับประทานอาหารฟาสตฟูด ซึ่งอาหารประเภทนี้มั กมีแป ง
ไขมัน น้ําตาลสูง (อบเชย วงศทอง, 2557 และปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน, 2560) ถาหากมีการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมเปน
เวลานานอาจทํ าให เ กิด ผลกระทบตอสุ ขภาพในระยะยาวได เช น โรคอ วน โรคเบาหวาน โรคความดั นโลหิต สู ง โรคขาด
สารอาหาร เปนตน รวมไปถึงสงผลตอสุขภาพจิต ระดับสติปญญารวมไปถึงการดําเนินชีวิตได (ปวีณภัทร นิธิตัน ติวัฒน และ
วรางคณา อุดมทรัพย, 2560)
นักศึกษาหลักสูต รสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสาธารณสุข ชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา ในอนาคตจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน จึงควรเปนแบบอยางในเรื่อง
ของการบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และการมีภาวะโภชนาการที่ดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษากลุมดังกลาว ในปการศึกษา 2560 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานอันจะนําไปสู
การเสริมสรางสุขภาวะใหกับนักศึกษากลุมนี้ตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะโภชนาการของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.3 เพื่อศึกษาความสัม พันธร ะหว างปจจัย สวนบุ คคลกั บพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและภาวะโภชนาการของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Food consumption behavior)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (จิราภรณ เรืองยิ่ง และคณะ,
2559)
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3.2 ภาวะโภชนาการ (Nutritional status)
ภาวะโภชนาการ หมายถึง ภาวะหรือสุขภาพของรางกายที่เปนผลมาจากอาหารที่รางกายไดรับเขาไป (อัจฉรา ดล
วิทยาคุณ, 2556) แบงเปน
3.3.1 ภาวะโภชนาการดี คือการไดรับสารอาหารจําเปนเหมาะสมหรือเพียงพอกับความตองการของรางกาย
3.3.2 ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะที่รางกายไดรั บสารอาหารไม เพียงพอหรือมากเกินความความตองการของ
รางกาย ซึ่งแบงไดเปน 1) ภาวะโภชนาการขาด คือรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย อาจจะ
ขาดสารอาหารอยางเดียวหรือมากกวาหนึ่งอยางก็ได และ 2) ภาวะโภชนาการเกิน คือ การที่รางกายไดรับสารอาหารมากเกิน
ความตองการของรางกาย (สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2553)
3.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในนักศึกษา
นักศึ กษาจัด อยูใ นชวงรอยตอระหว างวั ยรุ น (10-19 ป ) และวั ย ผูใ หญต อนต น (20-30 ป ) ซึ่ ง เป นชวงวัย ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งทางรางกาย อารมณและสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อยางมาก จึงพบวาชวงวัยนี้มีปญหาทั้งการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน (กรมอนามัย, มปป.) โดยพฤติกรรมที่เปน
ปญหาซึ่งพบเห็นไดบอย ไดแก รับประทานผักผลไมนอย บริโภคตามกระแสนิยมโดยไมคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร นิยมทาน
อาหารฟาสตฟูด ซึ่งอาหารประเภทนี้มักมีแปง ไขมัน น้ําตาลสูง นอกจากนั้นยังงดอาหารบางมื้อ หรือรับประทานอาหารไมตรง
เวลา (อบเชย วงศทอง, 2557 และปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน, 2560) ซึ่งอาจจะทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอหรือสมดุลกับ
ความต องการของร างกาย รวมไปถึ ง ป ญ หาสุ ข ภาพอื่ น ๆ ที่ จ ะตามมา เช น ทํ าให ส มาธิ ไ ม ดี เสี่ ย งต อ การเป นโรค อ ว น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน
สําหรับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพบวามีปญหาทั้งขาดและเกิน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของนพวรรณ เปยซื่อ
(2552) ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลรอยละ 59.1 มีภาวะโภชนาการโดยมีคาดัชนีมวลกายที่อยูในเกณฑปกติ ในขณะที่รอยละ
30.5 และ 10.4 น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ และน้ําหนักเกิน/อวนตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษาของมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ
(2559) ที่พบขอมูลในลักษณะเดียวกัน วานักเรียนนักศึกษารอยละ 50 มีคาดัชนีมวลกายสมสวน โดยนักศึกษาร อยละ 24.0
และรอยละ 26.0 มีน้ําหนักนอยและน้ําหนักเกินมาตรฐาน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study)
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นป 1-4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 417 คน
4.1.2 กลุ ม ตั วอยาง คื อ นั กศึ กษาหลั กสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยไดคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน )Taro
Yamane( โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อน เทากับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน จากนั้นสุมตัวอยางดวยการสุมแบบ
ชั้นภูมอิ ยางเปนสัดสวน (Proportionate stratified random sampling) ตามขนาดของประชากรในแตละชั้นป กลาวคือ ชั้น
ปใ ดมี ประชากรมากก็ไ ด รับ การสุ ม ดวยจํ านวนที่ ม ากกว า จากนั้นในแตล ะชั้นปทํ าการสุ มตั วอย างแบบอย างง าย (Simple
random sampling)
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
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4.2.1 แบบบันทึกภาวะโภชนาการ ไดแก น้ําหนักและสวนสูงของกลุมตัวอยาง ซึ่งไดจากการชั่งวัดจริงในวันเก็บ
ขอมูล จากนั้นนํามาคํานวณคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกณฑการแบงระดับคาดัชนีมวลกายสําหรับประชากรเอเชีย มีดังนี้ คาดัชนี
มวลกายนอยกวา 18.5 จัดอยูในกลุมน้ําหนักนอย คาอยูระหวาง 18.5 – 22.99 จัดอยูในกลุมน้ําหนักปกติ และคาดัชนีมวล
กาย ≥ 23.0 กิโลกรัมตอตารางเมตร จัดอยูในกลุมน้ําหนักเกินและอวน
4.2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ชั้นป รายไดตอสัปดาห (บาท) ที่พักอาศัย
ทานพักอาศัยอยูกับใคร ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง การเคยไดรับขาวสารดานโภชนาการ ชองทาง
ของการไดรับขาวสารดานโภชนาการ และโรคประจําตัว ลักษณะของขอคําถามเปนแบบปลายปด
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) ชนิด 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบาง และไมเคยปฏิบัติ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ สําหรับ
ขอคําถามเชิงบวก ให 3, 2 และ 1 คะแนนตามลําดับและขอคําถามเชิงลบ ให 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ
จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ยแลวทําการจัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยการแปลความหมายพฤติกรรมการ
บริโภคจําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ 1.00-1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูในระดับควรปรับปรุง 1.67-2.33 มีพฤติกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง และ 2.34-3.00 คะแนน หมายถึงมีพฤติกรรมอยูในระดับดี
4.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่พั ฒนาขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content
validity) โดยดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Content Validity Index หรือ CVI) มีคาเทากับ 0.90
ผูวิจัย ทํ าการเลื อกเฉพาะข อคํ าถามที่ มี คา IOC มากกวา 0.5 ในการนํ าไปทดลองใช (Try out) กั บนั กศึกษาหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร ซึ่งมีลักษณะใกลเ คียงกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน จากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.72 จากนั้นนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําเรื่องขออนุญาตเก็บขอมูลจากคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นนัด
หมายกับกลุมตัวอยาง ชี้แจงขอมูล แลวทําการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแบบบันทึกภาวะ
โภชนาการ
4.5 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดคํานึงถึง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ไดยึดหลักเคารพในตัวบุคคล หลักคุณประโยชน ไมกออันตราย
และหลักความยุติธรรม โดยไดทําการชี้แจงขอมูลวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง และสิทธิในการ
เขารวม ปฏิ เสธการเขารวมการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัย โดยกอนทําการเก็บข อมูล ผูวิจัยไดขอความยินยอมจากกลุ ม
ตัวอยาง ซึ่งขอมูลที่ได ผูวิจัยจะเก็บเป นความลับและมี เพียงคณะผูวิจัยเทานั้นที่สามารถเข าถึงขอมูล ได และนําเสนอขอมู ล
เฉพาะในภาพรวมเทานั้น รวมไปถึงจะทําลายเอกสารที่เกี่ยวของหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยแลว 5 ป
4.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย ตรวจสอบความถู กต องของข อมู ล จากนั้นนําข อมู ลมาวิ เ คราะห และประมวลผลทางสถิติ โ ดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ P<0.05
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4.6.1 วิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4.6.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ใชสถิติ
Chi-square และ Fisher’s exact test
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิ ง จํานวน 179 คน คิด เปนรอยละ 83.7 มีอายุ มากกวาหรื อ
เทากับ 20 ป กําลังศึกษาในระดับชั้นปที่ 3 จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 34.1 สวนใหญมีรายได 500-1000 บาท/สัปดาห
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 43.4 สําหรับที่พักอาศัย พบวา พักที่หอพัก จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 71.2 โดยพักคน
เดียว ถึงรอยละ 47.8 (จํานวน 98 คน) กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขาวสารดานโภชนาการมากอน จํานวน 203 คน คิด
เปนรอยละ 99 โดยสวนใหญเคยไดรับขาวสารดานโภชนาการผานทางอินเตอรเน็ต จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 75.1 สวน
ใหญไมมีโรคประจําตัว จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 96.1
5.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับควรปรับปรุง

จํานวน
16
184
5

รอยละ
7.9
89.8
2.5

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคอาหารรายขอ พบวา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน สวนใหญมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจัดอยูในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงมีเพียงหนึ่งขอคือเรื่องการรับประทานอาหารผัดทอด
โดยสวนใหญมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา คือ การเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสด ใหมเสมอ (58.0%) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบาง คือ
ทานรับประทานอาหารผักและผลไมสด นอยกวา 5 กํามือตอวัน (66.3%) โดยมีนักศึกษารอยละ 18 ที่ไมดื่มนมเลยในหนึ่งวัน
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา จําแนกรายขอ
จํานวน (รอยละ)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปฏิบัติเปน ปฏิบัติ
ประจํา
บาง
1. ทานรับประทานอาหารครบ 3 มื้อในแต
92
101
ละวัน
(44.9)
(49.3)
2. ทานดื่มน้ําอยางนอย 8 แกว
100
98
(48.8)
(47.8)
3. ทานเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกใหม สด
119
84
สะอาด
(58.0)
(41.0)

ไมเคย
ปฏิบัติ
12
(5.9)
7
(3.4)
2
(1.0)

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

2.39

0.60

ดี

2.45

0.56

ดี

2.57

0.52

ดี
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จํานวน (รอยละ)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปฏิบัติเปน ปฏิบัติ
ประจํา
บาง
4. ทานลางมือกอนรับประทานอาหารทุก
86
105
ครั้ง
(42.0)
(51.2)
5. ทานรับประทานอาหารตรงเวลาทุกครั้ง
63
108
(30.7)
(52.7)
6. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน
66
108
น้ําหวาน น้ําอัดลม ชา เปนตน
(32.2)
(52.7)
7. ทานรับประทานอาหารแบบที่ชอบ
74
108
ซ้ํา ๆ กัน
(36.1)
(52.7)
8. ทานรับประทานอาหารผักและผลไมสด
47
136
นอยกวา 5 กํามือตอวัน
(22.9)
(66.3)
9. ทานรับประทานอาหารประเภทตม
71
119
นึ่ง อบ
(34.6)
(58.0)
10. ทานรับประทานเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว
69
118
ที่ไรมัน
(33.7)
(57.6)
11. ทานรับประทานอาหารทอด ผัด
82
119
(40.0)
(58.0)
12. ทานปรุงรสอาหารเพิ่มดวยการเติม
86
101
เครื่องปรุง (พริก เปนตน,น้ําตาล ,น้ําปลา)
(42.0)
(49.3)
13. ทานดื่มนมวันละ 1-2 แกว
59
109
(28.8)
(53.2)
14. ทานรับประทานอาหารฟาสตฟูด
44
128
(21.5)
(62.4)
15. ทานรับประทานขนมกรุบกรอบเปน
55
119
ถุง เชน สาหราย มันฝรั่งทอดกรอบ
(26.8)
(58.0)
16. ทานหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็ม
61
116
จัด และเผ็ด
(29.8)
(56.6)
17. ทานรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู
78
107
ควบคูกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
(38.0)
(52.2)
18. ทานซื้ออาหารจากรานสะดวกซื้อ
73
112
(35.6)
(54.6)

ไมเคย
ปฏิบัติ
14
(6.3)
34
(16.6)
31
(15.1)
23
(11.2)
22
(10.7)
15
(7.3)
18
(8.8)
4
(2.0)
18
(8.8)
37
(18.0)
33
(16.1)
31
(15.1)
28
(13.7)
20
(9.8)
20
(9.8)

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

2.35

0.61

ดี

2.14

0.68

ปานกลาง

1.83

0.67

ปานกลาง

1.75

0.64

ปานกลาง

1.88

0.57

ปานกลาง

2.27

0.59

ปานกลาง

2.25

0.60

ปานกลาง

1.62

0.53

ควรปรับปรุง

1.67

0.63

ปานกลาง

2.11

0.68

ปานกลาง

1.95

0.61

ปานกลาง

1.88

0.64

ปานกลาง

2.16

0.64

ปานกลาง

2.28

0.63

ปานกลาง

1.74

0.62

ปานกลาง

ความสัมพันธระหว างปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา เมื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจั ยส วนบุ ค คลและพฤติ กรรมการบริโ ภคอาหารของนักศึ กษาพบว า กลุ มอายุ (<20 และ ≥20 ป ) และชั้ นป มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= 0.013 และ p=0.020 ตามลําดับ)
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5.2 ภาวะโภชนาการของนักศึกษา
ภาวะโภชนาการของนักศึกษา พบวาสวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมาคือ
คือ น้ําหนักนอย (รอยละ 26.8) และน้ําหนักเกินและอวน (รอยละ 14.2) ตามลําดับ โดยคาดัชนีมวลกายเฉลี่ยเพศชาย เทากับ
21.7 กิโลกรัมตอตารางเมตร และเพศหญิง เทากับ 20.2 กิโลกรัมตอตารางเมตร นอกจากนั้น พบวาคาดัชนีมวลกายต่ําที่สุด
อยูที่ 13.3 และคาดัชนีมวลกายสูงที่สุด เทากับ 40.1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งพบในนักศึกษาเพศหญิง
ตารางที่ 3 ภาวะโภชนาการของนักศึกษา
ภาวะโภชนาการ
น้ําหนักนอย (BMI < 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร)
น้ําหนักปกติ (BMI 18.5 - 22.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร)
น้ําหนักเกินและอวน (BMI ≥ 23.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร)

ทั้งหมด (รอยละ)
55 (26.8)
121 (59.0)
29 (14.2)

ชาย (รอยละ)
1 (3.9)
18 (69.2)
7 (26.9)

หญิง (รอยละ)
54 (30.2)
103 (57.5)
22 (12.3)

เมื่ อวิเ คราะห ปจจั ย สว นบุค คลกับ ภาวะโภชนาการของนั กศึ กษา พบว า เพศและชั้ นป มีค วามสั ม พันธ กับภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.007 และ p=0.021 ตามลําดับ)
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง จํานวน 184 คน คิดเปน
รอยละ 89.8 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนุกูล พลศิริ (2551), ทัศนา ศิริโชติ (2555) และกุลวดี เขงวา (2559) ที่ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักศึกษามหาวิท ยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สงขลา และมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบุรี ตามลําดับ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนไปไดวากลุมตัวอยางของ
การศึกษานี้ สวนใหญอาศัยที่หอพัก ทําใหตองซื้ออาหารรับประทานเปนสวนใหญ อาจเปนขอจํากัดในการเลือ กรับประทาน
อาหารของนักศึกษาพอสมควร
อายุและชั้นป มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป น
เปนไปไดวานักศึกษาไดรับการถายทอดความรูตามที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอน จึงสะสมองคความรูดานโภชนาการ รวมไป
ถึงนั กศึ กษาที่ ชั้นปสู งกวามีป ระสบการณ มากขึ้ นและทําให พฤติกรรมการบริโ ภคอาหารดี ขึ้นตามไปด วย ซึ่ งผลการศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษาของกุลวดี เขงวา (2559) ที่พบวาชั้นปที่ศึกษาที่ตางกันทําใหมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ตางกันไปดวย
และงานวิจัยของนฤมล เวชจักรเวร (2556) ที่พบนักศึกษาที่มีระดับชั้นปที่ตางกันมีแบบแผนการบริโภคอาหารที ่ตางกันดวย
อยางไรก็ตามการศึกษาของมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ กลับไมพบความสัมพันธระหวางอายุและระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ทั้งนี้ อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางของมโนลี ศรีเปารยะ เปนกลุมนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปไมใชดานสุขภาพ
ขณะที่กลุม ตัวอย างของการศึกษานี้เ ปนนักศึ กษาคณะสาธารณสุข ศาสตร ซึ่ง จะไดรั บการถายทอดเนื้ อหาด านการส งเสริ ม
สุขภาพจากการเรียนการสอนที่เขมขนขึ้นเรื่อย ๆ ตามชั้นปที่สูงขึ้น
ในขณะที่เพศและชั้นป มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจากการศึกษานี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้นเมื่ออยูชั้นปที่สูงขึ้น จึงอาจสงผลใหภาวะโภชนาการของนักศึกษาในชั้นปที่สูงใหดีตามไปดวย
นอกจากนั้นการศึ กษานี้ พ บว าเพศหญิ งมี ภาวะโภชนาการที่ ดีกวาเพศชาย อาจเนื่องมาจากเป นเพศที่ มีค วามเอาใจใส เรื่ อง
สุขภาพและการรับ ประทานอาหารมากกวาเพศชาย (วิริ ยา โพธิ์ ขวาง-ยุส ต และคณะ, 2558) จึงอาจส งผลตอการมี ภาวะ
โภชนาการที่ดีก็เปนได
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน อิทธิพลของสื่อ วัฒนธรรมของกลุมเพื่อน เปนตน
7.2 หาแนวทางในการสงเสริมพฤติ กรรมการบริโภคอาหารที่ ถูกตองและภาวะโภชนาการที่ดีข องนักศึกษาทั้งใน
หลักสูต รและนอกหลักสูต ร เชน อบรม จั ดกิ จกรรมรณรงค พั ฒนาแอพพลิเคชั่น เปนต น เนื่องจากการศึกษาครั้ง นี้พ บว า
นักศึกษายังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในบางประเด็นที่ยังไมเหมาะสม และมีภาวะทุพโภชนาการรวมแลวเกือบรอยละ 50
8. เอกสารอางอิง
กุลวดี เขงวา. (2559). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี: สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี.
จิราภรณ เรืองยิ่ง, สุจิตรา จรจิตร และกานดา จันทรแยม. (2559). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนในจังหวัดสงขลา:
การสังเคราะหองคความรูและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร.วารสารศิลปะศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, 8 (1), 245-264.
ทัศนา ศิริโชติ. รายงานการวิจัยเรื่องความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นฤมล เวชจักรเวร. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องแบบแผนการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
นพวรรณ เปยซื่อและคณะ. (2552). ความรูทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล. Rama Nur J, 15(1), 48-59.
ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน และวรางคณา อุดมทรัพย. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนไทย ผลกระทบและ
แนวทางแกไข. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี, 28 (1), 122-128.
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ. (2559). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี.
วารสารวิทยาการจัดการ, 3 (1), 109-126.
วิชัย เอกพลากร. (บก.). (2557). รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557.
นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสทและคณะ. (2558). ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ และขอมูลโภชนาการบนฉลาก
โภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏรธานี. วารสารพยาบาลทหารบก 16 (1),
93-100.
สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ, 15 (1), 33-41.
สิริพันธุ จุลกรังคะ. (2553). โภชนศาสตรเบื้องตน. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
อนุกูล พลศิริ. (2551). ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง. วารสารวิจัย
รามคําแหง, 11(1), 49-60.
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. (2556). พื้นฐานโภชนาการ. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
อบเชย วงศทอง. (2557). โภชนศาสตรครอบครัว. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

2044 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Development of Active Aging for Sustainable Development
ทัศนีย ตริศายลักษณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
oneloma@hotmail.com
บทคัดยอ
การพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนของประเทศที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
และมีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จากรายงานของสหประชาชาติ ในป ค.ศ.2012 คาดวาจํานวนผูสูงอายุในอีก 10 ป
ขางหนาจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปจจุบันอีก 200 ลานคน เปน 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวไปที่ระดับ 2,000 ลานคน
ในป 2050 สําหรับประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสงอายุ ในป พ.ศ.2547 และคาดวาจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในป
พ.ศ.2568 ในอดีตผูสูงอายุมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมมาก ผูสูงอายุเปนผูนําและเปนที่เคารพของผูคนในชุมชน ตอ มา
เมื่อมีการผลิตที่เนนตลาดแรงงานมีระบบการศึกษาที่เปนทางการ ประกอบกับการพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรที่อธิบาย
ใหเห็นถึงความทรุดโทรมทางรางกายและจิตใจของสูงอายุลวนสงผลในแงลบใหผูสูงอายุวาเปน “วัยพึ่งพิง”หรือ“วัยถดถอย”
ตอมาองคการอนามัยโลก (WHO, 2002) มีแนวคิดพฤฒิพลัง ซึ่งเปนแนวคิดภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุ โดยมีเปาหมาย คือ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่วโลก โดยคาดวาภาวะพฤฒิพลังเปนหนทางที่จะแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มจํานวนของ
ประชากรผูสูงอายุทั่วโลก การพัฒนาประชากรผูสูงอายุใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพิงตนเองได และใชความรูความสามารถ
ทําประโยชนแกสังคมได การกาวเขาสูวัยผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังไดนั้นตองไดรับการฝกฝนในการทํางานอยางตอเนือ่ งและมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตลอดจนมีสวนรวมในสังคมในฐานะทรัพยากรที่มีคุณคาสามารถนําพลังมาเปนประโยชนในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศชาติไดตอไป
คําสําคัญ: พฤฒิพลัง การพัฒนาที่ยั่งยืน
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Abstract
Development of wealth and sustainability country It will have to focus on the development of
the country's existing capital to be efficient and sufficiently motivated to drive the country's development
process. According to a UN report in 2012, the number of elderly people in the next 10 years is projected
to increase from the current level of 200 million to 1,000 million. And will increase to double the level of
2,000 million people in 2050. For Thailand to enter the social age in the year 2004, the elderly are expected
to complete the society in 2025. In the past, the elderly people had a very economic and social role. Elderly
people are leaders and respected by the people in the community. Later, when production was focused
on the labor market, formal education system together with the development of scientific knowledge
that depicts the physical and mental disabilities of the elderly. All of these negatively affect the elderly
as "dependent", "recession" The World Health Organization (2002) has a concept that represents the
well-being of the elderly, with the goal of improving the quality of life for the elderly around the world.
The development of the elderly population as a potential person can be self-reliant and use the knowledge
to benefit the society entering into a useful age for seniors must be trained in continuous work and lifelong learning opportunities. As well as being involved in society as a valuable resource, it can bring the
power to the benefit of driving and developing society.
Keywords: active aging, sustainable development
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บทนํา
การพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนของประเทศที่มีอยูใหประสิทธิภาพ
และมี พลัง ในการขับ เคลื่อนพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย ใหเข มแข็ งถึงพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในยุ ค
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคนไดถูกบัญญัติไวในพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 “การจัดการการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ”สําหรับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพราะเชื่อวามนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุด องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการบริหารทรัพยากรมนุษย แต
สภาวะการณในปจจุบันจากรายงานของสหประชาชาติ ในป ค .ศ .2012 คาดการณวาจํานวนผูสูงอายุในอีก 10 ป ขางหนาจะ
เพิ่มสูงขึ้นจากระดับปจจุบันอีก 200 ลานคน เปน 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้น อีกเทาตัวไปที่ระดับ 2,000 ลานคน ในป
2050 โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอยูใ นกลุมประเทศที่พัฒนาแลวมากที่สุด สําหรับประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสงอายุ ในป
พ.ศ.2547 และคาดวาจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในป พ.ศ.2568 คือ มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเกินรอยละ
20 และอายุ 65 ปขึ้นไป เกินรอยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ (สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข , 2553)
ภาวะสูงวัยเปนประเด็นที่นาเปนหวงและหากพิจารณาเฉพาะประเทศพัฒนาแลวพบวามรอยละ 75 มีการตอบสนองภาวะ
สังคมผูสูงวั ยของรัฐบาล เชน มาตราการการยืดอายุเ กษียณ การจํากั ดการเกษี ยณกอนเวลาและสนั บสนุนใหผู หญิงเขามา
ทํางานมากขึ้น องคการอนามัยโลก (WHO, 2002) กําหนดแนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (active aging) ขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่
90 โดยใหความหมายวา เปนแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุโดยมีเปาหมายคือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่ว
โลก โดยคาดวาภาวะพฤฒิพลังเปนหนทางที่จะแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มจํานวนของประชากรผูสูงอายุทั่วโลก การ
พัฒนาประชากรผูสูงอายุใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพิงตนเองได และใชความรูความสามารถทําประโยชนแกทองถิ่น
สังคมและประเทศชาติได การกาวเขาสูวัยผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังไดนั้นตองไดรับการฝกฝนในการทํางานอยางตอเนื่องและมี
โอกาสเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตลอดจนมีสวนรวมในสังคมในฐานะทรัพยากรที่มีคุณคา
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดพฤฒิพลัง แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังในมิติตาง ๆ เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาพลังความสามารถของผูสูงอายุนํามาเปนประโยชนในการขับเคลื่อนพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ
อยางยั่งยืนในยุคสังคมผูสูงวัยของโลก
ความหมายของผูสูงวัย
องคการสหประชาชาติใหคํานิยามของ "ผูสูงอายุ" หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกวา 60 ป
ขึ้นไป นับตั้งแตอายุเกิด ขณะที่องคการอนามัยโลกระบุวาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดคํานิยามสําหรับผูสูงอายุตางกัน ทั้งนิยาม
ตามอายุเกิด หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป หรือตามการกําหนดทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสภาพรางกาย บาง
ประเทศจึงมักจะนิยามผูสูงอายุโดยนับจากอายุ 65 ป ขึ้นไป เปนตน สําหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546
กําหนดให บุคคลที่มีอายุ 60 ป บริบูรณ และมีสัญ ชาติ ไทย เปนผูสูง อายุห รือที่ เรีย กวา "ผูสู งวัย " (สํา นั กสงเสริม และพิทักษ
ผูสูงอายุ, 2552) โดยแบงกลุมผูสูงอายุเปน 3 กลุมดังนี้
1. ผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป) เปนชวงวัยที่ยังชวยเหลือตนเองได
2. ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ป) เปนชวงวัยที่เริ่มมีอาการเจ็บปวย รางกายเริ่มออนแอ มีโรคประจําตัวหรือ
โรคเรื้อรัง
3. ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ป ขึ้นไป) เปนชวงวัยที่เจ็บปวยบอยขึ้น อวัยวะเสื่อมสภาพอาจมีภาวะทุพพลภาพ
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ความหมายของสังคมผูสูงวัย
สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอประชากรทุกชวง
อายุใ นพื้ นที่ เดี ย วกั น ในอัต ราเทากับ หรื อมากกวารอยละ 10 ขึ้นไป หรือมี ป ระชากรอายุ 65 ป ขึ้นไปที่อยู จริ งในพื้ นที่ ต อ
ประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 7 ขึ้นไป
สังคมผู สูงอายุ โดยสมบูร ณ (Aged Society) หมายถึง สัง คมที่มีป ระชากรอายุ 60 ป ขึ้นไปที่ อยู จริ งในพื้นที่ต อ
ประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปที่อยูจริง
ในพื้นที่ตอประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 14 ขึ้นไป
องคการอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณวาในปพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จํานวนประชากร
ของผูสูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไป จะเพิ่มสัดสวนเปนเทาตัว จาก 605 ลานคน หรือ รอยละ 11 ของจํานวนประชากรโลก
ทั้งหมด เปน 2 พันลานคน หรือรอยละ 22 กลาวโดยสรุปคือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะมีอายุตั้งแต 65 ป ขึ้ นไป” นั่ น
หมายความวา สังคมโลกกําลังจะกลายเปนสังคมแหงผูสูงอายุ กระบวนการเกิดสังคมผูสูงอายุในแตละประเทศจะเกิดข1ในชวง
ขึ้นเวลาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม เชน ความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และการแพทย การสุขาภิบาล การโภชนาอาหาร การศึกษา เปนตน ซึ่งลวนสงผลตอ สุขภาพ (Health) และการมีอายุยืนยาว
(Longevity) ของประชากรทั้งสิ้น ภาวะการณดั งกลาวองคการสหประชาชาติจึง เล็งเห็ นวาถือเปนประเด็นสําคัญที่ ไมควร
เพิกเฉยและแตละประเทศจะตองเตรียมความพรอมและมีแผนรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุในทุกประเทศทั่วโลก อยางจริงจัง
แนวคิดเรื่องความสูงวัยในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว มีแนวโนนมองผูสูงอายุในเชิงลบ คือ เปนผู
เกษียณอายุ ไมมีบทบาททางเศรษฐกิจ และไมไดสรางประโยชนใด ๆ ใหกับสังคมอุตสาหกรรม (non-productive role) เปน
วัยพึ่งพิงที่ตองไดรับความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวและรัฐ การใหนิยามผูสูงวัยในแงลบเชนนี้มีขอจํากัด 3 ประการ
คือ ประการแรก เปนการมองประชากรสูงวัยในลักษณะเปนกลุมกอนเดียวกัน (homogeneity) ทั้ง ๆ ที่ประชากรกลุมนี้มี
ความหลากหลาย เชน กลุมผูสูงอายุวัยตน (the young-old) กลุมผูสูงอายุวัยกลาง (the old-old) และกลุมผูสูงอายุวัยปลาย
(the oldest-old) ความแตกตางเหลานี้มีผลตอศักยภาพของผูสูงอายุในการดูแลตนเองและความตองการของผูสูงอายุ ในการ
ไดรับการดูแลที่แตกตางกัน ประการที่สอง มโนทัศนกระแสหลักที่มองวาผูสูงอายุเปนวัยพึ่งพิง สงผลใหสังคมละเลยบทบาทที่
สําคัญของผูสูงอายุในการดูแลลูกหลาน รวมทั้งไมมีการสนับสนุนใหนําศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนที่ยังแข็งแรงมาใชใหเกิด
ประโยชนกับสัง คม ประการสุ ดทาย มุมมองดังกลาวสรางปญหาตอผูสูงอายุโดยเฉพาะ “วิกฤตแหงอัต ลักษณ” (crisis of
identity) ของผูสูงวัย กลาวคือ สังคมสรางภาพเหมารวม (stereotype) ใหผูสูงวัยกลายเปนผูรับ เปนภาระ ภาพเหมารวม
เชนนี้สงผลใหผูสูงอายุเอง ครอบครัวและสังคมมีแนวโนมที่จะมองผูสูงวัยในเชิงลบ ทําใหผูสูงอายุขาดพื้นที่ ขาดโอกาสแสดง
ความสามารถ มีปฏิสัมพันธกับคนวัยอื่นนอยและมักพบปะกับผูสูงวัยดวยกัน นโยบายของรัฐ ในอดีตจึงมักเนนใหการชวยเหลือ
สงเคราะหผูสูงวัยเปนหลัก แตสําหรับแนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุในสังคมชวงปลายทศวรรษที่ผานมา เริ่มมีความพยายามนําเสนอ
มุมมองวาผูสูง อายุยั งคงเป นบุ คคลที่มี คุณคาตอครอบครัวและสัง คมจนมี นิย ามเกี่ย วกั บแนวคิ ดพฤฒิ พลั ง (active aging)
เกิดขึ้น (WHO, 2002 ; สุทธิชัย จิตะพันธกุล, 2545; ศุภเจตน จันทรสาสน, 2555)
ความหมายพฤฒิพลังของผูสูงอายุ
องคการอนามัยโลก ไดใหคํานิยามของพฤฒิพลังของผูสูงอายุ (Active Aging) หมายถึง กระบวนการในการสราง
โอกาสทางดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวมและดานความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับ
บุคคลและกลุมประชากร ทั้งนี้พฤฒิพลังของผูสูงอายุจะชวยใหผูสูงอายุมีความอยูดีมีสุขทั้งทางดานกายภาพ ดานสังคมและ
ดานจิตใจและสามารถมีสวนรวมในสังคมได (WHO, 2002)
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นอกจากองคการอนามัยโลกแลว ก็ยังมีหนวยงานและนักวิชาการไดใหคํานิยามของพฤฒิพลังของผูสูงอายุไวพอสรุป
ไดวาผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังคือผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีความคลองแคลววองไว สามารถเคลื่อนไหวได
อย างมีป ระสิท ธิ ภ าพ ดู แลและพึ่ ง ตนเองได มี คุณภาพชี วิต ที่ดี ทํ าประโยชน ตอผู อื่นและสัง คม และมีสั ม พั นธภาพที่ ดี กับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความมั่นคงดานการเงินและดานกายภาพอีกดวย (สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู งอายุไทย,
2551; กุศล สุนทรธาดา, 2553)
องคประกอบหลักของการเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง
องคประกอบหลักของการเปนผูส ูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง 3 ประการ มีดังนี้ (WHO, 2002)
1. สุขภาวะ (well-being) สุขภาวะสวนบุคคลเปนสิ่งสําคัญ ถาผูสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงจะเปนขอกําหนดแรก
ของการดํารงชีวิตอยูอยางเปนอิสรภาพและพึ่งพาตนเองได เปนลักษณะที่สําคัญของผูสูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพ ลัง การที่บุคคล
จะมีสุขภาพดี แข็งแรงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลเอง ครอบครัวและสังคมรอบขาง
2. การมีสวนรวม (Participation) กิจกรรมในครอบครัว ชุมชน และสังคมเปนผูกระทําไวซึ่งสิทธิมนุษยชน และ
วัฒนธรรมของสังคม ผูสูงอายุที่ยังมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ จะรูสึกวายังมีคุณคาในตนเอง มีเกียรติ และยังมีความรูสึกวามี
ศักดิ์ศรี และเปนแบบอยางใหลูกหลานสิ่งเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จะสงผลตอสุขภาพกาย
3. การมีหลักประกัน (Security) ความมั่นคงของผูสูงอายุ คือ การที่ผูสูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยทางดานรางกาย
จากที่อยูอาศัย ในสถานที่ตาง ๆ ที่ผูสูงอายุตองไปติดตอหรือใชบริการ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รายได อาชีพการงาน เงิน
ออมและผูดูแล ที่ทําใหผูสูงอายุมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตในชวงปลาย
ดั ง นั้ นจึ ง พอสรุ ป ได วา ผู สู ง อายุ ที่ มี พ ฤฒิ พ ลั ง เป นผู สู ง อายุ ที่ มี ส วนร วมในกิ จกรรมทางสั ง คม มี สั ม พั นธภาพกั บ
ครอบครัวเพื่อนฝูงและบุคคลในชุมชนหรือการทํากิจกรรมที่เ ปนประโยชน มี ความมั่นคงในชีวิต มีสุ ขภาวะทางกายและสุ ข
ภาวะทางจิตใจ เปนผูสูงอายุที่ยังประโยชน
แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ยังประโยชน
ผูสูงอายุที่ยังประโยชน (productive aging) เกิดขึ้นครั้งแรกโดยโรเบิรท บูทเลอท (Robert Butler) เปนแนวคิดเชิง
เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ความหมายของการเปนผูสู ง อายุที่ยังประโยชน คือ ผูสูงอายุที่กระทํ า
กิจกรรมใดที่กอใหเกิดสินคาหรือการบริการ หรือการพัฒนาความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการในกิจกรรมที ่เกิดขึ้น
โดยความหมายของการเปนผูสูงอายุที่ยังประโยชนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและแกไขทัศนคติทางลบตอผูสูงอายุและเพื่อลด
อุปสรรคที่มีตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ
องคประกอบผูสูงอายุยังประโยชน มีดังนี้ (Butler, 1969)
1. สิ่งแวดลอม (environment) ประกอบดวยบริบทของสิ่งแวดลอมทางสังคมทั้งในอดีตและปจจุบันมีอิทธิ พลตอ
การตั ด สิ นใจของผูกําหนดนโยบาย เช น สภาวะเศรษฐกิ จซบเซาและขาดแคลนงบประมาณ ผู กําหนดนโนบายเกี่ ย วกั บ
งบประมาณและทิศทางของเศรษฐกิจยอมกําหนดนโยบายที่แตกตางจากชวงเศรษฐกิจรุงเรือง
2. สถานภาพ (situation) บทบาทที่เกิดจากความผูกพันในครอบครัว เชน คูสมรส ญาติพี่นอง ลูกหลานและแหลง
สนับสนุนทางเศรษฐกิจของบุคคล ระดับการศึกษา ประเพณีนิยมและความคาดหวังของสังคม การเจ็บปวยเฉียบพลันหรือการ
เจ็บปวยในชีวิต สถานะสุขภาพปจจุบัน ผูสูงอายุอาจไดรับบทบาทในตําแหนงที่องคกรมอบหมายให
3. ปจเจกบุคคล (individual) ประกอบดวยปจจัยทางจิตวิ ทยา ไดแก แรงกระตุน แรงขับ ความคิ ดสรางสรรค
ทัศนคติและความสามารถในการเรียนรูไดเร็ว ซึ่งถูกกําหนดมาแตกําเนิดจากเพศ เชื้อชาติ กลุมชาติพันธ ลักษณะทางสรีรวิทยา
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โครงสร างพั นธุกรรม ลักษณะทางชีววิ ทยา บุค คลจะถูกกระตุนด วยส วนประกอบเหลานี้และจะพยายามปรับ ตัวใหเข ากั บ
สภาพแวดลอมและสถานการณซึ่งมีขอจํากัด
4. ผลลัพธ (outcome) คือระดับการมีสวนรวม สภาพแวดลอมการทํางาน บริการที่นายจางจัดให และผู ทํางาน
เมื่อปจจัยในสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอระดับการมีสวนรวมในการเปนผูสูงอายุที่
ยังประโยชน
จากแนวคิดและมุมมองผูสูงวัยในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว ทําใหมีการเสนอใหมีการตออายุเกษียณราชการ
ของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาในสายอาจารย ซึ่งตองการผูที่มีประสบการณความเชี่ยวชาญพิเศษเชนกัน โดยไดมีการ
ออกกฎหมายให สามารถตออายุเ กษี ยณราชการของขาราชการพลเรื อนในสถาบันอุด มศึ กษา ซึ่ง มีตํ าแหน งวิ ชาการระดั บ
ศาสตราจารยหรือระดับรองศาสตราจารยจาก 60 ปบริบูรณ เปน 65 ปบริบูรณ สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญนั้น คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไดกําหนดบัญชีตําแหนงที่ไดรับราชการตอไปหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งเปนตําแหนงงานที่ทางคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนไดกําหนดวามีความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ จํานวน 2 ประเภท ไดแก (1) ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 สายงาน คือ นักกฎหมายกฤษฎีกา แพทย ทันตแพทย และ
นายสัตวแพทย และ (2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ จํานวน 4 สายงาน คือ ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม คีตศิลป
ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป เห็ นไดวาเพื่อชวยใหมีผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในสายงานที่ข าดแคลนผูปฏิบัติงานจึงไดมีการ
กําหนดแนวทางใหขาราชการที่ครบเกษียณอายุราชการสามารถรับราชการตอไปได การกําหนดใหขาราชการกลุมนี้รับราชการ
ตอไปไดหลังเกษียณอายุราชการ จึงอาจเปนประโยชนตอส วนราชการมากกวาที่จะใหเกษียณอายุที่ 60 ปต ามปกติ (สํานั ก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559)
นอกจากนี้ ยัง มี การศึ กษาที่ส นั บ สนุ นแนวคิ ดพฤฒิพ ลั ง ที่ยั ง ประโยชน กับสั ง คมและรู ป แบบการพั ฒนาพฤฒิ พ ลั ง
ดังเชน การศึกษาวิจัยของปณิธี บราวน เรื่อง พฤฒพลัง: บทบาทของกลุมผู สูงอายุ โดยศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพและวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) เลือกศึกษากลุมผูสูงอายุที่ขับเคลื่อนงานผูสูงวัยในภาค
กลาง 8 ชมรมในจังหวัด อางทองและระยอง ผลการศึกษา พบวา การขับเคลื่อนงานดานผูสูงวัยในชุมชนไมจําเปนตองอาศัย
ทุนทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว กลุมผูสูงอายุยังใชทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณในการดํา เนินกิจกรรม
ดานผูสูงวัยและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในทองถิ่น โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการสงเสริมใหผูสูงอายุไทยมีพฤฒิพลังที่สูงขึ้น
จากระดับปานกลางในปจจุบันไปสูระดับสูง โดยเฉพาะพฤฒิพลังดานการมีสวนรวมและดานความมั่นคง ทั้งนี้ รั ฐบาลควรให
ความสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมในวัยสูงอายุใหมากขึ้นเพื่อชวยยกระดับพฤฒิพลังและยังสอดคลองตาม
นโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต ในแผนผูสูงอายุแหง ชาติ ฉบับที่ 2 (คณะกรรมการผูสูง อายุแหงชาติ , 2556) อีกทั้งควรให
ความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานรายไดในวัยสูงอายุ ซึ่งเปนดัชนีพฤฒิพลังที่สําคัญและยังมีระดับต่ํ าโดยการสงเสริม
เรื่องการทํางานของผูสูงอายุ เชน การขยายอายุเกษียณของผูที่ทํางานในระบบออกไปเปน 65 ป เนื่องจากพบวา อายุคาด
เฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2552 อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ป ของประชากรไทย เทากับ 20.7 ป นั่นหมายถึง
จํานวนปที่ยังมีชีวิตอยูหลังเกษียณมีสูงถึงเกือบ 21 ป การขยายอายุเกษียณออกไปจึงเปนการสงเสริมการสรางรายไดในวัย
สูงอายุและยังเปนการรักษาบทบาทของผู สูงอายุในการเปนผูผลิตในครอบครัวและสังคม และยังลดระยะเวลาในการเปนผู
พึ่งพิงของวัยสูงอายุอีกดวย นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวาการออกกําลังกายและการตรวจสุขภาพเปนประจํามีความสัมพันธ
ทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุไทย ดังนั้นรัฐบาลควรรณรงคใหประชากรทุกวัยมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
และมีการตรวจสุขภาพเปนประจําโดยเฉพาะผูสูงอายุ เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหประชากรสูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีและมี
ระดับพฤฒิพลังที่สูงขึ้น
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แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการทบทวนแนวคิด การศึกษางานวิจัยตาง ๆ พบวามีปจจั ยที่เกี่ยวของกับ ระดับของพฤฒิพ ลังของผูสูงอายุ ท ี่
สําคัญและควรนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1. กลยุทธที่สงเสริมสนับสนุนการใหความรูการศึกษาที่ตอเนื่องตลอดชีวิต ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่
ทั้ง นี้ เนื่ องจากป จจัย ด านระดับ การศึ กษา มีค วามสั มพั นธท างบวกกับ ระดั บ พฤฒิ พ ลัง ของผู สูง อายุ โดยผู สูง อายุ ที่ มีร ะดั บ
การศึกษาที่สูงกว าจะมีระดับพฤฒิพ ลังสูงกวาผูสูงอายุที่มีร ะดับการศึกษาที่ต่ํากวา อาจเปนเพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูง มี
โอกาสในการเลื อกดํ าเนินชี วิต มากกว าบุ คคลที่มี การศึกษาต่ํากวา เพราะการศึ กษาจะชวยทํ าให บุค คลเปนผูที ่ ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงไดมาก มักเปนผูสนใจตัวเอง สนใจสถานการณรอบตัวสามารถประเมินและแสดงบทบาทของตนเองไดเหมาะสม
กับ สถานการณ นั้น ๆ พฤติ กรรมนี้ จะสื บ เนื่องไปจนเขาสู วัย สูง อายุ ผู สู งอายุ ที่มี การศึ กษาดี นั้นจะสามารถนําความรู แ ละ
ประสบการณของตนมาปรับใชกับตัวเองรวมทั้งบุคคลรอบตัวและเปนผูที่มีโลกทัศนกวางตางจากผูที่ไมไดรั บการศึกษาหรือมี
การศึกษาต่ํา (Chansarn, 2013) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังระดับสูง จึงควรมีกลยุทธที่สงเสริมสนับสนุน
การใหความรู การศึกษาที่ตอเนื่องตลอดชีวิต ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางพฤฒิพลัง ดานความมั่นคง
หรือการมีห ลักประกันในหนาที่การงาน เชน แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แนวคิดพฤฒาวิทยาดาน
การศึกษา (Educational gerontology) แนวคิดการพัฒนาเมืองแหงการเรียนรู (Learning city) แนวคิดการพัฒนาเมือง
สําหรับผูสูงอายุ (aging city)
2. กลยุท ธ ที่ส งเสริม สนั บ สนุ นให ผูสู งอายุมี งานทํา มี ร ายได แ ละเมื่ อพนจากงานก็ ยั งคงมี ร ายได ไ วเ ลี้ย งชีพ อย าง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะปจจัยดานรายไดมีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุ รายไดนับว าเปนปจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบันจึงมีอิทธิพลตอระดับพฤฒิพลังโดยเฉพาะดานความมั่นคง เพราะ
รายไดเ ปนสิ่ง ที่จะเอื้ ออํ านวยให ผูสู ง อายุมี โอกาสได รับ การตอบสนองทั้ งด านรางกาย จิต ใจ ความสั มพั นธ ท างสัง คม และ
สภาพแวดลอม รายไดทําใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสม มีอาหารที่มีคุณคา ไดรับการบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ และ
สามารถจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สงผลใหผูสูงอายุพึงพอใจในชีวิต ดังนั้นผูที่มีรายไดสูงจึงมีคุณภาพชีวิตที่ด ี นอกจากนี้
ปจจัยดานการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุ เนื่องจากการทํางานมีผลตอการดํา เนินชีวิตใน
สังคมของบุคคลทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต เพราะเปนการรับรูถึงการมีคุณคาในตนเองที่จะสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ดานตาง ๆ ไดดวยตนเองและสงผลถึงคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุควรหาสิ่งทดแทนบทบาทและกิจกรรมที่สูญเสียไป เพื่อการดํารงไว
ซึ่งความพึงพอใจของผูสูงอายุ ผูสูงอายุบางคนยังคงทํางานตอเพื่อเหตุผลตาง ๆ ไดแก เพื่อหารายได เพื่อใหมีสุขภาพดี ยังสนุก
กับงาน และยังอยากมีเพื่อนอยู (United Nations, 2010) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังระดับสูง ตองมีกล
ยุทธที่สงเสริมสนับสนุ นใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายได และเมื่อพนจากงานก็ยังคงมีร ายไดไวเลี้ ยงชีพอยางตอเนื่อง เชน การ
ขยายระยะเวลาการเกษียณอายุงาน การใหเงินคาตอบแทนประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โครงการอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดสําหรับผูสูงวัย ดังตัวอยางเชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการการจางครูผูทรงคุณคาของ
แผนดิน โดยทําการจางครูที่เกษียณอายุราชไปแลว ที่มีความรูความสามารถและมิจิตวิญญาณความเปนครู กลับมาชวยสอนใน
สาขาวิชาหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
3. กลยุ ท ธ ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู สู ง วั ย ด านสุ ข ภาพทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจอย า งเป น รู ป ธรรมและต อ เนื่ อง ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากมีการศึกษาพบวาปจจัยดานการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุเมื่อผูสูงอายุ
ได รั บ การตรวจสุ ข ภาพ ส วนหนึ่ ง มาจากการมี ส ถานบริ การสาธารณสุ ข ที่ ทั่วถึ ง มี ห น วยบริ การให คํ าปรึกษาด านสุ ข ภาพ
กลาวคือ เมื่อผูสูงอายุเขาไปใชสถานบริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน จะทําใหมีสุขภาพที่
ดีขึ้น สถานบริการสาธารณสุขเปนปจจัยที่สามารถสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมทางสุขภาพ และปจจัยดานการออกกํา ลังกายมี
ความสัมพั นธท างบวกกั บระดับพฤฒิพลั งของผูสู งอายุ โดยผู สูงอายุที่ออกกํ าลัง กายเปนประจํ าจะมีระดับพฤฒิพ ลังสู งกว า
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2051

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ผูสูงอายุที่ออกกําลังกายไมเปนประจํา การออกกําลังกายมีประโยชนทั้งทางดานโครงสรางสรีระ บุคลิกภาพชวยทําใหอวัยวะ
ตาง ๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยปองกันการเกิดโรค สรางความกระปรี้กระเปราและชวยลดความตึงเครียดทาง
สมองและจิตใจ รางกายและจิตใจจึงยังคงมีศักยภาพในการทํางาน ไมวาจะเปนการรวมกลุมทํากิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม ทํา
ใหมีรายไดที่เพียงพอ สําหรับสรางความมั่นคงตอการดํารงชีพ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพ ลังระดับสูง จึง
จําเปนตองมีกลยุทธที่สงเสริมสนับสนุนผูสูงวัยดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เชน การตรวจ
สุขภาพประจําครึ่งป ระบบประกันสุขภาพจากหนวยงาน สวั สดิการสรางเสริมสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมให
ความรูในการดูแลสุขภาพ การจัดการสิ่งเอื้ออํานวยหรือสิ่งสนับสนุนการทํางานอยางมีสุขภาวะ สถานที่ทํางานนาอยู โครงการ
สรางความรักผูกพันองคกร โครงการเพื่อนพี่นองพึ่งพาสรางความสมานสามัคคีในองคกรและสรางคุณคาของผูอ าวุโสในการ
ทํางาน โครงการอบรมธรรมะกับการทํางาน เปนตน
บทสรุป
จากแนวทางการพัฒ นาผูสูง อายุใ หมีพฤฒิ พลังระดับสูง ขึ้นดัง กลาว จะเป นแนวทางให ผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูสูงอายุสามารถชวยเหลือดุแลตัวเอง ครอบครัว เกื้อหนุน
ชุม ชนและสั ง คม รั ฐ ควรให การเกื้ อกู ล เพื่ อให เ ป าหมายผู สู ง อายุ มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ด านร างกายและจิ ต ใจ มี สั ง คมที่ อบอุ น มี
หลักประกันที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของครอบครัวและชุมชน และมีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยาง
ตอเนื่อง สรางจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุการใหความรูแกประชาชนทุกวัย ในการเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ การผสมผสานบทบาทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และรัฐอยางเหมาะสม จึงสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีพฤฒิพ ลังสามารถนําพลั งความสามารถและประสบการณที่สั่ง สมมาเป นประโยชนในการขับเคลื่อนและพัฒ นาทองถิ่ น
สังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนไดตอไป
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้เ พื่อวิเ คราะหการวางยุท ธศาสตร การจัดทํ าแผนงานโครงการ และการใชระบบกํากับ ติดตาม
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบพอเพียง พอประมาณ
และสรางภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยยุทธศาสตรความเขาใจ
เริ่มตนจากการคนหาขอมูลที่มีอยูในชุมชน เขาถึงกลุมเปาหมายถึงสถานการณปญหาในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ภายใต 4 แผนงาน จนสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง และพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต
คําสําคัญ: ศาสตรของพระราชา การดูแล โรคหลอดเลือดสมอง
Abstract
The purpose of this article is to analyze the strategy plan, project plan, and monitoring systems
in order to achieve the goal of sustainable development for nurses in the community to care for stroke
patients and build better immunity for patients, caregivers, and families. The King’s philosophy and caring for
stroke patients in the community strategy started from searching and understanding community resources,
and then reaching to target group with 4 plans to achieve the goal of sustainable development for nurses
in the community and continuing care for stroke patients in the future.
Keywords: King’s philosophy, caring, stroke disease
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1. บทนํา
การพัฒนาแนวคิดของศาสตรพระราชา เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2489 จนถึงปจจุบัน โดยมีเสนทางการพัฒนาความคิดมา
ยาวนานและใชกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงผานโครงการตามพระราชดําริในการทดสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ
เชื่อของแนวคิด ที่ตองการสรางความยั่ งยืนให แกประเทศชาติและประชาชน คําวา “พอเพี ยง พอประมาณ และมี ภูมิคุมกั น
ตัวเอง” คือจุดเริ่ม ตนของการทําให เกิดประกายความคิดของการปรับ ตัวเพื่อพรอมรับกั บการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาของ
แนวคิดนี้มีสถานการณของโลก สถานการณของประเทศ เปนบททดสอบความสามารถของการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวคิดนี้มา
โดยตลอด ตลอดเวลา 72 ป ของการพัฒนาตามแนวคิดศาสตรของพระราชา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริ งทําให
ประชาชนไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกมิติรวมถึงการทํางานในชุมชนซึ่งบุคลากรทางการแพทยและการพยาบาลเปนบุคคล
หนึ่งที่ใกลชิดกับการทํางาน เปนผูลงมือปฏิบัติ และมองเห็นผลลัพธของการนําใชแนวคิดศาสตรของพระราชาเพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพที่ดีเสมอมา
ดังนั้นเสนทางการพัฒนาศาสตรของพระราชาถือเปนความรูขั้นพื้นฐานที่ นําไปสูความเขาใจรากฐานความเชื่อของ
ปรัชญาการพัฒนา และถือเปนจุดเริ่มตนของการมองเสนทางการพัฒนาสูความสําเร็จของการทํางาน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย
และการพยาบาลควรทํ าความเข าใจเสนทางการพัฒ นาและรากฐานความเชื่ อก อนที่จะนํ าแนวคิ ดศาสตร ของพระราชาไป
เทียบเคียงกับการทํางานในชุมชนแลวนําไปประยุกตใชในการวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา
ไดทําการสรุปประวัติศาสตรของศาสตรของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนไว (มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2561) มีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2489 พระราชกรณียกิจชวงแรกเกี่ยวกับดานสาธารณสุขเกี่ย วกับการพัฒ นาใหการแพทยมีความเจริญ มีย า
รักษาโรคเรื้อรังเชน โรควัณโรค ดังนั้น การพัฒนาดานสุขภาพในระยะนี้ยังคงเนนการรักษาโรคแกประชาชน
พ.ศ. 2511 วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนเนนการพัฒนาการประกอบอาชีพ มีพอใชพอกินในการประกอบอาชีพเพราะเชื่อวา
ผูมีอาชีพคือผูที่พึ่งตนเองไดยอมสามารถเจริญได ทั้งนี้ตองมีความประหยัด ระมัดระวังในการดําเนินชีวิต ดังนั้น สุขภาพตองมา
จากการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ ระมัดระวังและสามารถจัดการปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพของตนเองได โดยการ
ประกอบอาชีพและมีความพอดีจะสงผลใหสุขภาพดีดวยเชนกัน
พ.ศ. 2531 พัฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยื น บนพื้นฐานความเชื่ อวา การพัฒนาเทคโนโลยีตอง
พัฒนาเพื่อใชเองในประเทศจึงควรสนับสนุนการคิดคนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศและความตองการที่ แทจริง
ดังนั้นการทํางานในชุมชนควรเนนการใชทรัพยากรในพื้นที่เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาสุขภาพในทุกมิติ
พ.ศ. 2540 จากสภาวะวิกฤตทางการเงินในเอเชีย ทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องการสรางภูมิคุมกันตนเองยามปกติและ
ยามวิกฤตใหฟนตัวไดเร็วขึ้น พอเพียง พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ จะมีความสุข หากประชาชนมีวิธีคิดที่เขาใจความพอเพียง
ความพอประมาณยอมทําใหเกิดความสมดุลซึ่งเปนภูมิคุมกันทีท่ ําใหผลตอสุขภาพของประชาชนดีตามมาทั้งทางกาย จิต สังคม
และจิตวิญญาณ
พ.ศ. 2542 นโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายใตคําที่รูจัก
ในภาษาอังกฤษคือ Sufficiency economy ประหยัด ทําอะไรดวยเหตุผลแลวจะพอเพียง สงผลใหการทํางานในชุมชนตาม
นโยบายตองตระหนักถึงความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ถายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษณฐกิจพอเพียงแกประชาชน และการทํา
ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียง
พ.ศ. 2543 กระแสโลกาภิวัตน จะนํ าสู ความยั่ งยื น โดยกําหนดเปนเปาหมายการพัฒ นาแหง สหั ศวรรษที่องค ก าร
สหประชาชาติไดนําไปประกาศใชในการแกไขปญหา 3 ประการคือ ความยากจน การลดการใชพลังงาน และลดความเหลื่ อม
ล้ําทางสังคม (โคฟ อานัน, 2543 อางอิงใน มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2561) จึงเกิดการปฏิรูประบบสุขภาพในการขับเคลื่อน 3 ภาคีคือ
ภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาคประชาชนตองอาศัยการมีสวนรวมในการทําใหสุขภาพเกิดขึ้นในระดับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน จนเกิดสุภาวะของสังคม และกําหนดเปาหมายคือมี สุขภาวะที่ดี
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พ.ศ. 2549 องคการสหประชาชาติไดถวายรางวัลเกียรติยศแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรในฐานะผูนําสูงสุดในการพัฒนา (โคฟ อานัน, 2549 อางอิงใน มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2561)
พ.ศ. 2550 องคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปพ.ศ. 2550 แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาคน (โจแน เมอริน โซเทรส, 2550 อางอิงใน มูลนิธิมั่นพัฒนา, 2561)
พ.ศ. 2558 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติไดกําหนดวา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเปนเปาหมายของ
ประชาคมโลกในป พ.ศ. 2558-2573 ระบบสุขภาพไดปรับขยายเปาหมายของการพัฒนาดานสุขภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ระบบสุขภาพตองปรับขยายวิธีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหผลลัพธทเี่ กิดขึ้นกับประชาชนในทุกมิติ
พ.ศ. 2559 สืบสานพระปณิธานโดยรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาตอยอดพระราชกรณียกิจตาง ๆ โดยนําแนวคิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศสืบตอไป
พ.ศ. 2560 สหประชาชาติไดจัดทํารายงานการพัฒนาคนของสหประชาชาติโดยยกยองวา แนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีความยิ่งใหญและสงผลใหสหประชาชาติได
ตระหนักถึงความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปนการเตือนสภาวะของโลกถึงความไมยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ การสราง
สมดุลและการตั้งเปาหมายของความยัง่ ยืนคือเสนทางของการพัฒนา (โจแน เมอริน โซเทรส, 2560 อางอิงใน มูลนิธิมั่นพัฒนา,
2561)
จากแนวคิดศาสตรพระราชาดังกลาวจะเห็นไดวา หากการทํางานในชุมชนมีการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาสุขภาพของไดประชาชนในชุมชนสามารถทําไดทุกมิติทั้งการรักษาโรค การปองกันโรค การเฝาระวังโรค และการ
ฟนฟูสภาพ โดยผูปฏิบัติงานในชุมชนตองมีพื้นฐานความเขาใจ ดังนั้นจากบทความนี้มีวัตถุประสงคเทียบเคีย งกับการทํางานใน
ชุมชนและยกตัวอยางกรณีศึกษาที่นําศาสตรของพระราชาไปประยุกตใชในการวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เนื่องจากสถานการณการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการ
ดูแลรั กษาตอเนื่ องสํ าหรับ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองยัง เปนสถานการณที่นาเปนหวง ผลการสํารวจของสํ านักหลักประกั น
สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554) ไดทําการสํารวจสุขภาพพบวา ผูปวยที่เปนโรค
กลุมเสี่ยงสูงอยางโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีปญหาระบบการจัดการในชุมชน ระบบการสงตอไปยังสถานบริการ ไมส ามารถ
จัดการเบื้องตนไดรวมถึงไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดทั้งหมด เกิดปญหาทั้งการจัดการเบื้องต นและการสงตอไปยังสถาน
บริการที่มีศักยภาพสูงหรือการสงกลับเพื่อมายังหนวยบริการสุขภาพใกลบานเพื่อการดูแลตอเนื่องโดยมีความพยายามในการทํา
ใหเกิดระบบของการบริหารจัดการดวยตนเอง พึ่งพาตนเองตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถึงแมวาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะสรางเครือขายระบบ FASTTRACT โรงพยาบาลแมขาย (กาญจน
ศรี สิงหภู พัชรินทร อวนไตร อรกานต แสงมีคุณ สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554) หรือมีการใหความรูแกประชาชนในการดูแลและ
กระตุนตนเอง รวมถึงปรับบริการของสถานบริการสุขภาพทุกระดับเห็นความสําคัญของการสงตอ การสรางระบบการจัดการ
ในชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในแตละชุมชน มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในตําบล มีระบบชองทางดวนใน
การรองรับผูปวยเหลานี้ในโรงพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา, 2557) หรือแมกระทั่งการดูแลตอเนื่องที่บาน แตผูปวยกลุม
เสี่ยงสูงนี้ยังไมสามารถไดรับการดูแลหรือการจัดการเบื้องตนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินจนสามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็ว
และปลอดภัยตอชีวิต อาทิ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันพบรอยละ 50 ที่เสียชีว ิตกอนมา
โรงพยาบาล มาโรงพยาบาลชากวา 12 ชั่วโมง (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข , 2557) รวมถึงผูดูแลผูปวยกลุมนี้ไมมี
ความตระหนักและขาดความเขาใจในการดูแลผูปวย (จตุพงษ พันธวิไล ภูพิงค เอกะวิภาต สายสมร บริสุทธิ์, 2557) ผูดูแลไม
สามารถจัดการปญหาเรื่องเวลา เรื่องการเงินที่จะใชในการดูแล และไมสามารถจัดการดูแลเมื่อเกิดอาการหรือจัดการเบื้องตน
ในการจัดการสงตอไปยังโรงพยาบาลไดทันเวลา (หทัยชนก บัวเจริญ, 2560) จากสถานการณดังกลาวทําใหเห็นวา การดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเปนสถานการณที่พยาบาลชุมชนตองมีหลักคิดและตองมีการยึดมั่นในหลักการ หากมีการ
กําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผนงานโครงการ วางระบบกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย
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จึงทําใหบทความนี้ตองการนําเสนอตัวอยางการวิเคราะหการวางยุทธศาสตร การจัดทําแผนงานโครงการ และการใชระบบ
กํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบ
พอเพียง พอประมาณ และสรางภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อวิเคราะหการวางยุทธศาสตร การจัดทําแผนงานโครงการ และการใชระบบกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของการพั ฒนาที่ยั่ง ยืนสํ าหรั บพยาบาลในชุ มชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลื อดสมองแบบพอเพี ยง พอประมาณ และสรา ง
ภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
3. ศาสตรของพระราชากับการทํางานในชุมชน
3.1 พระราชดํารัสเกี่ยวดานงานสาธารณสุข
จากการทบทวนพระราชดํ ารั สเกี่ย วกั บการทํางานสาธารณสุ ขหรือการทํ างานในชุม ชนนั้น พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไดทรงมีพระราชดํารัสดังนี้
“... การรั กษาความสมบู รณ แข็ งแรงของร างกายเป นป จจั ยของเศรษฐกิ จที่ ดีแ ละสัง คมที่มั่ นคงเพราะรางกายที่
แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลวยอมมี
กําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสรางมิใชผู
ถวงความเจริญ...”
พระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพระราชพิธีพระราชา
ทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 ทรงใหความสําคัญกับการสาธารณสุขระยะยาวด วย
นอกจากพระราชทานพระบรมราชานุเ คราะห สําหรั บงานด านการศึกษาคนคว าและวิ จัยแล ว ยังโปรดเกลาฯใหมีการสราง
บุคลากรทางการแพทยทั้งดานการรักษาพยาบาลและทันตกรรม มูลนิธิอานันทมหิดลในพระราชูปถัมภตั้งแตป พ.ศ. 2548
เป น ต น มา ให ทุ น การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต แพทย ที่ มี ผ ลการเรี ย นยอดเยี่ ย มเพื่ อศึ ก ษาต อยั ง ต า งประเทศใน 2 สาขาวิ ช า คื อ
แพทยศาสตร แ ละทั นตแพทย ศ าสตร ทั้ ง นี้ เ พื่ อสร างผู นําที่ จะได กลั บ มาทํ าคุ ณประโยชน ใ ห ป ระเทศชาติ และช วยเหลื อ
ประชาชนตอไป ในระดับหมูบาน งานสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรคในระยะยาวเปนการฝกอบรมราษฎรอาสาสมั คร
ตามหมูบานยากจนหางไกลตาง ๆ ใหมีความรูเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน การดําเนินการครั้งแรกคือในป พ.ศ. 2524 ที่จังหวัด
เชียงใหม “หมอหมูบาน” นําความรูเชนการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกั นโรคเบื้องตนอยางงาย ๆ โภชนาการที่ดี วิ ธี
ติดตอกับหนวยราชการเพื่อขอรับการรักษา เปนตน ถายทอดใหประชาชนในทองถิ่นของตนเอง เปนการสอนใหรูจักระวังรักษา
สุขภาพดวยตนเอง จะเห็นไดวา งานดานสาธารณสุขที่ดําเนินการมาสะทอนใหเห็นวา การลงมือปฏิบัติดวยหลักการของศาสตร
พระราชาส งผลของความสําเร็ จที่ ชัด เจนและสามารถนํ ามาประยุกตใ ชกับการดู แลสุข ภาพของประชาชนในชุ มชนไดต าม
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพไดเชนกัน
3.2 การวิเคราะหการนําใชศาสตรของพระราชา
จากการทบทวนวรรณกรรมได มี ผู ศึ กษาศาสตร พ ระราชาและวิ เ คราะห องค ป ระกอบของการนํ าใช ศ าสตร ข อง
พระราชา 4 องคประกอบ (จิรประภา อัครบวร อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2560) คือ
3.2.1 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทาง ประกอบดวยสามหวง สองฐาน คือความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตน มีฐานความรู และ ฐานคุณธรรม
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3.2.2 วิธีการแหงศาสตรของพระราชาคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา คน วัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
เขาใจ หมายถึง การใชขอมูลที่มีอยูแลว การใชและแสวงหาขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย
การทดลองใชจนไดผลจริงกอน
เขาถึง หมายถึงการระเบิดจากขางใน เขาใจกลุมเปาหมายในการพัฒนา และสรางปญญาสังคมฃ
พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มตนดวยตนเอง พึ่งพาตนเองได และมีตนแบบในการเผยแพร
ความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช
3.2.3 บทประยุกตแหงศาสตรพระราชา การประยุกตแหงศาสตรพระราชา ตองทําใหดวยความรัก ความ
ปรารถนาและดวยใจ ต องประยุ กตใ ช อยางยั่ งยื น ไม ยึ ดติ ด ตํารา ปรั บตามบุค คล ภู มิ สัง คม สภาพพื้ นที่แ ละสถานการณ
ตัวอยางของการประยุกตแหงศาสตรพระราชาไดแก โครงการพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม แกลงดิน
แกมลิง ฝนหลวง กังหันน้ําชัยพัฒนา หญาแฝก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สถานีวิทยุ อส ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก ทางดวนลอย
ฟาถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 ฟอนทไทยจิตรลดา และเสาอากาศสุธี เปนตน
3.2.4 ผลลัพธของศาสตรพระราชาคื อแผนดินธรรมและประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยามอันเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

(อานนท ศักดิ์รวิชญ. 2560)
4. ศาสตรของพระราชากับแนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
บทวิเคราะหนี้เปนการเชื่อมโยงมุมมองของหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสบการณในการดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชนและบทสรุปจากการนําผลงานวิจัย งานบริการวิชาการที่ผูเขียนไดมีประสบการณมาเทียบเคียงและ
สรุปออกเปนแนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตามศาสตรของพระราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การวางยุทธศาสตรศาสตรพระราชากับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
หลักการการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจําเปนตองมีความเขาใจ โดยมีวิธีการคนหาความเขาใจเริ่มตนจากการ
คนหาข อมูลที่มี อยูในชุ มชน ระบบสนั บสนุนการดูแลในปจจุ บัน แกนนําในการช วยดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การใช
ขอมูลเชิงประจักษ การวิจัยและพัฒนา การทดลองจนไดผลจริง เขาถึงกลุมเปาหมายถึงสถานการณปญหาในการดู แลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง สรางวิธีคิดในการองคความรูในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน
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ชุมชนดวยตนเองและอาศัยเครือขายในการจัดการและการดูแลบนพื้นฐานของทุนและศักยภาพที่มีในชุมชน รวมถึงการพัฒนา
วิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนดวยตนเอง คนหาวิธีการใหผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
หาวิธีการจัดการปญหาดวยตนเอง และหนุนเสริมตนแบบของครอบครัวในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในการพัฒนา
ตนแบบของการเผยแพรความรู
4.2 การจัดทําแผนงานโครงการศาสตรพระราชากับการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง
จากประสบการณการทําวิจัย การบริการวิชาการเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนพบวา การดําเนินการ
สวนใหญเนนการจัดทํา 4 แผนงานดังนี้
แผนงานการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะผูดูแลและครอบครัวในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เปนกระบวนการ
จัดทําโครงการโดยใชการเขาถึ งความสามารถของผูดูแลและเสริมองคความรูของผูดูแลและครอบครั วโดยนํ าใชภู มิปญญา
ทองถิ่นมารวมในการจัดการปญหาเชน การจัดทําเมนูอาหารพื้นถิ่นสําหรับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การสอนเรื่อง
การเคลื่ อนยายแบบคนเดี ย วแก ผู ดู แล การบริ การจั ด การความเครี ย ดดวยการใช แ หล ง เรี ย นรู ในชุ ม ชน การดู แ ลกิ จวั ต ร
ประจําวันแกผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (วาสนา มูลฐี สุปรีดา มั่นคง ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม และ สิริรัตน ลีลาจรัส, 2559) เปน
การนําใชศาสตรของพระราชาในการเขาใจฐานการพัฒนา (หทัยชนก บัวเจริญ และคณะ, 2560)
แผนงานระบบการสงตอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยนําใชศักยภาพคนในชุมชน จุดเริ่มตนจากการนําใชหนวยงาน
กูชีพกูภัย การทําเสนทางแผนที่ขอความชวยเหลือเพื่อนบานพรอมเบอรโทรศัพท แนวการรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ณ
จุดเกิดเหตุ โดยการนําใชศักยภาพของรพ.สต. เปนการนําใชศาสตรของพระราชาในดานการเขาถึง เปนฐานในการพัฒนา
แผนงานพัฒ นาศักยภาพของอาสาสมั ครสาธารณสุข ประจํ าหมูบ านในการดูแ ลผู ปวยโรคหลอดเลื อดสมอง เป น
กระบวนการจัดทําโครงการโดยใชการเขาถึงความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการพัฒนาศักยภาพ
และองคความรูในการจัดการปญหาเชน การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ณ จุดเกิดเหตุ โดยเนนการใหออกซิเจนและการ
วัดสัญญาณชีพ การสอนเรื่องการเคลื่อนยาย (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) เปนการนําใชศาสตรของพระราชาในการพัฒนา
เปนฐานพัฒนาตอไป
แผนงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการเขาถึงการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เปนการจัดทําสื่อการสอน
โดยใช การออกแบบสื่ อที่เ หมาะสมกั บบริ บทในพื้นที่ และออกแบบสื่ อที่ ตรงตามสภาพป ญ หาการจั ด การของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูดูแลและครอบครัว กูชีพกูภัย เชน สติ๊กเกอรเบอรโทรเพื่อนบานยามฉุกเฉิน แบบประเมิน ณ จุด
เกิดเหตุสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูดูแลและครอบครัว กูชีพกูภัย (Hathaichanok Buajaroen, et al.,
2017) เปนการนําใชศาสตรของพระราชามาประยุกตใชการเขาถึงโดยการสรางปญญา
4.3 การใชระบบกํากับติดตามเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
เนื่องจากองคการสหประชาชาติไดกําหนดใหการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนหนึ่งในวาระสําคัญของ “เปาหมายการพัฒนา
สหัสวรรษ” พ.ศ. 2543-2550 หรือ “Millennium Development Goals – MDGs 2000-2015” ซึ่งประสบความสําเร็จ
เป นอย างดี และเพื่ อ ให เ กิ ด ความต อเนื่ อง ในการประชุ ม สมั ช ชาใหญ แ ห ง สหประชาชาติ (United Nations General
Assembly) ประกาศใช “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2558-2573” หรือ “Sustainable Development Goals SDGs 2015-2030” (World Stroke Organization. 2015) ซึ่งในรายละเอียดไมไดมีการระบุเรื่องเปาหมายความยั่งยืนใน
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเชื่อมโยงเปนเปาหมายยอยในตัวชี้วัดที่ 3 ในดานการสรางสุขภาวะที่ดี ดังนั้นการจะ
ทําใหไปบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดโดยมีระบบและกลไกดว ยกระบวนการพยาบาลในการกํากับติดตามคือ
การประเมินภาพของผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การวินิจฉัยปญหาการดูแลผูปวยและครอบครัวของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การวางแผนการดูแลผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การดําเนินการผู ดูแล
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ปวยและครอบครัวของผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง และประเมินผลการดู แลผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง รวมกับ การปรั บการดู แลอยางตอเนื่ องและนํามาพั ฒนาจัด การปญ หาการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนได เช น
ระบบการใหคําปรึกษาของศูนยสุขภาพชุมชน ระบบการเยี่ยมบานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
5. บทสรุป
บทความนี้เปนตัวอยางของการลงมือปฏิบัติตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชื่อวา การดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชนเปนสถานการณทสี่ ะทอนในวงการวิชาชีพการพยาบาลไดหลักคิดและหลักการทํางานในชุมชนของ
พยาบาลภายใตการทํางานแบบมีรูปแบบยุทธศาสตร จัดทําแผนงานโครงการ วางระบบกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย และสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบพอเพียง พอประมาณ และสรางภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชนและพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน
ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ฝายปฏิ บัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิ เล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามปจจั ยสวนบุค คล และ 3) เพื่ อศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน
อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ไดจํานวนขนาดตัวอยาง 247 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางใชการทดสอบคาที คาเอฟ และความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายปฏิบัติการ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป สถานภาพสมรส มีรายไดตอเดือน
10,000-15,000 บาท ระดับการศึกษา อนุปริญญา และสวนใหญมีอายุการทํางาน 4 - 6 ป
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวม มีระดับความคิดเห็น มากทุกขอ ผลการวิเคราะห
ปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อายุการทํางาน แตกตางกันสงผลใหระดั บความ
ผูกพันตอองคกร แตกตางกัน สวนเพศ ที่แตกตางกัน ไมสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และผลการวิเคราะห
ความสัมพันธ พบวา คุณภาพชีวิตตามการรับรูของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย
จํากัด โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต ความผูกพันตอองคกร
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study quality of life and organizational commitment.
Employees of Operations Department, NEC Tokin Electronics Thailand Co., Ltd. 2) to compare the
organizational commitment of the employees of NEC Tokin Electronics Co., Ltd., classified by personal
factors. And 3) to study the relationship between the quality of work life and the organizational
commitment of the operational staffs. NEC Tokin Electronics Thailand Co., Ltd. The sample size was
247 persons. The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and the statistics used to test the hypothesis
to compare differences. The data were analyzed by using Pearson's product moment correlation coefficient.
Operations Officer Mostly female, aged from 31 - 40 years old. Married status earns a monthly income.
10,000 - 15,000 baht, education level, diploma and most of working life is from 4 - 6 years.
The research found that Quality of work life and commitment to the organization. Based on the
level of feedback of the staff of NEC Thailand Electronics Co., Ltd. Overall the results of personal factors
analysis showed that the age, status, income per month. Different age levels of job performance have
resulted in different levels of organizational commitment. Different sex the level of organizational
commitment varies and the results of the relationship analysis. Quality of life as perceived by the
operational staff NEC Tokin Electronics Thailand Co., Ltd. The organizational commitment was statistically
significant at the 0.01 level.
Keywords: quality of life, organization commitment
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1. บทนํา
คนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และการสรางความผูกพันตอองค กรเป นสวนหนึ่ง ในการสร างกลยุ ทธ ใ นการพัฒ นาศั กยภาพของการแขง ขันอุต สาหกรรม
เพื่อให คนที่มี อยู ในองคกรมีการพัฒ นาศักยภาพเพิ่ม ขึ้นอีกทั้ง ยัง เพิ่ มผลผลิ ตทั้ งในเชิง คุณภาพและปริม าณให องคกรบรรลุ
เปาหมายสูงสุ ดตามวัต ถุประสงคที่ค าดการณ ไว และจากสถิติการลาออกของพนั กงานฝายปฏิ บัติการบริษัท เอ็นอีซ ี โทคิ น
อิเล็กทรอนิกสป ระเทศไทย จํ ากัด นั้ น มีการลาออกเปนจํ านวนมากเฉลี่ย สูงถึงร อ ยละ 34.90 ในปที่ ผานมา ซึ่งมีอัตราการ
ลาออกเกินเปาหมายที่กําหนดไว (แหลงที่มา : ฝายบุคคลของบริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด วันที่
10 มกราคม พ.ศ. 2560) จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการในทํางานกับ
ความผู กพันต อองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็ กทรอนิ กส ประเทศไทย จํากัด เพื่อเปนแนว
ทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรของบุ คลากรวามี
ปจจัยอะไรบางที่จะสามารถเสริมสรางระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร อยู
กับองคกรไดนานมีความรูสึกที่เปนสวนหนึ่งขององคกร มีความทุมเทใหกับการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนกับองคกรเพื่อที่จะ
ทําให ผลประกอบการบรรลุต ามเปาหมาย รวมถึง สามารถที่ จะนําข อมูล ตาง ๆ ที่ไ ดมาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี
โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความผู กพั นต อองค กรของพนั กงานฝ ายปฏิ บั ติ การ บริ ษัท เอ็ นอี ซี โทคิ น อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกร
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. รายไดตอเดือน
5. ระดับการศึกษา
6. อายุการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ดานผลตอบแทน
2. ดานความปลอดภัยในการทํางาน

ความผูกพันตอองคกร
1. ความผูกพันดานความรูสึก
2. ความผูกพันดานความตอเนื่อง
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม

3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคง
5. ดานสังคมสัมพันธ
6. ดานการบริหารงาน
7. ดานภาวะอิสระจากงาน
4. สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรของพนั กงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี
โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน
2. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี
โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ศิริ วรรณ เสรี รัต น (2550, น. 42-57) ได กล าวว า ป จจั ย สวนบุค คล ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครั ว
สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้ เปนลักษณะทางประชากรศาสตรที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากร
ที่ชวยกําหนด และมีประสิทธิผลตอการกําหนดเปาหมาย รวมทัง้ งายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น
คัมมิ่ง และวอรเลย (Cummings & Worley, 2015) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน ประกอบดวย 8 ประการ ดังนี้ ผลตอบแทน ความปลอดภัย ในการทํ างาน การพัฒนาศักยภาพของผูป ฏิบัติ งาน
ความกาวหนาและความมั่นคง สังคมสัมพันธ การบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองคกร
อลัน และเมเยอร (Allen & Meyer, 1990) กลาววา ความผูกพันตอองคกรประกอบดวย 3 ดาน คือ ความผูกพัน
ดานความรูสึก ความผูกพันดานความตอเนื่อง และความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม
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6. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ไดแก พนักงาน บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส
ประเทศไทย จํากัด ที่ปฏิบัติงานอยูในเฉพาะฝายปฏิบัติการเทานั้น รวมจํานวนทั้งสิ้น 641 คน จะแบงออกเปน 3 แผนก คือ
คือ แผนกขึ้นรูปเม็ดแทนทาลัมและขางานขั้วบวก (Pellet Line), แผนกสรางชั้นขั้วลบ (Chemical line) และแผนกประกอบ
ชิ้นงานสําเร็จรูป (Assembly line) ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 247 คน ความคาดเคลื่อนของการกําหนดตัวอยางระดับ
ชวงความเชื่อมั่น 95% โดย ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling)
ตารางที่ 1 กําหนดสัดสวนและแบงกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
ลําดับ
ฝาย/แผนก
จํานวนประชากร
1
Pellet Line
101
2
Chemical Line
142
3
Assembly Line
398
รวม
641

จํานวนกลุมตัวอยาง
39
55
153
247

รอยละ
16
22
62
100

7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา อายุการทํางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการความผูกพันตอองคกร
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาค าความเที่ ย งตรงของเครื่ องมื อ ผู วิจัย นํ าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก ไ ขให ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ จํานวน 3 ท าน
พิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คือ 0.95
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ นําแบบสอบถามฉบับรางที่ทําการปรับปรุงแกไขเสร็จแลวไปทดลองใช (Try Out)
กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค จะตองไดคา Cronbach’s Alpha มากกวาหรือ
เทากับ 0.70จึงจะถือวาแบบสอบถามชุดนี้ยอมรับได คือ 0.89
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตางๆ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation หรือ S.D)
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกันใช
ทดสอบคาที (t-test) และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมขึ้นไปโดยใชสถิติทดสอบคาเอฟ

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2067

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

(F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) โดยใชวิเคราะหดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Analysis)
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด จํานวน 247 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 148 คน(59.92%) เพศชาย จํานวน 99 คน(40.08%) อายุ สวนใหญอายุ 31 - 40 ป จํานวน
90 คน(36.44%) รองลงมา อายุ 25-30 ป จํานวน 63 คน(25.51%) ต่ํากวา 25 ป จํานวน 59 คน(23.89%) และอายุ 40 ป
ขึ้นไป จํานวน 35 คน(14.16%) ตามลําดับ สถานภาพ สวนใหญ สมรส จํานวน 107 คน(43.32%) รองลงมา สถานภาพโสด
จํานวน 76 คน(30.77%) และสถานภาพ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 64 คน(25.91%) ตามลําดับ รายไดตอเดือน
สวนใหญ รายไดตอเดือน 10,000 - 15,000 บาท จํานวน 97 คน(39.27%) รองลงมา รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท
จํานวน 81 คน(32.80%) รายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 50 คน(20.24%) และรายไดตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป
จํานวน 19 คน(7.69%) ตามลํ าดั บ ระดั บ การศึ กษา ส วนใหญ อนุ ป ริ ญญา (ปวส.)จํ านวน 95 คน(38.46%) รองลงมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 66 คน(26.72%) มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 49 คน(19.84%) และปริญญาตรี จํานวน
37 คน(14.98%) ตามลําดับ อายุการทํางาน สวนใหญ อายุงาน 4 - 6 ป จํานวน 98 คน(39.68%) รองลงมา อายุงาน 6 ปขึ้น
ไป จํานวน 57 คน(23.08%) อายุงาน 1-3 ป จํานวน 52 คน(21.05%) และอายุงาน ต่ํากวา 1 ป จํานวน 40 คน(16.19%)
ตามลําดับ
ดานคุณภาพชีวิตการทํางานตามระดับความคิดเห็นของฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศ
ไทย จํากัด โดยรวม อยูในระดับมากทุกดาน ( X = 3.90, S.D. = 0.25) เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารงาน
( X = 4.09, S.D. = 0.47) ดานความปลอดภัยในการทํางาน ( X = 4.08, S.D. = 0.49) ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน ( X = 4.01, S.D. = 0.57) ดานผลตอบแทน ( X = 3.93, S.D. = 0.60) ดานความภูมิใจในองคกร ( X =
3.92, S.D. = 0.40) ดานภาวะอิสระจากงาน ( X = 3.83, S.D. = 0.51) ดานสังคมสัมพันธ ( X = 3.77, S.D. = 0.38) และ
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ( X = 3.54, S.D. = 0.58) ตามลําดับ
ความผูกพันตอองคกร ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส
ประเทศไทย จํากัด โดยรวม อยูในระดับมากทุกดาน ( X = 3.93, S.D. = 0.33) โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน
ความรูสึก ( X = 3.97, S.D. =0 .38) รองลงมา คือ ดานบรรทัดฐานสังคม ( X = 3.92, S.D. = 0.49) และดานความ
ตอเนื่อง ( X = 3.91, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 2 แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย

ลําดับ

สมมติฐานการวิจัย

1

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี
เพศที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน

2

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี
อายุที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน



พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี
สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี
รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน



พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ที่มี
อายุการทํางานที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน



3
4
5
6

ยอมรับ

ปฏิเสธ






สรุปสมมติฐานที่ 1 พบวา พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ที่มี อายุ
สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อายุการทํางาน แตกตางกันสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐาน และพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มีเพศ แตกตางกัน
ไมสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฏิบตั ิการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ความผูกพันตอองคกร
คาความสัมพันธ (r)
P-Value ระดับความสัมพันธ

ดานผลตอบแทน
ดานความปลอดภัยในการทํางาน
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน

0.197**
0.401**
0.232**

0.002
0.002
0.000

ต่ํามาก
ต่ํา
ต่ํามาก

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน

-0.099

0.120

ต่ํามาก

ดานสังคมสัมพันธ

0.400**

0.000

ต่ํา

ดานการบริหารงาน

0.339**

0.000

ต่ํา

ดานภาวะอิสระจากงาน

0.095

0.136

ต่ํามาก

ดานความภูมิใจในองคกร

0.067
0.341**

0.298
0.000

ต่ํามาก
ต่ํา

รวม

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2069

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

สรุปสมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน
ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด พบวา ดานที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ไดแก ดานผลตอบแทน (r=-0.197) ดานความปลอดภัยในการทํางาน (r=0.401) ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน (r=0.232) ดานสังคมสัมพันธ (r=0.400) ดานการบริหารงาน (r=-0.339) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา
คุณภาพชีวิตตามการรับรูของพนักงานฝายปฏิ บัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิ น อิเ ล็กทรอนิ กส ประเทศไทย จํากัด โดยรวมมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
10 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิ บัติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 40 ป สถานภาพสมรสมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาทระดับการศึกษา อนุปริญญา และสวนใหญมีอายุการทํางาน 4 6 ป ผลวิเคราะหดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และดานความผูกพันต อองคกร ตามระดับความคิด เห็นของพนักงานฝา ย
ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวม มีระดับความคิดเห็น มากทุกขอ
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัย สวนบุคคลที่แ ตกตางกัน มีผลให ระดั บความผู กพั นตอองค กรของพนักงานฝาย
ปฏิ บั ติ การ บริษัท เอ็นอี ซี โทคิ น อิเ ล็ กทรอนิ กส ประเทศไทย จํ ากั ด แตกต างกั น ผลการวิเ คราะห พ บว า พนั ก งานฝ าย
ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ที่มี อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อายุ
การทํางาน แตกตางกันสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน และพนักงานฝายปฏิบั ติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มีเพศ แตกตางกัน ไมสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 คุณภาพชีวิต ในการทํ างานมี ความสัม พันธ ตอความผูกพั นต อองคกรของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากั ดคุณภาพชีวิตตามการรับรู ของพนักงานฝา ยปฏิบัติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จึงยอมรับสมมติฐาน
11. อภิปรายผล
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศ
ไทย จํากัดโดยรวม มีระดับความคิดเห็น มากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารงาน รองลงมาคือ ดานความ
ปลอดภัยในการทํางานดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานผลตอบแทนดานความภูมิใจในองคกรดานภาวะอิสระจาก
งานดานสังคมสัมพันธ และดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ รัตนาภรณ
บุญมี (2558) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี ผลการวิจัยพบวา พนักงาน
เทศบาลตําบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับดี โดยดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คื อ ดานความ
ภูมิใจในองคกร รองลงมา คือ ดานความกาวหนา ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และดานภาวะอิสระ
ในการปฏิบัตงิ านดานสังคมสัมพันธดานลักษณะการบริหารงาน ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและดานที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
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ความผู กพันตอองคกร ตามระดับ ความคิ ดเห็นของพนั กงานฝายปฏิ บัติการ บริษัท เอ็ นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิ กส
ประเทศไทย จํากัด โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ดานความรูสึก รองลงมา คือ ดานบรรทัด
ฐานสังคมและดานความตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลัยทิพย จันทรเทศ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คื อ ดานความรูสึก
รองลงมา คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความตอเนื่อง ตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี
โทคิน อิเ ล็กทรอนิ กส ประเทศผลการวิเคราะหความสั มพันธ พบวา คุณภาพชีวิตตามการรับ รูของพนักงานฝายปฏิ บัติการ
บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธพงศ ออนจันทรอบ (2558)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ํา
(สวนกลาง) กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
12. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลที่มผี ลใหระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิส
ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน มีดังนี้ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และอายุการทํางาน ดังนั้น ผูบริหารจึง
ควรพิจารณาและใหความสําคัญในเรื่องปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน เพื่อจัดแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย
ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบริหารงาน บริษัทควรใหการเคารพในสิทธิและความเสมอภาคในการทํางาน ของ
พนักงานใหมากขึ้น ดานความปลอดภัยในการทํางาน บริษทั ควรมีการตรวจสอบสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิ และเสียง
ในสถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสมทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกสบาย ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน บริษัทควร
ที่จะการปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน ดานผลตอบแทน สวัสดิการ เงินเดือน ควรมีการพิจารณาใหมีความ
เหมาะสม กับปริมาณงาน ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถและยุติธรรม เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเปนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากกว าเดิม ดานความภูมิใจในองคกร บริ ษัทควรใหความสําคัญในผลงานของพนักงานทําให
พนั กงานรูสึ กภู มิ ใจและมี ความกระตือรือรนในการทํางานเพื่อสรางชื่ อเสียงให กับบริ ษัท ด านภาวะอิ สระจาก บริ ษัทควรที่ จะ
พิจารณาปริมาณงานที่รับผิดชอบใหมีความเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ การจัดสรรเวลาการทํางานใหมีความสมดุล ดานสังคม
สัมพันธ ระหวางผูปฏิบัติงานตองใหความเคารพสิทธิสวนบุคคล และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงาน บริ ษัทเป ดโอกาสใหพนั กงานมี โอกาสที่จะเจริ ญกาวหน าในตํ าแหน งหน าที่ การงาน พั ฒนาความเจริ ญเติ บโตใน
หนวยงานของพนักงานแตละฝาย มากยิ่งขึ้น ทําใหพนักงานมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษทั
ความผู กพั นต อองคกร ความผูกพันด านความรูสึ ก บริษัทควรที่จะพิจารณากฎระเบียบข อบั งคั บและวั ฒนธรรมของ
บริ ษัท เพื่ อให ปฏิ บั ติ ตามด วยความเต็ ม ใจ ความผู กพั นด านบรรทั ด ฐานสั งคม บริ ษั ทสร างความเชื่ อมั่ นเชื่ อมั ่ นในนโยบาย
วัตถุประสงค และเปาหมายที่สามารถทําใหบริษัทประสบความสําเร็จได ใหแกพนักงานวาบริษัทเปรียบเหมือนบานหลังที่สอง ทํา
ใหพนักงานรูสึกวาตองทํางานใหกับองคกรนี้ตอไปเพื่อตอบแทนสิ่งดี ๆ ที่บริษัทมอบให ความผูกพันดานความตอเนื่อง บริษัทควร
ที่จะสรางความเชื่อมั่นใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในองคกรนี้จนกวาจะเกษียณอายุ มีการพิจารณาเพิ่มสวัสดิการและรูปแบบ
การจัดการที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเพื่อใหพนักงานตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคกรนี้ตอไป
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13. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. เพื่อใหสามารถอธิบายการทําวิจัยไดอยางครอบคลุมภายใตองคกรเดียวกัน ในการทําการวิจัยในครั้งตอไป ควร
ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรเพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในแผนกอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถนํา
ขอมูลไปแกไขปญหาตาง ๆ ใหครอบคลุมมากขึ้น
2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบวาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรใน
เชิงปริมาณ เพื่อใหการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปมีประโยชนเพิ่มมากขึ้นควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพิ่มดวย
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
Customer’s Expectation and Satisfaction towards Service Quality of
Provincial Electricity Futhority Samut-Sakhon 2 (Banphaeo)
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดสมุทรสาคร 2 3) เปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางคือผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ที่ไดมาจากการสุม ตัวอยางแบบโควตา จํานวน 395 ราย
โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง สถิติที่ใ ช ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ ย ค าสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที แบบเป นอิส ระ การวิ เคราะห แบบทีแ บบไม เป นอิส ระ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ความคาดหวัง ของผู ใช ไฟฟ าที่ มีต อการใหบ ริการของการไฟฟาสวนภู มิภ าคจั งหวัด สมุท รสาคร 2 (บานแพว)
โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ความพึ งพอใจของผูใ ชไ ฟฟ าที่มี ตอการให บริ การของการไฟฟ าส วนภูมิภ าคจัง หวัด สมุ ทรสาคร 2 (บานแพว)
โดยรวมอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริ การของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะของสถานที่ใชบริการ และผูรับบริการมีความคาดหวังและความพึงพอใจ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: ความคาดหวัง ความพึงพอใจ การบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร 2
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Abstract
The purpose of this research was to (1) study the consumer’s expectations level with service of
the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Banphaeo) (2) to study the consumer’s satisfaction
level with service of the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (3) to compare the difference
between the expectations level and the satisfaction level of the consumers with the service of electricity.
Region 2 (Ban Phae) Classified by personal factors. Samples were electricity users in the area responsible
for the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Ban Phae), obtained from random 395 quota
persons were selected. Tools of research was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics
used were frequency, percentage, mean, standard deviation, Dependent t-test, Independent t-test, Oneway analysis of variance. Correlation analysis and content analysis.
The research found that
1. The expectations of consumers regarding the service of Provincial Electricity Authority, Samut
Sakhon 2 (Ban Phaeo), were at a high level.
2. Satisfaction of consumers on service of Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Ban
Phaeo) was at a high level.
3. Comparison of the difference between the expectations and the satisfaction level of the
consumers on the service of the Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2 (Ban Phaeo) by personal
factors were Gender, Age, Education Level, Career, Average of income per month and characteristics of
service And the service. Expectations and satisfaction vary. At the significant level 0.05
Keywords: expectation, satisfaction, service, Provincial Electricity Authority, Samut Sakhon 2
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1. บทนํา
การใชไฟฟาเริ่มเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในเขตพระนคร มีประชาชนตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นและแพรหลายไปสู
สวนภูมิภาค ดังนั้นในป พ.ศ. 2472 ไดมีการจัดตั้งแผนกไฟฟาขึ้นใน กองสุขาภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
จําหนายกระแสไฟฟาไปยังหั วเมืองตางๆ และไดกอสร างไฟฟาที่ เทศบาลเมืองนครปฐมขึ้ นเปนแหง แรก ในป พ.ศ. 2473
กิจการไฟฟาสวนภูมิภาคเจริญขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งรัฐบาลไดสถาปนาการไฟฟาสวนภูมิภาคขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ
กฟภ. เปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค สังกัดในกระทรวงมหาดไทย ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาส วน
ภูมิ ภาคพุ ท ธศั กราช 2503 เมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2503 มี ภาระหน าที่ห ลัก คือ การผลิต จั ดใหไ ด มา จั ด สง และจําหน าย
พลั ง งานไฟฟ าให แก ป ระชาชนธุร กิ จอุ ต สาหกรรมตางๆ ในเขตจํ าหน าย 73 จั ง หวั ด ทั่วประเทศ ยกเวนกรุง เทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 2503 ปจจุบันยกฐานะเปนการไฟฟา
จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 ตําบล 12 อบต. 3 เทศบาล มีโครงสราง 6 แผนก และ
มีการไฟฟาสาขายอย หรือ กฟย. 1 สาขา พนักงานรวม 54 คนลูกจาง 24 คน รวมมีผูใชไฟทั้งหมด 28,810 ราย มีการบริการ
ติด ตั้ง ไฟฟ าประเภทบ านที่อยู อาศั ย ประเภทกิ จการขนาดเล็กที่เ ป นการขอใชไ ฟฟาเพื่ อประกอบธุ ร กิจรวมกับ ที ่อยู อาศั ย
ประเภทอุตสาหกรรมและสวนราชการ แตละแผนกมีการใหบริการในหลายดานแตกตางกันออกไป (การไฟฟาสวนภูมิภาค
2560 ก (ออนไลน)
ภารกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนาที่จัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและ
ประเทศขางเคียงไดตามมาตรฐานสากล เพื่ อตอบสนองความต องการของลู กคาให เกิดความพึง พอใจ ทั้งดานคุณภาพและ
บริการโดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพ
ตลาด มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีการพัฒนา
ในดานบริการอยางเสมอ มุงเนนเพื่อให ลูกคาหรือประชาชนที่มาขอรับบริ การเกิ ดความคาดหวั งและความพึ งพอใจตอการ
ใหบริการ ในการดําเนินงานที่ผานมายังพบปญหาดานการใหบริการการแกกระแสไฟฟาขัดของ โดยปญหาดังกลาวเกี่ยวของ
กับพนักงาน อุปกรณใหบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานที่ ซึ่งปญหาเหลานี้ สงผลโดยตรงตอความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของประชาชนทั้งสิ้น (การไฟฟาสวนภูมิภาค 2560 ข (ออนไลน)
ดังนั้นจากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใช
ไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อใหทราบถึงระดับความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการใหบริการ
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. สมมติฐานในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังนี้
1. ปจจัย สวนบุ คคล มีผ ลต อความคาดหวั งของผูใ ชไ ฟฟ าที่ มีต อการให บริ การของการไฟฟ าส วนภูมิ ภาคจั งหวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว)
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2. ปจจั ยส วนบุค คล มี ผลตอความพึง พอใจของผู ใช ไฟฟาที่มี ตอการใหบ ริการของการไฟฟาสวนภู มิภ าคจัง หวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว)
3. ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีความแตกตางกัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
สุรางค จันทรเอม (2540:5) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อวาสิ่งใดนาจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบางนาจะไม
เกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้นไดถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2540:6) อธิบายวา ความคาดหวังหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ
หรือการคาดการณ ตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเ กิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตน โดยคาดหวังหรื อ
ตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการ หรือคาดหวังเอาไว
วิฑู รย สิ มะโชคดี (2537:30) กลาวว า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวั ง (ความเปนไปได ) ที่วาถ ามี ความ
พยายามแล วย อมนําไปสูการกระทะแมการกระทําที่เ สร็ จจะไมบ รรลุเ ปาหมาย เพราะงานยากเกิ นไปหรือประเมินค าไม
เพียงพอหรือบุคคลขาดความชํานาญ
4.2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความ
พึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้ง นี้
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย
กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม
ไม สามารถมองเห็ นเป นรู ป รางได การที่ เ ราจะทราบวาบุ คคลมี ค วามพึง พอใจหรื อไม สามารถสั งเกตโดยการแสดงออกที่
คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเราจึง
เปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารัต น เสื อจงพรู (2544) กล าวว า ความพึ ง พอใจเป นความรู สึกทางบวกความรู สึ กทางลบและความสุ ข ที่ มี
ความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน
(drive) เปนความตองการที่กดดั นจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่ ง
ความต องการของแต ละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิ ทยา (biological) เกิ ดขึ้นจาก
สภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการ
สวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ
สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนอง
ตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจ
ก็จะเกิดขึ้น
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4.3. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ
ไพรพนา ศรีเสน (2544) กลาววา การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของ
บุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจ
จากผลของการกระทํานั้ น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม สามารถจั บต องได ไมส ามารถครอบครองเปนเจาของใน
รูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ไมตรี เปยมดวยความ
ปรารถนาดี ชวยเหลื อเกื้อกูล ให ความสะดวกรวดเร็ ว ใหค วามเปนธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษเ ทพ สั นติ พั นธ
(2546) รายงานวา หลักของการใหบริการนั้นตองสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญ ได แตขณะเดียวกันก็
ตองดําเนินการไปโดยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้งยังใหความ สะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรั พยากร และไม
สรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป โดยการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด
คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอ
Kotler (2000) กลาววา การใหบริการ คือ การกระทําที่หนวยงานแหงหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งนําเสนอตอหนวยงาน
อีกแหงหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในสิ่งใด ผลิตผลของการ
บริการอาจเกี่ยวของหรืออาจไมเกี่ยวของกับการผลิตภัณฑเปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองตอบตอความ
ตองการแกลูกคา ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สําคัญได 4 ประการ ดังนี้
1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถจับตองได ดังนั้นกิจการตองหาหลักประกันที่แสดงถึ ง
คุณภาพและประโยชนจากบริการ
2. ไม ส ามารถแบ ง แยกการให บ ริ ก าร (inseparability) การให บ ริ ก ารเป น ทั้ ง การผลิ ต และการบริ โ ภคใน
ขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลา
เดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3. ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ขึ้นอยูกับผูขายบริการจะเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด
ที่ไหน อยางไร
4. ไม ส ามารถเก็ บไว ได (perishability) บริ การไมส ามารถเก็ บ ไว ไ ด เหมื อนสิ นค าอื่ นๆ ดัง นั้ นถ าลั กษณะความ
ตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม
(Questionnaire)เปนเครื่องมือเก็บขอมูล
ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1
ตําบล (ศูนยขอมูลประเทศไทย อําเภอเมืองสมุทรสาคร. 2559 : ออนไลน ) ตามเสนทางจายกระแสไฟฟาในเขตพื้นที่การไฟฟา
บานแพว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจํานวนทั้งสิ้น 28,810 ราย (สุนิสา ไชยพิทักษ 2559 สัมภาษณ) ใชวิธีการคํานวณ
จากสูตรของ ยามาเน (Yamane 1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 395 ราย แตจะสุมเก็บกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยใน
การเลือกกลุมตัวอยางผูศึกษาใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 ตําบล
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่
อําเภอบานแพว
1. ตําบลบานแพว
2. ตําบลหลักสาม
3. ตําบลยกกระบัตร
4. ตําบลโรงเข
5. ตําบลหนองสองหอง
6. ตําบลหนองบัว
7. ตําบลหลักสอง
8. ตําบลเจ็ดริ้ว
9. ตําบลคลองตัน
10. ตําบลอําแพง
11. ตําบลสวนสม
12. ตําบลเกษตรพัฒนา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
1. ตําบลบางโทรัด
รวม

จํานวนประชากร

จํานวนกลุมตัวอยาง

14,763
2,080
2,037
1,317
713
874
431
298
782
1,010
1,350
1,102

205
29
28
18
10
12
6
4
11
14
19
15

2,053
28,810

29
400

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทาง
เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) ประกอยดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของการขอใชไฟฟา คาใชจายในการใชกระแสไฟฟาเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะของสถานที่ที่มาใช
บริการ และมารับบริการที่การไฟฟาเรื่องใด
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู ใช ไฟฟ าที่ มีต อการให บริ การของการไฟฟาส วนภู มิภ าคจั งหวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) และเปนคําถาม
เชิงบวกทั้งหมด ซึ่งกําหนดความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
แบบสอบถามมี การผ านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ ยวชาญ 3 ทานเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนือ้ หา (content validity) หลังจากนั้นจึงนําไปเก็บขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางจากของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟ าที่มีตอการ
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) และ การทดสอบแบบที แบบไมอิสระ (Dependent ttest) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในแตละขอกระทงคําถาม
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 57.80) สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป
(คิดเป นรอยละ 32.50) รองลงมามี อายุร ะหวาง 31-40 ป (คิดเป นรอยละ 26.30) มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูใ นระดั บ
ประถมศึกษา (คิดเปนรอยละ 33.50) สวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว (คิดเปนรอยละ 32.80) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
15,000 บาท (คิด เปนร อยละ 28.30) ลั กษณะของสถานที่ใ ชบริการเปนบาน (คิดเป นรอยละ 77.50) และส วนใหญ มารั บ
บริการชําระคาไฟฟา (คิดเปนรอยละ 87.50) รองลงมารับบริการเรื่องการยาย/เพิ่ม-ลด/ติดตั้งมิเตอร (คิดเปนรอยละ 5.00)
การศึกษาและเปรียบเทียบ ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟา
ที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
1. ดานพนักงาน
2. ดานกระบวนการใหบริการ
3. ดานสถานที่และการจัด
สภาพแวดลอม
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
5. ดานราคาและคาใชจายอื่น
ของผูใชไฟฟา
รวม

ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ

Mean

S.D.

t

Sig

ความเรงดวนในการ
ปรับปรุง

4.15
4.06
3.97
3.90
4.19
4.07
4.08
4.00
4.02
3.86
4.08
3.98

0.59
0.64
0.62
0.61
0.49
0.54
0.59
0.76
0.68
0.72
0.52
0.56

3.26

0.00**

3

2.79

0.01**

4

4.88

0.00**

2

2.25

0.02*

5

5.05

0.00**

1

4.56

0.00**

ผลการศึ กษา ระดับความคาดหวัง และระดั บความพึ งพอใจของผู ใชไ ฟฟาที่มีต อการให บริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภ าคจัง หวั ดสมุทรสาคร 2 (บานแพ ว) ในภาพรวมอยู ในระดับ มาก เมื่อนํามาเปรียบเที ยบความแตกตางระหวางความ
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คาดหวังกับความพึง พอใจดวยการวิ เคราะหคาทีแบบไมเป นอิสระ (Dependent t-test) พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยเรื่องที่ควรทําการปรับปรุงในสามลําดับแรกได แก (1) ดาน
ราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน ตามลําดับ
การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการ
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได
t-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
t Sig F sig F sig F sig F sig
(บานแพว)
0.80
0.42 1.53 0.21 2.50 0.03* 1.84 0.12 1.17 0.32
1. ดานพนักงาน
-0.02 0.98 0.87 0.46 2.52 0.03* 2.05 0.09 1.40 0.24
2. ดานกระบวนการใหบริการ
-0.24 0.81 0.53 0.66 2.26
0.05 1.63 0.17 0.87 0.46
3. ดานสถานทีแ่ ละการจัดสภาพแวดลอม
-0.64 0.52 0.66 0.58 0.81
0.54 1.89 0.11 0.36 0.78
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
0.34
0.73
1.68
0.17
3.14
0.01*
2.93 0.02* 1.29 0.28
5. ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา
ภาพรวม

0.08

0.94

1.02

0.39

2.55

0.03*

2.49

0.04*

0.96

0.41

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
(บ านแพ ว) มีค วามแตกต างกั นตามระดั บการศึ กษาและอาชี พอย างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อพิ จารณาความ
คาดหวั ง เป นรายด าน พบว า ความคาดหวั ง ในด านพนั ก งานจะแตกต า งกั นตามระดั บ การศึ ก ษา ความคาดหวั ง ในด า น
กระบวนการใหบริการ จะแตกตางกันตามระดับการศึกษา ความคาดหวังในดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม ไมพบความ
แตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล ความคาดหวังในดานคุณภาพการใหบริการ ไมพบความแตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล และ
ความคาดหวังในดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสว น
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)
ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการ
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได
t-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
t Sig F sig F sig F sig F sig
สมุทรสาคร 2 (บานแพว)
0.59
0.55
1.58
0.19
4.02
0.00*
1.76
0.14
0.71
0.55
1. ดานพนักงาน
0.30
0.76
0.28
0.84
4.42
0.00*
2.28
0.06
0.81
0.49
2. ดานกระบวนการใหบริการ
0.39
0.70
0.52
0.67
1.09
0.37
0.70
0.59
0.32
0.81
3. ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม
-1.06
0.29
0.20
0.89
2.59
0.03*
1.93
0.11
1.29
0.28
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
0.35
0.72
0.38
0.77
4.41
0.00*
2.13
0.08
1.25
0.29
5. ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา
0.08
0.93
0.14
0.94
4.23
0.00*
2.04
0.09
0.78
0.51
ภาพรวม
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาทั้งในภาพรวม และรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับ
ความพึงพอใจยังพบวามีความแตกตางกันโดยความพึงพอใจยังต่ํากว าความคาดหวังในทุกดาน โดยเรียงลําดับในเรื่องที่ควร
ปรับปรุงไดแก (1) ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน
ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนชาติ ธนวุฒิบูรณ (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการบริการนครหลวง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจตอการบริการดานราคาและ
คาใชจายไฟฟาเนื่องจากไดรับผลกระทบมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยอมรับไดตอการบริการของการไฟฟานครหลวง
และอยากใหปรับปรุงดานระบบจําหนายไฟฟาใหดีที่สุด เพื่อใหมีไฟฟาขัดของนอยที่สุด สวนดานการชําระคาไฟฟาตองการให
เพิ่มวิธีการชําระเงินใหมากขึ้นใหเนนความสะดวกและรวดเร็ว งานวิจัยของ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภชัย สม
ทองที่ (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟตอการใหบริการแกไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ผูใชไฟมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยอันดับแรก
ไดแก ดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ รองลงมา ไดแก ดานขอมูลที่ไดรับจากใหบริการและดานพนักงาน และ ดานบริการทั่วไป
2. ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2
(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความพึงพอใจ
ของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับ
การศึกษาทั้งในภาพรวม ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองในบางสวนกับ งานวิจัยของ สุภชัย สมทองที่ (2553) ซึ่งศึกษา
เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟตอการใหบริการแกไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูใชไฟฟาที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะของสถานที่ใช
บริการ มีความคาดหวังและความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนผูใชไฟที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการแกไข
ไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภู มิภาคจังหวั ดพัทลุง ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
งานวิจัยของ อรอุษา พวงอําไพ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใหบริการ : การใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอบานลาด จั งหวัดเพชรบุ รี ผลการศึ กษาพบวา คุณลักษณะทั่วไปของผูบ ริการที่ แตกตางกั น มี ความพึ งพอใจตอการ
บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกัน ยกเวนดาน ขอมูลขาวสาร อาชีพมีผลต อ
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อาชีพ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
จัง หวั ดสมุท รสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยู ในระดั บมาก นั่ นแสดงว า การบริการของการไฟฟ าส วนภูมิ ภาคจั งหวั ด
สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดสร างความพึง พอใจ และสอดรับ กับระดับความคาดหวัง ของผูเ ขามารับบริ การ แตเมื่ อนํามา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจจะพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน ซึ่ง
ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางจะนํามาซึ่งประเด็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานของการใหบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)ไดดังนี้
1. ดานพนักงาน ด านที่ค วรปรั บปรุง ในสามลําดับ แรกไดแ ก จํานวนพนักงานที่จัดไวบ ริการผูใ ชไ ฟฟ า
เพียงพอ ความสุภาพของพนักงานในการบริการ และความพรอมของพนักงานในการบริการ
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2. ดานกระบวนการใหบริการ ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก การดําเนินการขยายเขตระบบ
จําหนายรวดเร็ว การขอไฟฟาพิเศษมีขั้นตอนไมยุงยากซับซอน และความรวดเร็วในการใหบริการผูใชไฟฟา
3. ด านสถานที่ และการจั ดสภาพแวดล อม ด านที่ควรปรับ ปรุ งในสามลํ าดั บแรกได แ ก สถานที่ จอดรถ
สําหรับผูใชไฟฟาเพียงพอ ความสะดวกและปลอดภัยในสํานักงาน และ ความสะอาดของสถานที่
4. ดานคุณภาพการใหบริการ ดานที่ควรปรั บปรุงในสามลําดั บแรกไดแก ความถูกตองของการอานค า
หนวยไฟฟาที่ใช การแยกเคานเตอรเฉพาะสําหรับใหบริการแตละประเภท และความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การใหบริการ
5. ดานราคาและคาใชจายอื่นของผูใชไฟฟา ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก คาธรรมเนียมใน
การขอเพิ่ม-ลดขนาดมิเตอรเหมาะสม คาธรรมเนียมในการขอใชไฟฟารายใหม และคาธรรมเนียมในการรักษามิเตอรเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิ จัย ครั้ง นี้เ ปนการเก็ บข อมูล เฉพาะผูใ ชไ ฟฟาในเขตพื้นที่รั บผิ ดชอบของการไฟฟาสวนภูมิ ภาค
จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรใชกลุมตัวอยางใหกวางกวานี้อาจเปนภาคกลาง เปนตน เพื่อให
ทราบขอมูลถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ที่
หลากหลายและกวางขวางขึ้นกวาเดิม
2. ควรศึกษาความตองการของผูใชไฟฟาตอการกําหนดขั้นตอน กฎเกณฑ การกําหนดคาธรรมเนียมการ
ขอใชไฟฟา และระยะเวลาในการใหบริการในขั้นตอนตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อให
ไดขอมูลที่จะสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในปจจุบัน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชไฟฟา
มากที่สุด
3. ควรศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มจุดบริการรับชําระคาไฟฟาเพิ่มเติมจากปจจุบันทั้งในชุ มชนและ
พื้นที่หางไกล เพื่อปญหาการรอคิวชําระคาไฟฟาและคาธรรมเนียมการขอใชไฟฟานาน
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การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสรางศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนสูเศรษฐกิจดิจิทัล
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต ผูวิจัยพัฒนา
เว็บไซตดวยการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, JavaScript, Sublime Text editor และใช My SQL Database บริหารจัดการ
ฐานขอมูล
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวน
ของเว็บไซต ประกอบดวยเมนูหลัก 9 เมนู และสวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่ใชในการจัดการงานดานตาง ๆ สําหรับผลการ
ประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ พบวา โดยรวมทุกดาน มีประสิทธิภาพอยูในระดับ
“มากที่สุด” เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ “มากที่สุด” ยกเวน ดานการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ “มาก” ผลความพึงพอใจของผูใชงาน
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ พบวา โดยรวมและทุกดานผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
คําสําคัญ: เว็บไซต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑชุมชน
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Abstract
The objectives of the study were to 1) To develop e-commerce web site of Bongti Community
Products, Sai Yok District, Kanchanaburi Province. 2) To evaluate the effectiveness of electronic commerce
websites and 3) to explore the satisfaction of users of electronic commerce websites. Researchers
develop website with PHP, JavaScript, Sublime Text editor and use My SQL Database to manage the
database.
The findings indicated that e-commerce web site of Bongti Community Products is divided into
two parts: a section of the site is the main menu consists of nine menus and the administrator section,
use to manage various tasks. For evaluating the effectiveness of e-commerce web site of Bongti Community
Products found that overall performance in all aspects, efficiency was at the "highest" level. And
considering each aspects, All aspects of performance evaluation were rated "highest" excepted for the
security of data in the system that the performance rating was at a “high” level. The satisfaction result
of users found in overall, all aspects that the users were satisfied "at the highest" level.
Keywords: website, e-commerce, community products
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1. บทนํา
จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เติบโตอยางไมหยุดยั้ง สงผลใหองคกรตางๆตองมี
การปรับตัวอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบการทํางานตางๆใหทันสมัย และสําหรับภาครัฐเองรัฐบาล ไดใหความสํ าคัญกับ
นโยบายในการสร างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริ มภาคเศรษฐกิจดิ จิทัล และ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขัน
ในโลกสมั ย ใหม ไ ด ทั้ ง ด า นการผลิ ต และการค าผลิ ต ภั ณ ฑ ดิ จิ ทั ล โดยตรง ตลอดจนการใช ดิ จิทั ล รองรั บ การผลิ ต สิ นค า
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (ประยุทธ จันทรโอชา, 2557) ซึ่งสําหรับสังคมไทยในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อ
เขาสูยุคสารสนเทศใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆได คือ การสรางบุคลากรดานสารสนเทศใหเพียงพอ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาสังคมทุกๆ ดาน ซึ่งรัฐบาลเองไดพยายามส งเสริมให
ผูประกอบการขนาดเล็ก รวมถึงกิจการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเสนอขายสินคาทางอินเทอรเน็ต เพื่อเผยแพรสิ นคาใหเปนที่
รูจักแพรหลาย และหาลูกคาจากแหลงอืน่ ๆไดเพิ่มขึ้น โดยการเปดเว็บไซตของหนวยงานราชการ และใหผูผลิตที่ตองการเสนอ
ขายทางอินเทอรเ น็ต สรางเว็บ เพ็ จไปไว ในเว็บ ไซตข องหนวยงานราชการที่ เกี่ ย วข องได และไดแ ถลงนโยบายเพื่ อสง เสริ ม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงานสรางรายไดดวย
การนําทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ และบริการคุณภาพที่มีจุดเดนและวิถีชีวิตของทองถิ่น ซึ่งการซื้อ
ชาย ผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น เราสามารถ นิยามไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิรซ
(E-Commerce)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ นอกจากจะเปนการสื่อสารผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยเน นใน
เรื่องของการซื้อ ขายสินคาและบริการแลว พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังจะเปนเครื่องมือการตลาด ที่สําคัญในการภาคบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่นํารายได เขาประเทศสูง เชน อุตสาหกรรมการโฆษณาและบันเทิง เปนตน การทําธุรกิจอีคอมเมิรซ
ใหประสบความสําเร็จนั้น นอกจากจะตองอาศัยเทคโนโลยีและเงินทุนแลว ยังตองอาศัยปจจัยอื่นดวย นั้นก็คือ “การโฆษณา”
ซึ่งเปนวิธีการสงเสริมการขายสินคา และบริการใหเปนที่รูจักและเปนที่ตองการของผูบริโภค เพราะแมวาสินคาและบริการจะมี
คุณภาพหรือมีคุณภาพหรือมีราคาถูกเพียงใด แตผูบริโภคไมรูจักมากอน ยอมไมเกิดการกระตุนใหอยากซื้อ ดังนั้น การโฆษณา
จึงเปนสิ่งสําคัญ (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) ซึ่งนอกจากจะเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยระดับกลาง ระดับยอม
แลว ยังเปนโอกาสสําหรับชุมชนที่มีสินคาเปนเอกลักษณของตนที่จะสามารถสรางรายไดใหกับตนเอง ทั้งหมดนี้สามารถกระทํา
ได ใ นระบบการค าในยุ คพาณิช ย อิเ ล็ กทรอนิกส ทั้ง สิ้ น พาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส จึ ง เป นระบบที่ จะเอื้ ออํานวยต อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชนที่จะสามารถมีรายได และสามารถเลี้ยงตนเองได
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยเห็นความสําคัญของการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาใชในกระบวนการซื้อ ขายสินคา
และบริการ ซึ่งจะสามารถชวยสรางรายไดใหกับองคกร และระดับชุมชน โดยการประชาสัมพันธสินคาและบริการไดอยางกวาง
ขึ้น ขยายกลุมลูกคาไดอยางหลากหลาย อีกทั้งเพิ่มชองทางทางการขาย และเปนการผลักดันใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่มีความ
คลองตัว และสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น จนนํามาซึ่งระบบเศรษฐกิจที่ดีในระดับองคกรและระดับชุมชน ทํา ใหสามารถ
เลี้ยงตนเองได ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสรางศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนสูเศรษฐกิจดิจิทัล ” เนื่องจากชุมชนบองตี้ มีความ
เปนเอกลักษณในเรื่องของชาติพันธ ประกอบกับชุมชนมีผลิตภัณฑที่มีความโดดเดน ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชน และยังคง
มีผ ลิ ตภั ณฑที่ ห ลากหลายในท องถิ่ น แตพ บป ญหาในเรื่องของการตลาดและชองทางการจั ดจํ าหน าย ซึ่ ง เว็ บ ไซต พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะสามารถชวยแกไขปญหาการตลาดและชองทางการจัดจําหนายได
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
3. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
3.1 ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจสามารถจําแนกเปน 3 กลุมใหญ คือ ธุรกิจ รัฐบาล และผูบริโภคหรือประชาชน
ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายรูปแบบ หากเราจัดประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะของคูคาจะได
สวนผสมหกประเภทที่ไมซ้ํากัน ดังตารางที่ 1 (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546: 6-10)
ตารางที่ 1 Types of Electronic Commerce
Business
Business
B2B
Government
G2B
Consumer/ Citizen
C2B
ที่มา (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546: 6)

Government
B2G
G2G
C2G

Consumer/ Citizen
B2C
G2C
C2C

3.2. รูปแบบการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากการจําแนกตามลักษณะของคูคาแลว ยังสามารถจําแนก
ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบการคาไดดังนี้ (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546: 10-15)
3.2.1 รายการสินคาออนไลน (Online Catalogue) เปนรานคาบนอินเตอรเน็ตเพื่อแสดงรายการสินคาอยาง
เดียว มีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจนของบริษัท และใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาเบื้องตนแกกลุมเปาหมาย
3.2.2 รานคาปลีก (E-Tailer) แบบจําลองธุรกิจประเภทนี้ มีลักษณะรานคาบนอินเตอรเน็ตเสนอขายสินคา
ใหแกผูบริโภคโดยตรง เว็บไซตจะระบุราคาสินคาและคาขนสงอยางชัดเจน การรับคําสั่งซื้อกระทําโดยระบบอัตโนมัติผาน
เว็บไซต และนิยมรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต
3.2.3 การประมูลสินคา (Auction) รานคาอาจไมจําเปนตองมีเว็บไซต แตอาศัยเว็บประมูลสินคาที่มีอยูแลว
เปนสื่อในการคา โดยยินดีเสียคาบริการสวนหนึ่งใหแกเว็บไซต
3.2.4 การประกาศขายสินคา (Web Board) เว็บไซตประเภทชุมชนเปนที่นิยมใชแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผูใชอินเทอรเน็ต
3.2.5 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) เปนการซื้อ-ขายสินคาเฉพาะเรื่องขึ้นมา เชนเดียวกับตลาด
ไทที่เปนตลาดกลางสําหรับสินคาเกษตร
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังตอไปนี้
1) รวบรวมเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดและตัวแปรในงานวิจัย
2) ศึ กษาทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาเว็ บ ไซต พ าณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ไม วาจะเป น ฮาร ด แวร ซอฟต แ วร
ระบบสื่อสาร การออกแบบเว็บไซต การโฆษณาออนไลน ซึ่งมีผลอยางยิ่งสําหรับการสรางใหผลิตภัณฑชุมชนเปนที่รูจัก และ
วงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนการวางแผนและการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การสรางระบบ การ
ทดสอบระบบ และการนําระบบไปใชและการบํารุงรักษา
3) สัมภาษณ และสนทนากลุมยอยเพื่อแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตรวมกับชุมชนบองตี้
4) พัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
5) สรางแบบสอบถาม เพื่อใชในการประเมินผลเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ และสอบถาม
ความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้
ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเว็ บไซตพ าณิ ช ยอิเล็ กทรอนิ กสผ ลิต ภั ณฑ ชุม ชนบ องตี้ ซึ่ งการประเมินนั้น ผูวิจั ย ใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 ทาน โดยแบงดานของ
การประเมินดังนี้
การประเมินระบบทางดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดมานั้นมีความ
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด
การประเมิ น ระบบด าน Functional Test เป นการประเมิ นเพื่ อดู ว าระบบที่ ไ ด พั ฒ นามี ค วามถู กต องและมี
ประสิทธิภาพสามารถทํางานไดตามหนาที่ที่มีอยูในระบบมากนอยเพียงใด
การประเมินระบบดาน Usability Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดพัฒนามีความสามารถในการใชงาน และ
มีความสะดวกในการใชงานมากนอยเพียงใด
การประเมินระบบดาน Security Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดพัฒนานั้นมีความปลอดภัยของขอมูล
หรือไมมีมากนอยเพียงใด
สําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชง านเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑ ชุมชนบองตี้ อํ าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยประเมินโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใ ชระบบ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล กลุมลูกคาที่มีความ
สนใจในผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ และไดมีโอกาสใชเว็บไซต จํานวน 30 คน
6) ปรับปรุงเว็บไซตที่ไดรับจากผลการประเมินเพื่อพัฒนาใหเว็บไซตสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7) ถายทอดความรูการใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการบริหารจัดการผลิตภัณฑแกชุมชนบองตี้
5. ขอบเขตของระบบ
1. ระบบซื้อขายผลิตภัณฑของชุมชนบองตี้ สามารถรองรับการสั่งซื้อ ชมตัวอยางผลิตภัณฑ ขอมูลชุมชน คลิปวีดีโอ
ผานเว็บบราวเซอรของ เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณศัพทมือถือ
2. ระบบบริหารจัดการสินคา สามารถเรียกดูขอมูลยอดการสั่งสินคา การชําระเงิน จํานวนสินคาที่คงเหลือ การจัด
โปรโมชั่น และมีการเชื่อมขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย
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6. คําอธิบายระบบ
ระบบซื้ อขายผลิ ต ภัณฑ ของชุม ชนบ องตี้ เปนระบบสําหรับ การซื้ อขายสิ นค า โดยลู กค าสามารถเข ามาเลือกชม
รายการสินคาหลากหลายชนิดของชุมชนเชน ผาถุงกระเหรี่ยง เสื้อ กระโปรง เปนตน ระบบรองรับการคนหาสินคา มีระบบ
ตะกราสินค าใหลูกคาสะดวกในการคํานวณเงิน สามารถออกรายงานและสืบค นยอดขายประจําเดือน สามารถสรุปจํานวน
ผลิตภัณฑไดเพื่อใชในการจัดการอุปกรณ บันทึกปรับปรุงรายการสินคา จํานวน สี และรูปแบบอื่นๆตามที่ตองการ สามารถ
อธิบายไดดังภาพที่ 1
Bongty Community
Products Database

Management System
Bongty Products

Purchase System
Bongty Products

ภาพที่ 1 Context Diagram
7. สภาวะแวดลอมของการทํางาน
สภาวะแวดลอมของการทํางาน โดยผูที่เกี่ยวของกับระบบ (Actors) ไดแก
1. Admin ผูดูแลระบบ
2. Manager มีหนาที่ในการจัดการงานในดานตางๆ
3. Customer ลูกคาที่เขามาใชงานระบบซื้อขายผลิตภัณฑสินคาชุมชนบองตี้ สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 2

Admin

Manager

Customer

ภาพที่ 2 Actors
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8. เครื่องมือที่ใชพัฒนา
การพัฒนา เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการพัฒนาและการดําเนินงานดังนี้
8.1 ซอฟตแวร (Software) ที่ใชในการพัฒนาประกอบดวย Sublime Text editor PHP My SQL Database
Javascript Edraw Max Sublime Text editor และ Adobe Photoshop
8.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซต
9. ผลการศึกษา
ผลการพั ฒนาเว็บ ไซตพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑ ชุมชนบองตี้ ประกอบดวยเมนูหลัก 9 เมนู ไดแก HOME
กระเปา เสื้อกระเหรี่ยง ผาถุงกระเหรี่ยง ผาโพกหัวกระเหรี่ยง ยามกระเหรี่ยง วีดีโอแนะนําสินคา ขอมูลทองถิ่น ขอมูลการ
ติดตอ และสวนของผูดูแลระบบ สวนของเว็บไซตจะแสดงหนาหลักของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้
ภาพแสดงสินคาผลิตภัณฑ บองตี้ที่ เมนูกระเปา เมนูผาถุ งกระเหรี่ยง เมนูผาโพกหัวกะเหรี่ยง เมนูย ามกะเหรี่ยง เมนูวีดีโ อ
แนะนํา เมนูขอมูลทองถิ่น และเมนูขอมูลติดตอ ซึ่งทั้ง 9 เมนู มาจากการสอบถามความตองการของผูผลิตสินคาและผูใชงาน
สําหรับสวนของผูดูแลระบบจะประกอบไปดวยหนาจอการ Login ระบบริหารจัดการราน และสวนของวิเคราะหการขายและ
บริหารจัดการหลังราน ที่เมนูสินคาผูสนใจสามารถเลือกซื้อสินคาไดโดยจะมีรหัสสินคาและรายละเอียดของสินคาแสดงใหเห็น
โดยผูซื้อสามารถเลือกดวยการคลิ กปุม "หยิบ ลงตะกร า" ของสินค าที่ต องการ นอกจากนี้ที่ วีดีโ อแนะนํายังมี การถายทอด
เรื่องราวตางๆของผลิตภัณฑที่สามารถนํามาดัดแปลงเปนเสื้อผาในรูป แบบของแฟชั่นได พรอมอธิบายบอกเลาเรื่องราวของ
ขอมูลทองถิ่น ประวัติความเปนมาของชุมชนบองตี้ที่เมนูขอมูลทองถิ่น และหากจะติดตอสอบถามขอมูลตางๆสามารถเลือก
สอบถามไดโดยไปที่เมนูขอมูลการติดตอซึ่งไดแสดงรายละเอียดและแบบฟอรมการติดตอกลับไวเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชงาน เว็บไซตแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงหนาหลักของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับ “มากที่สุด ” เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกด านมีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยเชนเดียวกัน ยกเวน ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยู
ในระดับ “มาก” โดยดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมา คือ ดานความงาย
ตอการใช ง านระบบ ด านการทํางานได ต ามฟ ง ก ชันงานของระบบ และด านการรักษาความปลอดภั ยของขอมู ล ในระบบ
ตามลําดับ
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สําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชง านเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑ ชุมชนบองตี้ อํ าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ผู วิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชระบบ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล และกลุมผู ใชที่เปนกลุมลูกคาที่ มี
ความสนใจในผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ และไดมีโอกาสใชเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ จํานวน 30 คน
พบวา ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยเชนเดียวกัน โดยดานการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต และ ดานการแสดงสินคาและบริการ มีคะแนน
เทากัน โดยมีคะแนนการประเมินความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ ดานเนื้อหา และดานลักษณะสินคา ตามลําดับ
10. อภิปรายผล
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนของเว็บไซต ประกอบดวยเมนูหลัก 9 เมนู ไดแก HOME กระเปา เสื้อกระเหรี่ยง ผาถุงกระเหรี่ยง ผาโพกหัวกระเหรี่ย ง
ยามกระเหรี่ยง วีดีโอแนะนําสินคา ขอมูลทองถิ่น ขอมูลการติดตอ และสวนของผูดูแลระบบ สวนของเว็บไซตจะแสดงหนา
หลักของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ภาพแสดงสินคาผลิตภัณฑบองตี้ที่ เมนูกระเปา เมนูผาถุงกระเห
รี่ยง เมนูผ าโพกหัวกะเหรี่ยง เมนูยามกะเหรี่ยง เมนูวีดีโอแนะนํา เมนูขอมูลทองถิ่น และเมนูขอมูลติ ดตอ สําหรับสวนของ
ผูดูแลระบบจะประกอบไปดวยหนาจอการ Login ระบบริหารจัดการราน และสวนของวิเคราะหการขายและบริหารจัดการ
หลังราน ผูวิจัยไดมีการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
พบว า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเว็ บ ไซต พ าณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ผ ลิ ต ภั ณฑ ชุ ม ชนบ อ งตี้ โดยรวมทุ ก ด า น พบว า มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับ “มากที่สุด” ในขณะเดียวกันผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในดานการรักษาความปลอดภัยของข อมูลใน
ระบบ และการปอนขอมูลสมัครสมาชิก ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแสดงให
เห็นวาเว็บไซตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นสามารถใชงานไดจริงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชระบบ
เพื่อสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน ผูใชมี
ความพึ งพอใจอยูใ นระดั บ “มากที่สุ ด” ด วยเช นเดีย วกั น ผลจากการประเมิ นดั งกลาวทํ าใหท ราบว าการที่ผู วิจัยไดพั ฒนา
เว็บไซตนี้ขึ้นสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพผูใชมีความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้น
การนํ าระบบพาณิ ชย อิเ ล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรื อ อี ค อมเมิ ร ซ (E-Commerce) มาใช ใ น
กระบวนการซื้อ ขายสินคาและบริการ จะสามารถชวยสรางรายไดใหกับองคกร และระดับชุมชน โดยการประชาสัมพันธสินคา
และบริการไดอยางกวางขึ้น ขยายกลุมลูกคาไดอยางหลากหลาย อีกทั้งเพิ่มชองทางทางการขาย และเปนการพลักดันใหเกิด
ระบบเศรษฐกิจที่มีความคลองตัว และสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น จนนํามาซึ่งระบบเศรษฐกิจที่ดีในระดับ องคกรและ
ระดับชุมชน ทําใหสามารถเลี้ยงตนเองได อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหกับผลิตภัณฑชุมชนที่มีความโดดเดน สามารถเผยแพร
สินคาและบริการที่เปนเอกลักษณของชุมชนได และเปนการเปดโอกาสในการถายทอดภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น โดย
การออกแบบระบบพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส เ ป น อี กป จจั ย หนึ่ ง ที่ จะช วยให ส ร างความน า สนใจและสามารถดึ ง ดู ด ผู ใ ช ไ ด
โดยเฉพาะภาพถายของสินคา และหากเนื้อหามีความถูกตอง คุณภาพของสินคาดี ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความถูกตอง
ในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต และมีรูปภาพประกอบสินคา จะสามารถสรางความนาเชื่อถือใหแกผูใชระบบได
หลังจากที่ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็ กทรอนิกสผลิตภัณฑชุม ชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุ รี
และไดมีการเริ่มใชง านไปแลวนั้น พบวา ชุมชนมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑจากผาทอกระแหรี่ยงมากขึ้น ไดก ลุมลูกคาที่
หลากหลายและเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว มีการสั่งสินคาเขามาอยางตอเนื่อง สงผลใหชุมชนมีรายไดจากการขายสินคา
มากขึ้นตามไปดวย นั่นหมายความวาเว็ บไซตพาณิชย อิเล็ กทรอนิ กสผ ลิตภั ณฑชุ มชนบองตี้ ที่ผูวิจัยพั ฒนาขึ้นจะช วยแกไ ข
ปญหาการตลาดและชองทางการจัดจําหนายได ซึ่งสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ จตุรภัทร จันทรทิตย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2091
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(2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑจากเกล็ดปลา กลุมแมบานเกษตรกรเขารูปชาง (บานบางดาน) ตําบลเขารูปชาง อําเภอไทรโยค จังหวัด
สงขลา” ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถชวยเพิ่มชองทางการขายไดมากขึ้น รวมถึงนํากล
ยุท ธท างดานการสื่อสารการตลาดมาใช ให เกิ ดประโยชน และหากจะพั ฒนาระบบพาณิ ชย อิเ ล็กทรอนิ กส ชุม ชนตองมี ก าร
ฝกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร จัดหาสมาชิกทีม่ ีความรูเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือเปนที่ปรึกษาใหกับชุมชน การพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหชุมชนและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้น องคการบริการสวนตําบลเขารูปชางหรือหนวยงานของ
ราชการและเอกชนที่เ กี่ย วข องตองเขาไปมีส วนรวมในการกํ าหนดแผนการดําเนิ นงานของกลุม ธุร กิจชุม ชน ซึ่ งการพัฒ นา
เว็บไซตพ าณิชยอิเล็ กทรอนิกส ผลิตภัณฑชุ มชนบองตี้ ลูกคาสามารถสั่งซื้ อสินคา และอํานวยความสะดวกใหกับลู กคา และ
ชุมชน โดยเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ลูกคาสามารถสั่งซื้อดวยระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งระบบ
สามารถแจงรายละเอียดสินคา รูปภาพ และขอมูลสินคาในทันทีที่มีการสั่งซื้อ อีกทั้งลูกคาสามารถดูรายการสินคาใหมๆผาน
ทางเว็บไซตไดสะดวกตลอดระยะเวลาที่ลูกคาตองการ ชุมชนบองตี้สามารถพึ่งตนเองดวยฐานทางวัฒนธรรมที่สามารถนํามา
พัฒนาเปนสินคาจนมี รายไดที่ส ามารถเลี้ยงตนเองได อีกทั้ งมีค วามยั่ งยืนทางดานเศรษฐกิจที่นําไปสูการพั ฒนาสั งคม และ
พัฒนาชุมชนตอไป โดยมีองคการบริหารสวนตําบลบองตี้เปนผูที่ใหคําปรึกษาหลักกับชุมชน
11. ขอเสนอแนะ
11.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
11.1.1 ในขอมูลการปอนสมัครสมาชิกหากมีการปอนขอมูล เชน อําเภอ ตําบล ที่สามารถลิงคขอมูลไดโดยไม
ตองพิมพจะสะดวกมากขึ้นสําหรับผูใชงาน และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อสินคา
11.1.2 การสมัครสมาชิกควรมีคําอธิบายกํากับเพื่อไมใหเกิดความสับสนในการใชระบบ
11.1.3 ผลิตภัณฑของสินคาควรมีใหหลากหลาย
11.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
11.2.1 การพัฒนาเว็บไซตควรมีการทําธุรกรรมทางการเงินเต็มรูปแบบกับทางธนาคาร (E-Banking)
11.2.2 การพัฒนาเว็บไซตควรพัฒนาระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสผานทาง Paypal หรือชองทางอื่นๆเพื่ อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใช
11.2.3 ควรมีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูซื้อและผูที่เขามาซื้อสินคาผานทางเว็บไซต เพื่อนําขอมูลมาวางแผน
การตลาดหรือการสงเสริมการขาย
11.2.4 ควรมีการนําเครื่องมือทางการตลาดบนอินเตอรเน็ต (E-Marketing) การประชาสัมพันธและการวัดสถิติ
ผูเขาชมเว็บไซตมาใช เชน Google Analytics การดูแลความสัมพันธระหวางลูกคา (CRM) ระบบความปลอดภัย รวมทั้งการ
การติดตามสินคา (E-Logistic) มาชวยในการทําการตลาด
12. กิตติกรรมประกาศ
คณะวิ จั ย ขอขอบคุ ณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ที่ ค อยให ก ารสนั บ สนุ น และผลั ก ดั นให ค ณะผู วิ จัย ได มี
ผลงานวิจัยที่ถือเปนความภาคภูมิใจ ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา ผูชวยศาสตราจารยธัชกร วงษคําชัย
ดร.ปยะ ถิรพันธุเมธี ดร.เอกชัย เนาวนิช และดร.บุรินทร นรินทร ที่สละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต
และคุ ณ เพ็ ญ โฉม ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ใ นการให ข อมู ล สถานที่ ต างๆในการศึ กษาวิ จัย ตลอดระยะเวลาดํ า เนิ นการวิ จั ย
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โดยเฉพาะนายวิกรม แกวเพชร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ที่ใหการสนับสนุนขอมูลและการทํางานของคณะผูวิจัย
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย
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กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบ ริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
Decision Making Process in Online Shopping of Consumers
in Ubon Ratchathani Province
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซือ้ สินคาออนไลน ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับกระบวนการตั ดสินใจซื้อสินค าออนไลน และปจจัย สวนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต อการตั ดสิ นใจซื้อสินคาออนไลน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ชุด
โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี ่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสถิติไค-สแควร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท กระบวนการ
ในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนมี 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การตระหนักถึงปญหา คือ ราคาสินคาต่ํากวาการซื้อตามรานคาทั่วไป
2) การแสวงหาขอมูล คือ แหลงบุคคล 3) การพิจารณาทางเลือก คือ เปรียบเทียบดานราคา 4) การตัดสินใจซื้อ คือ การสงเสริม
การขายที่นาสนใจ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ มีความพอใจและจะกลับไปซื้อซ้ํา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับกระบวนการในการตัดสินใจซื ้อสินค า
ออนไลน
คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อ สินคาออนไลน ผูบริโภค
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Abstract
The objective of this research was to study the decision making process, the relationship between
the personal factors and decision making process and the marketing mixed influencing the online
shopping. The sample group used in this research was 400 online consumers shopped online in Ubon
Ratchathani province selected by convenience sampling method. The data analysis was done by using
frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square. The results showed that the majority
of samples were female, 20-30 years of age, with bachelors’ degree and marriage status, being employed at
private companies with an average income lower than 10,000 baht per month. Decision making process
was comprises of 1) Problem recognition: lower price than general store 2) Information search: personal
sources 3) Alternative evaluation: price comparison 4) Purchase decision: sale promotion and 5) Postpurchase behavior: satisfied and repurchase. The marketing mix influencing the online shopping at high
level was promotion. Analyze relationship between personal factors and decision making process; it was
found that personal factors was related to decision making process in online shopping.
Keywords: decision making process, online shopping, consumers

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2095

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

1. บทนํา
ปจจุ บั นความกาวหน าทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศเป นไปอยางรวดเร็ ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด านเครื อข าย
คอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาอยางหลากหลายมีการใชงานครอบคลุมพื้นที่และมีจํานวนคนใชงานมากที่สุด ทําใหการดําเนินชีวิต
ของผูคนในสังคมปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไป มนุษยไดรับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนดานการศึกษา ความบันเทิง และทางดานธุรกิจตางๆ จากความเจริญก าวหนาทาง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหระบบการคาในปจจุบันมีความแตกตางไปจากเดิม ซึ่งในอดีตการทําการคาจะเปนการขายสินคา
ผานทางหนารานเทานั้น และรานคาจะเปนที่รูจักและสามารถเขาถึงไดเฉพาะลูกคาในพื้นที่เทานั้น แต ในปจจุบันไดมีการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการทําธุรกิจ ซึ่งเราเรียกวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) โดยการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลาง
การคาระหวางผูค ากับกลุมลูกคา ทําใหเปนธุรกิจการคาที่ไรพรมแดน ไมมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถเข าถึง
กลุมเปาหมายไดโดยตรงและรวดเร็ว
จากการสํารวจขอมูลของ www.Statista.com พบวาภาพรวมของตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ใน
ประเทศไทยมี แนวโน มเพิ่มขึ้ นอยางตอเนื่ อง ในป พ.ศ. 2557 มี มูล คาสูงถึ ง 1,929 ลานดอลลารส หรั ฐ คิดเปนเงินไทยถึ ง
69,444 ลานบาท และในป พ.ศ. 2558 มีมูลคา 83,520 ลานบาท มูลคาเพิ่มขึ้น 20% ในป พ.ศ. 2559 คาดการณวาเพิ่มขึ้น
49% จากป พ.ศ. 2557 และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไปจนถึงป พ.ศ. 2563 ซึ่งคิดเปนมูลคา 5,572 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน
เงินไทยถึง 200,592 ลานบาท และจากการสํารวจขอมูลของ PayPal ผูนําดานการชําระเงินแบบดิจิทัลระดับโลก พบวา ผูซื้อ
สินคาออนไลนในประเทศไทยจํานวน 55% มีแ นวโนมที่จะใชจายออนไลนม ากขึ้นในป 2560 และ รอยละ 82% ของผูซื้อ
สินคาออนไลนเห็นวา ความสะดวกสบายของการซื้อสินคาออนไลนนาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลับมาซื้อสินคาดวยวิธีนี้มาก
ขึ้น 37% ของผูซื้อสินคาออนไลน และการสงของที่รวดเร็วก็เปนปจจัยหลักในการซื้อสินคา และจํานวน 35% ของผูซื้อสินคา
ออนไลน คิดวาทําใหประหยัดเงินไดมากกวา ซึ่งเหตุผลดังกล าวเปนปจจัยอันดับตนๆ ที่จะทําใหในป พ.ศ. 2560 จะมี ผูซื้อ
สินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากของมูลดังกลาวขาวตนจะเห็นวาการเติบโตของธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนใน
ประเทศไทยเพิ่ มขึ้ นอย างต อเนื่ อง แตก็ พ บป ญ หาต างๆ เกี่ ยวกั บธุ ร กิจขายสิ นค าและบริ การผ านออนไลน คื อ การพบผู
ใหบริการหลอกลวง การไดรับสินคาไมตรงตามโฆษณา เรื่องของความปลอดภัยทางดานขอมูลสวนตัว และขอมูลบัต รเครดิต
ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อหรือ สั่งจอง ฯลฯ ซึ่งความคิดเห็นตางๆ ของประชาชนที่ไดกลาวมาขางตนที่ทางสํานักงานสถิติแหงชาติ
ไดมานั้น เปนประโยชนและนานํามาศึกษาหาขอมูลตอใหมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้ผูวิจัย จึง มีค วามสนใจศึ กษาเกี่ ยวกับ กระบวนการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นคาออนไลน เพื่อให ทราบกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาออนไลน อันจะกอใหเกิดประโยชนในการนํามาวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมทั้ง
เปนแนวทางใหผูประกอบการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรูจัก และเขาใจถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดตางๆ เพื่อสามารถ
นําไปกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัด
อุบลราชธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ นค า ออนไลน ข องผู บ ริ โ ภคจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
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3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนในจังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบ
แนวคิดดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
1. เพศ
1. การตระหนักถึงปญหา
2. อายุ
2. การแสวงหาขอมูล
3. สถานภาพ
3. การพิจารณาทางเลือก
4. ระดับการศึกษา
4. การตัดสินใจซื้อ
5. อาชีพ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. สิทธิ์ ธีรสรณ (2552) กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision Making Process) แบงเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
1.1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition)
1.2 การแสวงหาขอมูล (Information Search)
1.3 การพิจารณาทางเลือก (Alternative Evaluation)
1.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
1.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior)
2. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) กลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ หมายถึง ปจจัย
ส วนประสมทางการตลาดที่ เ ป นเครื่ อ งมื อทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได และนํ ามาใช ร วมกั นเพื่ อสนองความพึ ง พอใจของ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดที่กําหนดไว ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
2.1 ดานผลิ ตภั ณฑ (Product) คือ สิ่ งที่ ธุร กิจนําเสนอแก ลูกคาเพื่ อสนองความต องการของลูกคา อาจเป น
สินคาที่จับตองได หรือบริการที่จับตองไมได
2.2 ดานราคา (Price) คือ สิ่งที่ลูกคาตองจายเพื่อแลกกับสินคาหรือบริการ
2.3 ด า นการจั ด จํ า หน า ย (Place) คื อ เป น สถานที่ ที่ บ ริ ษั ท นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม าให ส มาชิ ก ทางการตลาด
ประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย และ การจัดกระจายทางกายภาพ
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ เทคนิคทางการตลาดที่มุงใหกลุมผูบริโภคเปาหมายโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ขอบเขตการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
6.2 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานี
การกําหนดขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอนของผูที่เคยซื้อสินคาออนไลน ที่
อาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจึงทําการคํานวณหาขนาดตัวอยางกรณีที่ไมทราบจํานวนประชาการที่แนนอน ใชสูตร
จากการคํานวณขนาดตัวอยางของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความผิดพลาดสูงสุดที่
เกิดขึ้น 5% ไดขนาดตัวอยางเทากับ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
6.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยขั้นตอนของ
การสร างแบบสอบถามเริ่ มจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ ยวของจากนั้ นได สอบถามผูเชี่ ยวชาญ
แบบสอบถามแบง ออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากตํารา เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคําถาม
ขั้ นตอนที่ 3 ประเมิ นแบบสอบถามโดยผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ในด านสถิ ติ เพื่ อตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถาม
(Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคํานวณคะแนนคาความสอดคลอง (Item-Objective-Congruence :
IOC) เมื่อผานการตรวจสอบแลวจึงไดทําการทดลองแจก (Tryout) พบวา มีคามากกวา 0.81
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
6.4 การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสิ นคาออนไลน ปจจั ยสวนประสมทางการตลาดที่มีผ ลตอการตัดสิ นใจซื้ อสินคาออนไลน การทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน โดยใช คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square)
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7. ผลการวิจัย
7.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญเ ป นเพศหญิ ง ร อยละ 57.25 มีอายุ 20-30 ป ร อยละ 33.00 ระดั บการศึ กษา
ปริญญาตรี รอยละ 56.50 สถานภาพโสด รอยละ 61.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 41.00 รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 34.25
7.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
การศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน พบวา
1. การตระหนักถึงปญหา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตระหนักถึงปญหาในการซื้อสินคาออนไลนในเรื่องราคา
สินคาต่ํากวาการซื้อตามรานคาทั่วไป รอยละ 53.50 รองลงมาคือ สินคาไมมีจําหนายตามรานคาทั่วไป รอยละ 25.75 และไมมี
เวลาเดินทางไปเลือกซื้อสินคาตามรานคา รอยละ 20.75
2. การแสวงหาขอมูล กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชการแสวงหาขอมูลในการเลือกซื้อสินคาออนไลนผานแหลง
บุคคล เชน เพื่อน ครอบครัว คนรูจัก 28.75 รองลงมาคือ แหล งทดลอง เชน จากการเคยซื้อและใชสิ นคามากอน รอยละ
25.25 และ แหลงการคา เชน การโฆษณาของรานคา รอยละ 19.5
3. การพิ จารณาทางเลื อก กลุม ตั วอยางส วนใหญ พิ จารณาทางเลือกในการเลื อกซื้ อสินค าออนไลน โดยการ
เปรียบเทียบดานราคา รอยละ 31.25 รองลงมาคือ เปรียบเทียบดานการสงเสริมการขาย รอยละ 27.50 และเปรียบเทียบเรื่อง
ความนาเชื่อถือของรานคา รอยละ 117.75
4. การตั ดสินใจซื้อ กลุมตั วอย างสวนใหญ ตัดสินใจซื้อสินค าออนไลนโ ดยพิจารณาจากการส งเสริ มการขายที่
นาสนใจ รอยละ 32.75 รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล รอยละ 29.25 และ ความนาเชื่อถือของรานคา รอยละ 21.50
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ นักวิจัยไดพิจารณาพฤติกรรมหลังการซื้อในเรื่องของความพึงพอใจจาการซื้อสินค า
ออนไลน และ การกลับไปซื้อสินคาออนไลนของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการ
ซื้อสินคาออนไลน รอยละ 74.25 และไมพอใจในการซื้อสินคาออนไลน รอยละ 25.75 สวนพฤติกรรมการกลับไปซื้อสินคา
ออนไลน สวนใหญกลุมตัวอยางกลับไปซื้อสินคาออนไลน รอยละ 84.50 และ ไมกลับไปซื้อสินคาออนไลน รอยละ 15.50
7.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลน
ลําดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลน พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่ มีผลต อการตัดสินใจซื้ อสินค าออนไลนม ากที่สุ ดคือ ดานการส งเสริ มการตลาด (ค าเฉลี่ ย 4.13)
รองลงมา คือ ดานราคา (คาเฉลี่ย 4.08) ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.06) และดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.03)
เมื่อพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนรายดาน สามารถสรุปได
ดังนี้
1. ดานผลิต ภั ณฑ ป จจัย สวนประสมทางการตลาดที่ มี ผลตอการตัด สินใจซื้ อสิ นคาออนไลน ดานผลิ ตภั ณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ
การตั ดสิ นใจซื้อสิ นค าออนไลน ม ากที่สุ ด คือ สิ นคามีค วามหลากหลาย (คาเฉลี่ ย 4.32) รองลงมาคื อ มีสิ นคาตรงกับ ความ
ตองการ (คาเฉลี่ย 4.20) และความนาเชื่อถือของสินคา (คาเฉลี่ย 4.19)
2. ดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ดานราคา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.08) เมื่ อพิจารณารายข อ พบวา ปจจั ยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ อ
สินคาออนไลนมากที่สุดคือ สินคามีราคาถูกกวาการซื้อชองทางอื่น (คาเฉลี่ย 4.44) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.08) และ สามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได (คาเฉลี่ย 3.94)
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3. ดานการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ดานการจั ด
จําหนาย โดยรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 4.06) เมื่ อพิจารณารายขอพบวา ปจจัย สวนประสมทางการตลาดดานการจั ด
จําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนมากทีส่ ุดคือ คือ สามารถสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง (คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมา
คือ การประหยัดเวลาในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 4.21) และ ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา (คาเฉลี่ย 4.20)
4. ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.13) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนมากที่สุดคือ คือ การสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.50)
รองลงมา คือ มีการบริการสงสินคาใหฟรี (คาเฉลี่ย 4.17) และ การโฆษณาที่นาสนใจผานอินเตอรเน็ต (คาเฉลี่ย 3.96)
7.4 การทดสอบสมมติฐาน
นักวิจัยไดตั้งสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ปจจัยสวนบุคคล

Sig

Phi

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากกวา 0.8 ขึ้นไป
มากกวา 0.7 ขึ้นไป
มากกวา 0.8 ขึ้นไป
มากกวา 0.9 ขึ้นไป
มากกวา 0.7 ขึ้นไป
มากกวา 0.8 ขึ้นไป

ระดับ
ความสัมพันธ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

การทดสอบสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน

จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
ความสัมพันธกับกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหา การแสงหาขอมูล การ
พิจารณาเลือก การตัดสินซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งคา Sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และมีคาความสัมพันธ Phi มากกวา 0.70 ขึ้นไป โดยอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานที่ไดกําหนดไว
8. สรุปผลการวิจัย
8.1 ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท
8.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตละขั้นตอนประกอบดวย การตระหนักถึง
ปญ หา คื อ ราคาสินค าต่ํ ากว าการซื้อตามร านค าทั่ วไป การแสวงหาขอมู ลผ านแหลง บุ คคล เช น ครอบครั ว คนรู จัก การ
พิจารณาทางเลื อก โดยการเปรีย บเที ยบดานราคา การตัด สินใจซื้ อ โดยพิ จารณาจากการสง เสริมการขายที่นาสนใจ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ สวนใหญมีความพึงพอใจ และ จะกลับไปซื้อสินคาออนไลน
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8.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
ปจจั ยที่ส วนประสมทางการตลาดมี ผลต อการตั ดสินใจซื้อสิ นค าออนไลนม ากที่ สุดคื อ ดานการสง เสริ มการตลาด
รองลงมา คือ ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย เมื่อพิจารณาปจจัยรายขอ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ
การสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ รองลงมา คือ สินคามีราคาถูกกวาการซื้อชองทางอื่น และ สินคามีความหลากหลาย
8.4. การทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยส วนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได เฉลี่ย ตอเดือน มีค วามสัม พันธกับ
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
9. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปราย
ผลไดดังตอไปนี้
1. เมื่อพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน พบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด รองลงมาคือ ดานราคา ซึ่งแตกตางจาก
งานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย
แตสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุมาศ ใจกันทะ (2556) เรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของ กลุมคนวัยทํางานใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ปจจัยดานราคา รองลงมาคือ ด านการสงเสริม
การตลาด ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาสินคาที่ขายออนไลนในปจจุบันมีรูปแบบ คุณภาพและความหลากหลายของสินคาที่เหมือนๆ
กัน จึงสงผลทําใหปจจั ยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัด สินใจซื้อสินคาออนไลน ของผูบริโ ภค คือ ปจจัยดา นการ
สงเสริมการตลาด คือ การจัดการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ และ ปจจัยดานราคา คือ สินคามีราคาถูกกวาการซื้อชองทางอื่น
2. จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน พบวา ขั้นตอนการแสวงหาขอมูล สวนใหญแสวงหาขอมูล
ผานแหลงบุคคล เชน เพื่อน ครอบครัว คนรูจัก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่องกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขั้นตอนการแสวงหาขอมูลสวนใหญมาจากแหลงบุคคล ซึ่ง
อาจเปนเพราะวา การซื้อสินคาออนไลน ไมใชการซื้อสินคาผานทางรานคาปกติ จึงทําใหผูทําการซื้อมีการสอบถามยังคนรูจัก
เพื่อความมั่นใจในรานคาที่จะซื้อสินคาออนไลน เพราะในปจจุบันมีการหลอกลวงการขายสินคาออนไลนเปนจํานวนมาก
3. จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน พบวา ขั้นตอนการประเมินทางเลือก สวนใหญประเมิน
ทางเลือกโดยการเปรียบเทียบราคา ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขั้นตอนการประเมินทางเลื อก สวนใหญจะเปรียบเทียบคุณภาพ
สินคาจากขอมูลที่ไดตามแหลงขอมูล ซึ่งอาจเปนเพราะวา รานคาขายสินคาออนไลนในปจจุบัน มีสินคาที่เหมือนหรือคลายกัน
ทําใหผูบริโภคสวนใหญจะพิจารณาจากราคาสินคาเปนหลัก และนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อตัดสินใจซื้อในขั้นตอนตอมา
4. จากการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดื อนมี ผ ลตอกระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าออนไลน จากการศึกษาพบว า ปจจั ย ส วนบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึ กษา อาชี พ สถานภาพ และรายไดเ ฉลี่ย ต อเดื อน มีผ ลต อกระบวนการตัด สิ นใจซื้อสินค าออนไลน ซึ่ งสอดคล องกั บ
งานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการทดสอบสมมติ ฐาน ปจจั ยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีกระบวนการตั ดสินใจซื้อสินคาผานอิ นเตอรเ น็ตที่แตกต างกัน ซึ่ ง
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อาจจะเปนเพราะวาในปจจุบันผูบริโภคแตละคนมีมุมมองในการซื้อสินคาออนไลนที่แตกตางกัน โดยเฉพาะการที่มีปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันดวย ก็จะยิ่งทําใหแตละคนมีกระบวนการตัดสินใจซื้อในแตละขั้นตอนที่แตกตางกัน
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
10.1.1 กระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค าออนไลน ข องผูบ ริ โ ภคในขั้ นตอนการพิ จารณาทางเลือก ส วนใหญ
พิจารณาจาก การเปรียบเทียบดานราคา และ การเปรี ยบเทียบด านการสง เสริม การขาย สวนขั้ นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ จะ
ตัด สิ นใจจากการสง เสริม การขายที่นาสนใจ และ ราคาสมเหตุ สมผล นอกจากนี้ เ มื่อพิ จารณาจากป จจั ย ส วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนมากที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ การจัดการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ (ดานการสงเสริมการตลาด) รองลงมาคือ สินคามี
ราคาถูกกวาการซื้อชองทางอื่น (ดานราคา) ซึ่งเห็นไดวา ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนสวนใหญ จะพิจารณาสินคาจาก
ราคาและการสงเสริมการขายเปนหลัก ดังนั้น รานคาขายสินคาออนไลนจะตองมีจัดการสงเสริมการขายตลอดเวลา หรือปรับ
ราคาต่ํากวาคูแขงจึงจะสามารถจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาของตนได
10.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
10.2.1 การวิจัยในครั้งนี้เปนการสํารวจเฉพาะผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น ขอบเขตการศึกษาอาจไม
สะทอนถึงกลุมพื้นที่อื่น จึงควรที่จะศึกษาในเขตพื้นที่อื่น หรือขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางกวานี้ทั้งในสวนระดับภูมิภาค หรือ
ในระดับประเทศ รวมถึงศึกษาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลนมากยิ่งขึ้น
10.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน เพื่อให
ไดผลการศึกษาที่มีความหลากหลาย และสงผลตอการนําไปใชในการสรางกลยุทธของผูประกอบการขายสินคาออนไลนตอไป
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การวิ จัย ครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาระดั บความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับ การเสีย ภาษีเ งินได บุค คลธรรมดา และ
เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมตามตัวแปรสวนบุคคล กลุมตัวอยา งในการศึกษา
ครั้งนี้ คื อ ประชาชนผู มีเงินไดบุคคลธรรมในเขตอําเภอเมื อง จัง หวัดอุบ ลราชธานี จํานวน 400 ชุด โดยวิธีการสุม ตัวอยาง
แบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง
กลุมตัวอยางส วนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรีย บเทียบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปรสวนบุคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ที่ตางกันมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จังหวัดอุบลราชธานี
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Abstract
The objective of this research was to study knowledge and understanding, compare the relationship
between the personal factors and knowledge and understanding. The sample group used in this research
was 400 on people have income in Ubon Ratchathani province selected by convenience sampling method.
The data analysis was done by using frequency, percentage and One-way Analysis of Variance (ANOVA).
The results showed that the majority were female, with bachelors’ degree and being employed at companies
or employee. The sample have knowledge and understanding about the personal income tax in average
level. The comparison of the knowledge and understanding about the personal income tax by analyzing
with independent variable such as personal factors, it was found at the difference personal factors such
as gender, education level and career has effect on the level of knowledge and understanding about
the personal income tax at the significance of 0.05 levels.
Keywords: knowledge and understanding, personal income tax, Ubon Ratchathani Province
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1. บทนํา
รัฐบาลของแตละประเทศมีหนาที่ในการจัดหารายได เพื่อนํามาใชในการบริหารและพัฒนาประเทศ ใหเกิดความ
มั่นคง และเจริญกาวหนา อันจะสงผลใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ งรายไดที่เปนภาษีอากร
เปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐบาลไทย เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมการ ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต
ภาษีศุลกากร เปนตน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมาย
กําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บเปนรายป รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่ตองนําไป
แสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายได ที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพื่อเปนการบรรเทาภาระ
ภาษีที่ตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาที่หักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดที่จา ยบางสวน เพื่อใหมี
การทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย (กรมสรรพากร, 2559)
ทั้งนี้ รัฐบาลผูจัดเก็บภาษีและประชาชนผูมีเงินไดซึ่งเปนผูจายภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่ง เรียกเก็บ
จากบุคคลผูมีเงินได และมีฐานภาษีกวางขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได โดยผูมีหนาที่เสียภาษีจะผลักภาระ
ภาษีไปใหบุค คลอื่นเสียภาษีแทนไมได หากรัฐบาลสามารถจัด เก็บภาษีเงิ นไดบุคคลธรรมดาไดเป นจํานวนมากในแตละป ก็
นับวาเปนแหลงรายไดที่สําคัญอยางหนึ่งของรัฐบาล โดยมีกรมสรรพากรเปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บภาษี
สวนการเสียภาษีอากรของผูมีเงินไดนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งทีผ่ ูเสียภาษีทุกคนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งผูมีหนาที่เสียภาษีทุกคนควรจะเปดใจ
เรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกตอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
จัง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป นศู นย กลางเศรษฐกิ จที่ สํ าคั ญ ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อตอนล างของประเทศไทย มี
ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,852,718 คน เปนจังหวัดที่มีประชากรจํานวนมากเปนอันสองของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร
และนครราชสีมา (สํานักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง, 2559) มีพื้นที่จํานวน 10,299,063 ไร มีประชากรอยูในวัย
ทํางาน อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 1,353,980 คน เปนผู อยูในกําลังแรงงานและมีงานทํา 903,867 คน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม รองลงมาคือ การขายสงและการขายปลีก (สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี, 2559)
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2559 มีอัตราการเสียภาษีเพิ่มขึ้น
คือ -21.18%, 7.79% และ 0.62% ตามลําดับ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อเปนแนวทางสําหรับการใหบริการความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งจะกอใหเกิดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกตองแกประชาชนผูมีเงินได
2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดั บความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเ งินไดบุ คคลธรรมดาของประชาชนในจัง หวั ด
อุบลราชธานี ตามตัวแปรสวนบุคคล
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3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกัน มีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาแตกตางกัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ความรู หมายถึ ง ความจํ าซึ่ ง เกิ ด จากการเรี ย นรู ม าก อ น ไม ว า จะเป น ความจํ า ในลั ก ษณะทั่ ว ไป วิ ธี ก าร
กระบวนการ โครงสราง ลําดับ และความเขาใจหมายถึงความสามารถในการสื่อความหายจากสิ่งที่เรียนรู โดยไมต องนําไป
สัมพันธกับสิ่งอื่น ๆ วันเพ็ญ สายชล (2549) ไดแก
1. การแปลความ คือ ความสามารถในการสื่อความหมาย จากสิ่งที่เรียนรูแลว ดวยวิธีสื่อความหมายอื่น เข าใจ
ความรูที่ปรากฏในการสื่อความหมายรูปแบบตาง ๆ
2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือสรุปสิ่งที่เรียนรูได
3. การขยายความ คือ ความสามารถในการพิจารณาสิ่งที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู ในดานโอกาส การนําไปใช
ผลและแนวโนมในอนาคต
ความรู (Knowledge) เปนพฤติกรรมขั้นแรก เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจําหรือโดยการนึกได โดยการ
มองเห็น การฟ งหรือการไดยิน ความรูเปนสวนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู ประกอบไปด วย คํานิยามหรื อคํา จํากัดความ
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง วิธีการแกไข ปญหาและมาตรฐาน เปนตน ความรูจ ึงเปนการจํา หรือระลึกอะไรก็ได ไมตองใช
ความสามารถทางความคิดหรือสมองมากนัก ดังนั้นการจําได เปนกระบวนการที่ใชในการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผล
เปนขั้นตอนที่ใชความสามารถทางการคิดและสมองมากขึ้นตามลําดับ สวนความเขาใจ (Comprehension) เปนสวนที่ตอมา
จากความรู จนถึงขึ้นของการสื่อความหมายโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ ซึ่งเกิดหลังจากบุคคลไดรับ
ขาวสารตาง ๆ และแสดงออกมาดวยการใชทักษะหรือการแปลความหมาย ไดแก การบรรยายขาวสารซึ่งไดยินมาโดยคํ าพูด
ของตน หรือการแสดงความคิดเห็น คาดคะเนหรือใหขอสรุปก็ได (มาโนช เวชพันธุ, 2532)
4.2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
ภาษี เ งิ นได บุ ค คลธรรมดา คื อ ภาษี ที่ จัด เก็ บ จากบุ ค คลทั่ วไป หรื อจากหน วยภาษี ที่ มี ลั กษณะพิ เ ศษ ตามที่
กฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บเปนรายป รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่
ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงิน
ไดบางกรณีกฎหมายยังกําหนดให ยื่นแบบฯ เสี ยภาษี ตอนครึ่ งป สํ าหรับรายได ที่เกิด ขึ้นจริ งในชวงครึ่ง ปแรก เพื่อเปนการ
บรรเทาภาระภาษีที่ ต องชําระและเงินได บ างกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทํ าหนาที่ หักภาษี ณ ที่ จายจากเงิ นได ที่จาย
บางสวน เพื่อใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย (สรรพากร, 2559)
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มนัส มนูญกุลกิจ (2552) ศึกษาและวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากรพื้ นที่ กรุง เทพมหานคร จากผลการศึ กษาดัง กล าว พบวา ปง บประมาณ 2547 – 2551 ปญ หาที่ มีผ ลกระทบต อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สําหรับทางดานผูมีเงินไดมีทัศนคติ
ในการเสียภาษีในทางลบ มีพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงภาษีอากร ขาดความรูความเขาใจเรื่องภาษีอากรอยางแทจริง ทําใหไม
ทราบประโยชนและผลตอบแทนของการเสียภาษีทางตรงและทางออม ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุ คคล
ธรรมดาของกรุงเทพมหานครแตละสํานักงานสูงหรือตํ่ากวาเกณฑปกติตามสภาพของพื้นที่ที่รับผิดชอบ สําหรับแนวทางในการ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2107
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บริหารการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย
สวนใหญเปนการดําเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของ
กรมสรรพากร แตบ างสํ านั กก็ ไ ด ดํ าเนิ นการโครงการต างๆ เพื่ อให การจั ด เก็ บ ภาษี เ งินได บุ ค คลธรรมดาของสํ านั ก งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทําโครงการตามลักษณะของผูมีเงินได และตามสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบของแตละสํานักงาน เพื่อ
มุงเนนการใหบริการ ความรูความเขาใจแกผูเสียภาษีและสรางความสมัครใจในการเสียภาษีของผูมีเงินได
พนิตนารถ เย็นทรัพย (2551) ศึกษาและวิจัยเรื่องความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผู มี
เงินเดือน ผลการวิจัยพบวาเมื่อแบงความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปน 3 ระดับ คือระดับมาก ปานกลาง และนอย
กลุมตัวอยางรอยละ 58.50 มีความรูในระดับปานกลางและจากการแบงทัศนคติเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี
และไม ดี อย างยิ่ ง โดยภาพรวมกลุ ม ตั วอย างมี ทั ศ นคติ ใ นระดั บ ปานกลางและพบว าทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกมี ค าเฉลี่ ย สู ง ต อการ
รับ ผิ ด ชอบประเทศชาติ ดวยการเสี ยภาษี อากร จากการหาความสั ม พั นธร ะหว างความรู แ ละทั ศนคติ พบว า ความรู ไ ม มี
ความสัมพันธกับทัศนคติ ดังนั้น ผูมีระดับความรูมากหรือนอยไมจําเปนตองมีทัศนคติดีหรือไมดีตามไปดวย ปญหาความรูและ
ทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนปญหาเชิงลึก มองโดยผิวเผินเหมือนไมมีปญหาการขาดความรูอยูหลายเรื่องและ
ปญหาทัศนคติเชิงลบบางประการหนวยงานรัฐที่จัดเก็บภาษีจึงควรใสใจในดานใหความรูแกประชาชนใหมากกวาที่เปนอยู มิใช
การทําหนาที่ประกาศแจงเตือนใหไปเสียภาษีภายในกําหนดเทานั้น แตควรใหความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดทั้งระบบ รวมทั้งใช
โอกาสนี้บอกกลาววาเงินภาษีจากประชาชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางไร
5. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
มีกรอบแนวคิดดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
1. ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. เงินไดที่ตองเสียภาษี
3. การคํานวณหักคาใชจายเงินไดพงึ ประเมิน
4. สิทธิในการหักคาลดหยอน
5. การคํานวณภาษีเงินได
6. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
7. วิธีการชําระภาษี
8. อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
9. การขอคืนเงินภาษีอากร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ขอบเขตการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
6.2 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งมี
จํานวนเทากับ 44,289 คน (ขอมูลจากสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ.2559)
กลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดโดยใชการคํานวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวน
ประชากร ตามการการคํานวณของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คํานวณไดเทากับ 396.42 หรือไดขนาดกลุม
ตัวอยางเทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมตั วอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บ รวมรวมขอมูลจาก
ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยขั้นตอนของการ
สร างแบบสอบถามเริ่ ม จากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข องจากนั้ นได สอบถามผู เ ชี่ ย วชาญ
แบบสอบถามแบง ออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากตํารา เอกสารที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคําถาม
ขั้นตอนที่ 3 ประเมิ นแบบสอบถามโดยผูทรงคุณวุฒิ ในดานดานสถิ ติ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม
(Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคํานวณคะแนนคาความสอดคลอง (Item-Objective-Congruence
: IOC) เมื่อผานการตรวจสอบแลวจึงไดทําการทดลองแจก (Tryout) พบวา มีคามากกวา 0.81
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
6.4 การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ มีดังตอไปนี้
1. การวิเ คราะห ขอมูลทั่ วไปของกลุม ตัวอยาง ประกอบด วย เพศ ระดั บการศึ กษา และอาชีพ จะใช คาสถิติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ รอยละ (Percentage)
2. การวิเ คราะห ขอมูลเกี่ย วกั บความรูความเข าใจเกี่ ยวกับการเสีย ภาษีเ งินไดบุ คคลธรรมดา เป นแบบสอบถาม
ตัวเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จํานวน 30 ขอ สอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะ
ใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
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3. การเปรีย บเที ยบคะแนนความถี่เรื่ องระดับ ความรู ความเขาใจเกี่ย วกั บการเสีย ภาษีเ งินไดบุ คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ตามตัวแปรสวนบุคคล จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variance : ANOVA) ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดใชโปรแกรมคํานวณทางสถิติ
4. วิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ดวยการใชคาความถี่และรอยละ
สําหรับการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัดการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจังหวัดอุบลราชธานี โดย
นําคาคะแนนที่ผูตอบแบบสอบถามไดถูกตองมาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน โดยผูวิจัยกําหนดแบงระดับความรูความ
เขาใจเปน 3 ระดับ โดยมีความกวางของชั้น ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห,2538)
ความกวางของชั้น

=
30 - 0

=
=
10
3
1) คาระหวาง 0 - 10 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย
2) คาระหวาง 11 -20 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง
3) คาระหวาง 21 - 30 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก
7. ผลการศึกษา
7.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 56.25 และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 41.75
7.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
การศึกษาเรื่องความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สามารถสรุปได ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ระดับความรูความเขาใจ
จํานวน
รอยละ
ระดับนอย (คาคะแนนระหวาง 0-10)
85
21.25
ระดับปานกลาง (คาคะแนนระหวาง 11-20)
205
51.25
ระดับมาก (คาคะแนนระหวาง 21-30)
110
27.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับ
ปานกลาง (คาคะแนนระหวาง 11-20 คะแนน) คิดเปนรอยละ 51.25 รองลงมาคือมีความรูความเขาใจในระดับมาก (คา
คะแนนระหวาง 21-30) คิดเปนรอยละ 27.50 และ มีความรูความเขาใจในระดับนอย (คาคะแนนระหวาง 0-10) คิดเปนรอย
ละ 21.25
7.3 การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
การเปรียบเทียบคะแนนความถี่เรื่องระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี ตามตัวแปรสวนบุคคล สามารถสรุปไดดังนี้
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1. เพศ จากการศึกษาพบวา เพศหญิงสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 49.73 รองลงมาคือระดับมาก รอยละ 37.97 และระดับนอย รอยละ 12.30 สวนเพศชายสวน
ใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.58 รองลงมาคือ
ระดับนอย รอยละ 29.11 และระดับมาก รอยละ 18.31
2. ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.80 รองลงมาคือระดับนอย รอยละ 35.51 และระดับ
มาก รอยละ 8.70 กลุม ตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.11 รองลงมาคือระดับมาก รอยละ 35.11 และ ระดับนอย รอยละ 13.78 กลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท สวนใหญมีความรูความเขาในเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับมาก รอยละ
51.35 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง รอยละ 35.14 และระดับนอย รอยละ 13.41
3. อาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพพนั กงานบริษัท หรือลูกจาง สวนใหญมี ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง รอยละ 51.08 รองลงมาคือระดับนอย รอยละ 32.26 และระดับ
มาก รอยละ 16.67 อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในระดับปานกลาง รอยละ 61.07 รองลงมา ระดับมาก รอยละ 24.43 และระดับนอย รอยละ 14.50 อาชีพเจาของกิจการ
สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับมาก รอยละ 52.94 รองลงมาคือระดับปานกลาง รอย
ละ 39.71 และระดับนอย รอยละ 7.35 อาชีพอิสระ สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
ระดับมาก รอยละ 73.33 รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 20.00 และระดับนอย รอยละ 6.67
7.4 การทดสอบสมมติฐาน
นักวิจัยไดตั้งสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันยอมมีผลตอความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังนี้
1. การเปรี ยบเทีย บระดั บความรู ความเข าใจเกี่ ย วกั บ การเสี ย ภาษี เงิ นได บุ คคลธรรมดาตามตัวแปรเพศ พบว า
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเพศหญิงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสูงกวาเพศชาย
2. การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปรระดับการศึกษา
พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี
3. การเปรีย บเทีย บระดับความรู ความเขาใจเกี่ ยวกั บการเสีย ภาษี เงินไดบุค คลธรรมดาตามตัวแปรอาชีพ พบว า
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูที่มีอาชีพเจาของกิจการและ
อาชีพอิสระ มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมสูงกวาผูมีมีอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง และอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
8. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง
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กลุม ตัวอย างส วนใหญมีค วามรู ความเขาใจเกี่ย วกั บภาษี เงินได บุค คลธรรมดาอยู ในระดับ ปานกลาง (คาคะแนน
ระหวาง 11-20 คะแนน) รองลงมาคือมีความรูค วามเขาใจในระดับมาก (คาคะแนนระหวาง 21-30) และ มีความรูความเขาใจ
ในระดับนอย (คาคะแนนระหวาง 0-10)
การเปรียบเทียบความรูความเขาใจ เพศหญิงและเพศชาย สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษี
เงินได บุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง ระดั บการศึ กษาต่ํา กวาระดับปริญ ญาตรี และระดับปริญ ญาตรีส วนใหญ มีระดั บ
ความรูความเขาใจในระดั บปานกลาง ระดับการศึกษาปริ ญญาโท สวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจในระดับ มาก อาชี พ
พนักงานบริงานบริษัทหรื อลูกจาง และ อาชีพรับ ราชการหรือรัฐวิ สาหกิจ สวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง
อาชีพเจาของกิจการและอาชีพอิสระ สวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับมาก
การทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกันมีผล
ตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุ บลราชธานี สามารถ
อภิปรายผลไดดังตอไปนี้
5. จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตนาถ เย็นทรัพย (2549) เรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา : ผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนรู
เพียงใด คิดอยางไร เพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคลธรรมดาของผูมีเงินไดประเภทเงินเดือน ซึ่ง
ผลงานวิจัยพบวา ดานความรูกลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเปนเพราะวากรมสรรพากรเปนหนวยงาน
ภาครั ฐที่มีห นาที่ หลักในการจัดเก็บภาษีไดมี การพัฒนาเพื่อรณรงคสงเสริมเผยแพรความรูเ กี่ยวกับการเสีย ภาษี อากรอยาง
ตอเนื่อง และทั่วถึง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนะเทศที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการเสีย
ภาษีอยูบาง และจากการศึกษามีความรูอยูในระดับปานกลาง
6. จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามตัวแปรอาชีพ
พบวา อาชี พเจาของกิ จการและอาชี พ อิส ระ มีร ะดับ ความรูค วามเข าใจเกี่ย วกั บ ภาษี เ งิ นได บุค คลธรรมดา สูง กวา อาชี พ
พนักงานบริษัทหรือลูกจาง และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตกตางกับงานวิจัยของ สายสมร สังขเมฆ (2553) เรื่อง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกั บการเสี ยภาษีเงิ นไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภู เก็ต ผลการศึกษาพบวา ผู ที่มีอาชี พ
พนักงานลูกจางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สูงกวา อาชีพเจาของกิจการ อาชีพอิสระ ซึ่งอาจจะเปน
เพราะวา ในปจจุบันมีประชาชนประกอบธุรกิจสวนตัว เปนเจาของกิจการ และประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น อีกทั้ง เรื่องภาษี
อากรในการทําธุรกิ จเป นเรื่ องที่ตองศึ กษาและทําความเข าใจ เพื่ อใชในการวางแผนประกอบธุ รกิจ จึง ทําใหอาชีพ เจาของ
กิจการและอาชีพอิสระมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่สูงกวา สอดคลองกับทฤษฎีของ มาโนช
เวชพันธ ในเรื่องความรู (Knowledge) เกี่ยวของกับการจดจําหรือการนึกได และความเขาใจ (Comprehension) เปนสวนที่
ตอจากความรู เหมือนกับระดับความรูความเขาใจ ซึ่งถ าผูเสียภาษีมีความรูแ ลวไดนํามาใชหรือปฏิบั ติ ก็จะทําใหสามารถมี
ความรูความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
9. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
กลุ มตั วอยางสวนใหญ มี ความรูค วามเข าใจเกี่ ยวกับ ภาษี เงิ นไดบุ ค คลธรรมดาอยูใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ งจาก
การศึกษาแมกลุมตัวอยางจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูบาง แตกรมสรรพากรที่เปนหนวยงาน
ของภาครัฐที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษี จะตองมีการประสัมพันธหรือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรม
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูความเขาใจในประเด็นตางๆ เชน เงิน ไดที่ตองเสียภาษี
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การคํานวณหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน สิทธิในการหักลดหยอนภาษี การคํานวณภาษีเงินได การยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษี วิธีการชําระภาษี อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรม และการขอคืนภาษีอากร เพื่อสรางความรูความเขากับกับประชาชนผูเสีย
ภาษี และเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดอยางถูกตองตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) การวิจัยในครั้งนี้เปนการสํารวจเฉพาะเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น ขอบเขตการศึกษาอาจไม
สะทอนถึงกลุมพื้นที่อื่น จึงควรที่จะศึกษาในเขตพื้นที่อื่น หรือขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางกวานี้ทั้งในสวนระดับภูมิภาค หรือ
ในระดับประเทศ เพื่อทําใหเห็นถึงภาพกวางของความรูความเขาใจของบุคคลที่เกีย่ วของกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรม
2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อให
ไดผลการศึกษาที่มีค วามหลากหลาย และทําใหเ ขาใจมุม มองของประชาชนในเรื่องที่ เกี่ยวของกับการเสียภาษีเงิ นไดบุคคล
ธรรมดามากยิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซือ้ เสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม
Factors affecting Online Shopping Behavior of Thai and Vietnamese
Female Students
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงที่สงผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน
2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม 3) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในรู ปแบบออนไลน สําหรับธุ รกิจเสื้อผ ากลุ มนักศึกษาหญิ ง ตัวอยางที่ใ ชในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิ งที่ซื้อ
เสื้อผาผานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยและเวียดนาม จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบโควตา เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใช ใชคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) การเลื อกซื้อเสื้อผ าออนไลนข องนักศึ กษาหญิง จํ าแนกตามป จจัยส วนบุค คล พบวา มีความ
แตกตางกันตามคณะที่กําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลน
ระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนดาน พบวา นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอการเลือกชองทางการสั่งซื้อผาน Facebook และ Shopee อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรั บธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง
พบวา การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.27) และ
ดานราคา (β = 0.13) การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Lazada ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานการสงเสริม
ตลาด (β = 0.12) สวนการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Shopee พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดไม
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อ เสื้อผาออนไลน นักศึกษาไทยและเวียดนาม
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Abstract
This research Aimed to 1) study the personal factors that affect the female students to buy
clothes online 2) compare the behavior of buying clothes online between Thailand female students and
Vietnam female students 3) study the marketing mix in an online clothing business groups for female
students. The samples used in the study were female students bought clothes through the Internet in
Vietnam and Thailand total number 400 people. The quotas sampling the instruments used in the
questionnaire data were analyzed using Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation: S.D., t-test,
One Way ANOVA ,Enter Multiple Regression Analysis and Content analysis.
The results showed that: 1) Buying clothes online of female students by personal factors were
found to be different faculty on the education level of statistical significance .05 2) Comparison buying
clothes online behavior among Thailand female students and Vietnam female students found that the
differences were statistically significant at the .05 level. When considering that female students Thailand
and Vietnam affect your channel orders through Facebook and Shopee significant statistical level. 05
3) The marketing mix to form online clothing business group of female students were buying clothes online
through channels ordered Facebook to be influenced by the factors of the product (β = 0.27) and the
price (β = 0.13). buying clothes online channel order Lazada influenced by factors promoting market
(β = 0.12) and to buy clothes online channel, Buying clothing online via Shopee factors that affect the
marketing mix, not statistically significant.
Keywords: purchase behavior, clothes online, Thailand Vietnam Students
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1. บทนํา
เสื้อผาและเครื่องนุง หมเปนปจจัย 4 ที่มนุ ษยทุกคนใชใ นชีวิตประจําวั น นอกจากจะเปนประโยชน ในการปอ งกั น
ความหนาว ความรอน และปองกันสิ่งที่อันตรายจากภายนอก เสื้อผาและเครื่องนุงหมยังชวยเสริมสรางบุคลิกภาพแสดงใหเห็น
ถึงรสนิยมสามารถบงบอกถึงภาพลักษณและสถานภาพทางสังคมของผูสวมใสดวย ฉะนั้นการแตงกายจึงเปนคานิยมที่สําคัญ
สําหรับมนุษยทุกคน ปจจุบันเสื้อผาไดมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัยมีใหเลือกตามความตองการของผูใชและ
ชองทางการซื้อที่หลากหลายชองทาง ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตถือเปนชองทางในการเลือกซื้อเสื้อผาที่นิยมและใชกัน
อยางแพรหลายทั่วโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน เปนอยาง
มากและการใชบริการอินเทอรเน็ตไมไดถูกจํากัดอยูแตในเฉพาะการสื่อสารหาขอมูลเทานั้นแตไดขยายไปสูกลุมธุรกิจเพื่อการ
ซื้อขายสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหการติดตอระหวางธุรกิจจากสื่อ
อินเทอรเน็ตพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีการใชงานกันอยางกวางขวางมากขึ้น สื่ออินเทอรเน็ตทําใหบุคคลทั่วไป บริษัทขนาดเล็ก
สามารถขายสินคาบนเครือขายอินเทอรเน็ตได โดยมีโอกาสเทาเทียมกับบริษัทใหญๆ และสื่ออินเทอรเน็ตก็เขามามีบทบาททาง
กลยุ ทธด านการตลาดของการซื้อขายเสื้อผา โดยปกติการซื้ อเสื้อผ าจะซื้อจากรานขายเสื้ อผ าในหางสรรพสินค า หรือยาน
ศูนยการคา แตปจจุบันการซื้อขายเสื้อผาผานอินเทอรเน็ตเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย ทั้งเสื้อผารูปแบบทั่วไป เสื้อผาแฟชั่น
และเสื้อผาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียง
ธุรกิจเสื้อผาออนไลนเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจ โดยเฉพาะตลาดเสื้อผาผูหญิง เนื่องจากกลุมผูบริโภคเพศหญิงเปน
ตลาดขนาดใหญ มีแนวโนมการแตงกายตามสมัยนิยมสูง นอกจากนี้ตลาดเสื้อผาของผูหญิงมีอัตราการเติบโตที่สูง กวาตลาด
เสื้อผาของผูชาย สาเหตุเพราะวาผูหญิงตัดสินใจซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยอารมณและความรูสึกเปนสวนใหญ ขณะที่ผูชาย
ตัดสินใจซื้อดวยเหตุผลและดูเรื่องราคาเปนหลัก กลุมนักศึกษาจัดในกลุมวัยรุนซึ่งเปนกลุมที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและมี
ความหวือหวามากที่สุด เนื่องจากเปนกลุมที่มีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองคอนขางสูง เปนกลุมที่มีการรับรูไวตอสื่อ ถูก
ชักจูงไดงาย และมีความหลากหลายในดานการใชจาย อีกทั้ งยังเปนกลุมที่มีการใชอินเทอร เน็ตอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ
นักศึกษาหญิง ซึ่งเปนเพศและวัยที่มีความรักสวยรักงามและชอบการแตงกายใหสวยงาม
ประเทศไทยอยูในกลุมอาเซียนถือเป นหนึ่งในดินแดนที่มี ประชากรอิ นเทอร เน็ตเพิ่มขึ้นรวดเร็ วติดอันดับโลก เป น
ประเทศที่มีการพัฒนาธุรกิจสูงมากแตหลายปที่ผานมา ธุรกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาชาลง โดยไดเห็นชัดวา เมื่อกอน
ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนากวาประเทศเวียดนามแตหลายปนี้ประเทศเวียดนามมีการพัฒนาเร็วมาก สาเหตุนี้มาจาก
หลายประเด็น โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนประเด็นสําคัญหนึ่งที่ทําใหกอการเปลี่ยนแปลงในดานธุรกิจ ของประเทศ
เวียดนามกับประเทศไทย จากขอมูลของ Internet World Stats พบวา ประเทศเวียดนามมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด
64,000,000 คน ในขณะที่ประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด 57,000,000 คน (Internet World Stats, 2017)
จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นไดวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตของทั้งสองประเทศมีความแตกตางกัน โดยประเทศเวียดนามมีจํานวน
ผูใช อินเทอรเน็ ตมากกวาประเทศไทย จึง มีผ ลกระทบตอการทําธุ รกิ จออนไลน แตอยางไรก็ตามทั้ง ประเทศเวี ยดนามและ
ประเทศไทยเนนตลาดกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน โดยเจาะจงกลุมลูกคาผูหญิงโดยนักศึกษาหญิงก็เปนกลุมลูกคาสวนหนึ่งใน
กลุมผูหญิง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมนักศึกษาหญิงในแตละประเทศไมเหมือนกัน ทั้งทางดานทัศนคติ ความเชื่อ
และสถานภาพทางสังคม
ดังนั้นจากการที่มีผูคนใหความสําคัญ ตอการใชสื่ออินเทอรเน็ตมากขึ้นส งผลใหมีอิทธิ พลอยางมากในการทํ าธุรกิ จ
ออนไลน และการพัฒนาธุรกิจในประเทศ จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา ทําไมนักศึกษาหญิงสวนใหญหันมาเลือกซื้ อสินคาทาง
ชองทางดังกลาวมากขึน้ จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนของนักศึกษาหญิง กรณีเปรียบเทียบระหวางไทยกับ เวียดนาม เพื่อทราบถึงความแตกตางของพฤติกรรมนักศึก ษา
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หญิงไทยและเวียดนามในการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน เพื่อประโยชนในการทํากลยุทธทางการตลาดใหมที่นาสนใจและสามารถ
สรางรายไดใหแกผูประกอบการธุรกิจเสื้อผา และตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหสอดคลองกับเทคโนโลยี ที่เขามามี
บทบาทในสังคมปจจุบัน
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงที่สงผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม
3. เพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง
3. สมมติฐานในการศึกษา
1. ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน
2. นักศึกษาหญิงไทยกับเวียดนามที่มีสัญชาติแตกตางกัน มีผลตอการเลือกชองทางการสั่งซื้อที่แตกตางกัน
3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษางานวิ จัย ตาง ๆ ที่เ กี่ย วข องเพื่ อสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย ซึ่ง จะแบ งสาระของการ
ทบทวนวรรณกรรมไดดังนี้
4.1แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค .
ผูบริโภค (Customer) หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิทธิที่ จะตองการและบริโภคผลิตภัณฑที่
เสนอขายในตลาดซึ่งอาจกลาวไดวาทุ กคนคื อผูบ ริโภคและทุ กคนไมจําเปนที่ จะตองการผลิตภั ณฑเ หมือนกัน ผู บริโภคอาจ
ตองการผลิต ภัณฑ ที่ยั งไมมี ขายในตลาด แต ผูบ ริโ ภคจะไดรั บความพอใจก็ต อเมื่อกิ จการได ตระหนั กถึ งความต องการและ
ผลิตภัณฑนั้นออกจําหนายผูบริโภคอาจซื้อผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตนเองและครอบครัว หรือซื้อสินคาเพื่อ
สรางความพอใจใหกับกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยู (อุดลย จาตุรงคกุล, 2543 : 5)
อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์ (2549 : 2) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ตามการจํากัดความของ
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย ซึ่งดําเนินไปภายใตผล
สะทอนที่เกิดจากภาวะแวดลอม พฤติกรรม ความรูสึกนึกคิด และความรูความเขาใจของมนุษย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
หรือ พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับหนวยการซื้อ (The buying units) และกระบวนการแลกเปลี่ยน ซึ่งเกี่ยวของ
กับการไดมา การบริโภคและการกําจัดทิ้งซึ่งผลิตภัณฑบริการ ประสบการณ และความคิดตางๆ ทั้งนี้ คําวา หนวยการซื้อ จะ
ครอบคลุมทั้งผูบริโภคโดยทั่วๆ ไป ทั้งที่เปนรายบุคคล เปนกลุมหรือเปนองคกรก็ไดหรือ พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง เรื่องที่
เกี่ยวกับบุคคลแตละคน กลุมคนหรือองคกร และกระบวนการที่ใชในการเลือกเฟน การสรางความมั่นใจ การใชและการกําจัด
ผลิตภัณฑบริการ ประสบการณหรือแนวความคิด เพื่อสนองความตองการและความพึงพอใจของตนตลอดจนผลกระทบของ
กระบวนการดังกลาว ที่มีตอผูบริโภคและสังคม
จากความหมายของพฤติ กรรมที่กลาวมาข างตน สามารถสรุ ปไดวา พฤติกรรมผูบริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซื้อ การใช การประเมินผลหรือจัดการกับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภค
คาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2117
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4.2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการ
สามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด (ศิ ริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ, 2541 : 35-36)
องคประกอบของสวนประสมการตลาด
สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การ กําหนดราคา (Price) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่งวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้
ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ โดยเนน
น้ําหนักที่ P ใดมากกวากัน เพื่อใหสามารถ ตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค
4.2.1 ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได กิจการนั้นจะตองมีสิ่งที่จะเสนอขาย
อาจเปนสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความตองการได การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น นักการ
ตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑในรูปของผลิต ภัณฑเบ็ดเสร็จ (Total Product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและ
ผลประโยชนอื่นที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคานั้น ผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให
สอดคลองกั บความตองการของกลุ มเปาหมาย โดยเนนถึ งการสรางความพอใจใหแกผู บริโภคและสนองความต องการของ
ผูบริโภคเปนสําคัญ
4.2.2 การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมา รวมทั้งหาชองทางการจัดจําหนายและ
วิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การกําหนดราคา ที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑที่จะ
นําไปเสนอขายกอนที่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจตองมีเปาหมายวาจะตั้งราคา เพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครอง
ตลาด (Market Share) หรือเพื่อเปาหมายอยางอื่น อีกทั้งตองมี การใชกลยุทธในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจาก
ตลาดเปาหมายและสูกับคูแขงขันไดในการแขงขัน ในตลาด ผูกําหนด กลยุทธการตลาดดานราคาตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ
ดังนี้ (1) คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาใน คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคานั้น
ผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขัน (4) ปจจัยอื่นๆ
4.2.3 การจัดจําหนาย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดนั้น ถึงแมวาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็
ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมื่อเกิดความตองการ 2 ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาก็ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังนั้น นักการตลาดจึงจําเปนตอง พิจารณาวาที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขาย
สินคา การจัดจําหนายเปนเรื่องที่ซับซอน แตก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองศึกษา
4.2.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) ในปจจุบันธุรกิจมักสนใจภาพพจนของ
กิจการ ธุรกิจไดใชเ งินจํานวนมากเพื่อสรางชื่อเสียงและภาพพจนข องกิจการ ปจจุบันองคกรธุ รกิจสวนใหญไ มไดเน นที่การ
แสวงหากําไร (Maximize Profit) เพียงอยางเดียว ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบริการแกสังคมดวย (Social Objective)
เพราะความอยูร อดขององคการธุ รกิจจะขึ้นอยูกับการยอมรับของกลุ มผูบริโภคในสังคม ถาหากกลุมผูบ ริโภคตอตานหรือมี
ความคิดวาองคการธุรกิจแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากจนไมคํานึงถึงสังคมหรือผูบริโภค
4.3 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวามีงานวิจัย จํานวนมากที่ได ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึ กษาหญิงที่มีผลต อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่ น
อาทิ งานวิจัยของ ชัยวัฒน พิทักษรักธรรม (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
ของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคแตกตางกันตามลักษณะของเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส งานวิจัยของรัชชานนท แยมศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทาง
การตลาดแนวคิดใหมกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เปรียบเทียบความ
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คิดเห็ นของผูบริ โภคเสื้อผาออนไลนในภาพรวมจํ าแนกตามอายุ ตามสถานภาพ ตามระดับการศึกษา ตามอาชีพ และตาม
รายได พบวาผูบริโภคเสื้อผาออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมแตกตางกัน
ผลการการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรางกรอบแนวความคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม
(Questionnaire)เปนเครื่องมือเก็บวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรในประเทศไทยที่ใชอินเทอรเน็ต จํานวน
57,000,000 คน และประชากรในประเทศเวียดนามที่ใชอินเทอรเน็ต จํานวน 64,000,000 คน โดยรวมทั้งหมด ประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้จึงเทากับ 121,000,000 คน (Internet World Stats, 2017)
ผูวิจัยไดทําการกําหนดตัวอยางในการวิจัยโดยใชสูตรของ Taro Yamane (1967) ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยคิดจากสัดสวนของผูที่ใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยมีการแบง
สัดสวนตัวอยาง ดังนี้ ตัวอยางนักศึกษาหญิงไทย จํานวน 200 คน และนักศึกษาหญิงเวียดนาม จํานวน 200 คน แบบสอบถาม
ที่ไดสรางขึ้นมามีการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity ) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับตัวแปรที่ตองการวัด แบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลอง (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach
Coefficient) โดยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแตละสวน ผลการวิเคราะหไดดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่น
ตัวแปรสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด

คาแอลฟา ครอนบาค
0.86
0.81
0.91
0.91

ผลการวิเคราะหตัวแปรสวนประสมทางการตลาดพบวาเครื่องมือผานการทดสอบทั้งความตรงและความเชื่อมั่น และ
สามารถนําไปเก็บขอมูลสําหรับการวิเคราะหตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุคูณ
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ 22 คิดเปนรอยละ 30.50 อยูคณะวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ) คิดเปน
รอยละ 32.30 สวนใหญอยูชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 44.0 สวนใหญอยูในสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 98.30 และสวนใหญมี
รายไดตอเดือนต่ํากวา 4, 000 บาท คิดเปนรอยละ 33.30
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ปจจั ยสวนบุคคลแตกตางกันมี ผลต อพฤติ กรรมของนักศึ กษาหญิง ในการเลื อกซื้ อ
เสื้อผาออนไลน
ตารางที่ 2 การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
ANOVA
อายุ
1.08
คณะที่กําลังศึกษา
2.60*
ชั้นปการศึกษา
1.74
สถานภาพ
0.11
รายไดตอเดือน
0.46

sig
0.37
0.03
0.14
0.90
0.77

ผลการวิ จัย พบว า การเลื อกซื้ อเสื้ อผ าออนไลน ข องนั กศึ กษาหญิ ง จําแนกตามป จจัย ส วนบุ ค คล พบว า มี ค วาม
แตกตางกันตามคณะที่กําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2120 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 นักศึกษาหญิงไทยกับเวียดนามที่มีสัญชาติแตกตางกัน มีผลตอการเลือกชองทางการ
สั่งซื้อที่แตกตางกัน
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม
ชองทางการสั่งซื้อ
สัญชาติ
N
Mean
S.D.
t
1. Facebook
ไทย
200
4.05
1.19
1.98*
เวียดนาม
200
3.85
0.78
2. Shopee
ไทย
200
2.42
1.35
-3.21**
เวียดนาม
200
2.85
1.34
3. Lazada
ไทย
200
2.40
1.34
0.04
เวียดนาม
200
2.39
1.22

Sig.
0.05
0.00
0.97

เมื่อเปรียบเทีย บพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนระหว างนักศึ กษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอ
การเลือกชองทางการสั่งซื้อผาน Facebook และ Shopee อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการ
เลือกซื้อเสื้อผาออนไลน สามารถพิสูจนไดจากตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน ผานชองทางการสั่งซื้อ Facebook
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
B
S.D.
Beta
t
(Constant)
1.75
0.33
5.35
1. ดานผลิตภัณฑ
0.46
0.11
0.27
4.27**
2. ดานราคา
0.19
0.10
0.13
1.94*
3. ดานการจัดจําหนาย
0.02
0.11
0.01
0.19
4. ดานการสงเสริมการตลาด
0.07
0.08
0.05
0.92

Sig.
0.00
0.00
0.05
0.85
0.36

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.27) และ ดานราคา (β = 0.13)
ตารางที่ 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน ผานชองทางการสั่งซื้อ Shopee
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
B
S.D.
Beta
(Constant)
2.20
0.47
1. ดานผลิตภัณฑ
0.07
0.15
0.03
2. ดานราคา
0.19
0.14
0.10
3. ดานการจัดจําหนาย
0.14
0.15
0.07
4. ดานการสงเสริมการตลาด
0.12
0.11
0.07

t
4.70
0.43
1.38
0.91
1.08

Sig.
0.00
0.67
0.17
0.36
0.28
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Shopee พบวาไมมีปจจัยใดสงผล
ตารางที่ 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน ผานชองทางการสัง่ ซื้อ Lazada
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
B
S.D.
Beta
(Constant)
1.00
0.44
1. ดานผลิตภัณฑ
0.07
0.14
0.04
2. ดานราคา
0.04
0.13
0.02
3. ดานการจัดจําหนาย
0.16
0.14
0.08
4. ดานการสงเสริมการตลาด
0.19
0.10
0.12

t
2.29
0.52
0.28
1.12
1.95*

Sig.
0.02
0.61
0.78
0.26
0.05

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนผา นชองทางการสั่งซื้อ Lazada ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานการสงเสริมตลาด (β = 0.12)
7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความแตกตางกันตามคณะที่
กําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอการเลือกชองทางการสั่งซื้อผาน
Facebook และ Shopee อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ การเลือกซื้อ
เสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิง ไดแกคณะที่กําลังศึกษา และสัญชาติของผูตอบแบบสอบถาม ผลงานวิจัยที่พบ จะขัดแยงกับ
งานวิจัยของ ชัยวัฒน พิทักษรักธรรม (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
ของผูบริโภค พบวา พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคแตกตางกันตามลักษณะของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส และงานวิจัยของ รัชชานนท แยมศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาด
แนวคิดใหมกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภค
เสื้อผาออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม ดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคเสื้อผา
ออนไลนในภาพรวมจําแนกตามอายุ ตามสถานภาพ ตามระดับการศึกษา ตามอาชีพ และตามรายได พบวาผูบริโภคเสื้อผ า
ออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมแตกตางกัน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา สวนการเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลน ผ านช องทางการสั่ งซื้ อ Lazada ได รับ อิ ท ธิพ ลจากป จจัย ด านการส ง เสริ ม ตลาด จะเห็ นได วาป จจั ยที่ ไ ม มีผ ลต อ
การตลาดในรูปแบบออนไลน สําหรับธุร กิจเสื้ อผากลุมนักศึกษาหญิง ไดแก ดานการจั ดจําหนาย ทั้งนี้ เพราะช องทางการจั ด
จําหนายของสินคาดังกลาวไมมีความแตกตางกันเมื่ออยูในโลกออนไลน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผูป ระกอบการพาณิ ชย อิเ ล็กทรอนิ กส ควรใหค วามสําคัญ กับ ปจจัย ทางดานส วนประสมทางการตลาด
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทําใหสินคาออนไลนมีคุณลักษณะแตกตางไปจากสินคาที่สามารถหาซื้อไดตามรานคาทั่ วๆไป เพื่อเปน
การกระตุนใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการใหความสําคัญเรื่องของคุณภาพสินคาใหมากขึ้น
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1.2 ประเด็นเรื่องการมีกฎหมายรองรับการซื้อ-ขายสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยตรง
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคามากที่สุด
1.3 ผูประกอบการควรมีการจัดการเรื่องการขนสงใหถึงมือผูบริโภครวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยอาจนําแนวคิดของ
การขนสงแบบโลจิสติกสมาใช เพื่อใหสินคาถึงมือผูบริโภครวดเร็วที่สุดและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งถือเปนประเด็นที่
สําคัญในดานการจัดจําหนาย อันจะสงผลตอพฤติกรรมในการสั่งซื้อของลูกคาครั้งตอไป
1.4 ผูประกอบการควรใหค วามสํ าคัญ กับป จจัย สวนประสมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการทําให
สินคาและบริการออนไลนมีคุณลักษณะแตกตางไปจากสินคาที่สามารถหาซื้ อไดตามรานคาทั่วไป เพื่อเปนการกระตุนในให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น
1.5 ผูประกอบการควรมีการโปรโมชั่นให มากขึ้น อยางเช น ลดราคา เมื่อเปนลู กคาประจํา หรือลูกค าที่ซื้อ
จํานวนมาก มีการใหของแถม เพื่อเปนการกระตุนในใหผูบริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาออนไลนครั้งตอไป
1.6 ผูประกอบการเมื่อโพสรูปของเสื้อผาขึ้นเว็บ ควรโพสรูปภาพที่ตนเองถายจริงและระบุราคาใหชัดเจน เพื่อ
ทําใหลูกคาเชื่อมั่นในสินคา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 นอกจากการศึกษาเกี่ย วกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิง งานวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการไมเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน หรือปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลิ กซื้อเสื้อผาออนไลน
เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่ทําใหนักศึกษาหญิงมีทัศนคติเชิงลบตอการซื้อเสื้อผาออนไลน
2.2 ในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษา
หญิง เชน ปจจัยทางดานการสื่อสารทางการตลาด เพื่อใหไดหลักฐานเชิงประจักษที่ขยายมากขึ้น
2.3 เนื่องจากกลุม ตัวอยางของการศึกษาวิ จัย ครั้ง นี้จํากัด เฉพาะนักศึกษาหญิง ดัง นั้นเพื่ อให ผลการศึกษาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการขยายกลุมตัวอยางเปนกลุมวัยรุน อาจสงผลใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออนไลนตามเพศแตกตางกัน
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ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค 7
Factors affecting organization attachment of Police government officer
Training Center Provincial Police Region 7
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 7 2) เปรียบเทียบความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
และ 3) ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน ที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝก
อบรมตํารวจภูธรภาค 7
กลุม ตัวอยางที่ใช ในการวิ จัย คือ ขาราชการตํ ารวจศูนยฝกอบรมตํา รวจภูธรภาค 7 จํานวน 114 นาย ไดมาโดย
การสุมแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผานการทดสอบความตรง และความเที่ยง สถิติที ่ใช ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test การวิเคราะหความแปรปรวน และการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 มีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคการ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเต็มใจ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความปรารถนา
และดานความเชือ่ มั่น ตามลําดับ 2) ความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวามีความ
แตกตางกันตาม อายุ ชั้นยศ อายุราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการ
ทํางานที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวาเกิดจากโอกาสความกาวหน า
ในหนาที่การงาน (β = 0.30) ทัศนคติที่ดีตอองคการ (β = 0.47) และ ดานรายไดและสวัสดิการ (β = 0.24)
คําสําคัญ: ความผูกพันองคการ สภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน ขาราชการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
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Abstract
This research Aimed 1) Study of the level of organization attachment Police government officer
Training Center Provincial Police Region 7. 2) Comparison of organization attachment Police government
officer Training Center Provincial Police Region 7 according to personal factors. 3) Study the influence of
environment to promote work affecting attachment Police government officer Training Center Provincial
Police Region 7.
The samples used in Police government officer Training Center Provincial Police Region 7 total
number 114 people acquired by convenience sampling. The instruments used in the questionnaire and
tested the validity and reliability of significance used data were analyzed using Percentage, Frequency,
Mean, Standard Deviation: S.D., t-test, One Way ANOVA and Enter Multiple Regression Analysis.
The results showed that: 1) Police government officer Training Center Provincial Police Region 7
had comment on Organizational attachment at high level. Considering that it was found the willingness
the average was the highest desire and confidence respectively. 2) Organization attachment Police
government officer Training Center Provincial Police Region 7 found that there were differences based on
age, class rank, age, official statistical significant level of .05 .3) The influence of the environment to
promote the work affects Organization attachment Police government officer Training Center Provincial
Police Region 7 found the opportunity in the work (β = 0.30) attitude towards the organization (β = 0.47)
and the income and welfare (β = 0.24).
Keywords: organization attachment, environment to promote the work, Police Government Officer
Training Center Provincial Police Region 7
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1. บทนํา
องคการ คือ กลุมบุคคลที่มารวมกันทํากิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันภายใตระเบียบและกฎเกณฑที่ตั้งไว การ
รวมกันของกลุมตองถาวร มีการจัดระเบียบภายในกลุมเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละคน ตลอดจนกําหนดระเบีย บขอบังคับ
ตาง ๆ ใหยึดถือปฏิบัติ องคการนั้นมีหลายประเภท การจําแนกประเภทขององคการอาจจําแนกโดยโครงสรางหรือจําแนกโดย
วัตถุประสงค การจําแนกองคการโดยยึดโครงสรางแบงออกเปนองคการที่เปนทางการและองคการที่ไมเปนทางการ สวนการ
จําแนกองคการโดยยึดวัตถุประสงคแบงออกเปนองคการเพื่อประโยชนของสมาชิก องคการทางธุรกิจ องคการเพื่อบริการ และ
องคการเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการเพื่อบริการประชาชนในกรณีที่เปนของรัฐหรือเพื่อ
แสวงหากําไรในกรณีที่เปนองคการของเอกชน องคการทุกประเภทจะตองสรางสิ่งที่มีคุณคาใหสังคมตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก และเพื่ อความเจริ ญเติบ โตขององค การ ความรู ความเข าใจในธรรมชาติ ข ององค การจะช วยให ผูบ ริห ารนําไป
ประยุกตในการบริหารองคการใหเกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่ตองการ ถามององคการในแงของ
กลุมคนก็จะบริหารโดยเนนมนุษยสัมพันธ ถามององคการในรูปของระบบก็จะเนนความสําคัญของทุกสวนขององคการ อยางไร
ก็ตาม องคการตองประกอบดวยคนและงาน (สมคิด บางโม, 2558 : 15-24)
คนจึง เปนทรัพยากรมนุ ษยที่มี ความสําคัญ ตอการดําเนินงาน เป นกําลั งสําคั ญที่ชวยผลักดันองคการขับเคลื่ อนไป
ขางหนาใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หากองคการใดไมมีทรัพยากรมนุษยหรือมีทรัพยากรมนุษยที่ไมมีคุณภาพ ขาดขวัญ
กําลังใจในการทํางาน ขาดทัศนคติที่เหมาะสม องคการจําเปนตองธํารงรักษาใหสมาชิกขององคการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่
ดี สรางขวัญกําลังใจ สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ จัดสรรสวัสดิการ พัฒนาใหบุคลากรขององคการมีศักยภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Lift : QWL) ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสราง
หลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากการรวมงานกับองคการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต เมื่อ
สมาชิ กในองค การมี ค วามผู กพั นองค การ จะสามารถทุ ม เทกํ าลั ง กาย และกํ าลั ง ใจในการทํ างานให องค การได อย างเต็ ม
ประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545 : 14-15)
ศูนย ฝกอบรมตํารวจภู ธรภาค 7 เป นหนวยงานในสัง กัด ตํารวจภู ธรภาค 7 มีห นาที่ผ ลิต ผูเ ขารับ การฝ กอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ ผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจใหกับสถานีตํารวจตางๆ และพัฒนาขาราชการตํารวจในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะการปฏิบัติงานใหขาราชการตํารวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7, 2560 ก) ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งที่จะตองสนับสนุนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ใ นการฝกอบรม เพื่อ
ผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาราชการที่เขารับการฝกอบรมใหมีคุณภาพออกสูสังคม และสรางแรงจูงใจแกข าราชการ
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ภายในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 ใหมีความผูกพันตอองคการ เพื่อนําพาองคการบรรลุเปาหมาย
จึงอาจกลาวไดวาการทําใหบุคลากรรูสึกผูกพันตอองคการเปนเรื่องที่มีความสําคัญ และเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ
อยางมากวาอะไรคือปจจัยที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ เพราะความรูสึกผูกพันตอองคการนับเป นปจจัยหนึ่ง ที่
สําคั ญ การที่ บุค ลากรมีค วามรัก ความผู กพันกับ องค การ จะทุม เทแรงกายแรงใจ ทํา งานไดอยางเต็ม ประสิท ธิภาพ รู สึกมี
ความสุขที่ไดทํางาน มีความรูสึกทาทายกับงาน และพรอมจะเรียนรู หาวิธีการใหม ๆ ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ
และมีสวนชวยใหการดําเนินการขององคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เมื่อใดก็ตามที่บุคลากรขององคการรูสึก
วาไมไดเปนสวนหนึ่งขององคการ หรือไมมีความสําคัญตอองคการตอไป ก็อาจทํางานในหนาที่ของตนไดไมเ ต็มประสิทธิภาพ
หรืออาจลาออกจากองคการ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายตอองคการ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรม
ตํารวจภู ธรภาค 7 เพื่ อใหท ราบถึ งป จจั ย ที่มี อิท ธิพ ลต อความผู กพั นองค การของข าราชการตํ ารวจอันจะเป นประโยชน ต อ
องคการในการเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความรักความผูกพันตอองคการ ซึ่งจะ
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นําไปสู ค วามจงรักภั กดี ต อองค การ และความตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านให เ ต็ ม ประสิ ท ธิภ าพ อั นเป นผลให องค การประสบ
ความสําเร็จ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
2. เปรียบเทียบความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน ที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการ
ตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
3. สมมติฐานในการศึกษา
1. ความผูกพันองคการ ของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 แตกตางกัน ตามปจจัยสวนบุคคล
2. อิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล อมส ง เสริ ม ต อการทํ างาน มี ผ ลต อความผู กพั นองค การของข าราชการตํ ารวจศู น ย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
ในแงของความหมายของความผูกพันพบวา Greenberg (2004, อางถึงใน รักษรัศมี วุฒิมานพ, 2555: 10) ไดให
นิยามความผูกพันตอองคการของพนักงานวาเปนระดับของความผูกพันและระดับการเขาไปมีสวนเกี่ยวของของพนักงานที่ทํา
ประโยชน ให แกองค การและเปนสิ่ง ที่มี คุณค า โดยกระบวนการสรางความผูกพันต อองค การของพนักงานนั้นตองเปนการ
กระทํา ทาง ซึ่งเปนความสัมพันธระหว 2างนายจางและลูกจาง
Blessing White (2005) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน คือ การแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกันระหวาง
ความพึงพอใจในงานกับการทํางานที่ไดชวยเหลือสนับสนุนองคการอยางมาก พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการไมเพียงแต
จะวางแผนโดยรอบด านในการทํางาน พวกเขาไมเพีย งจะมี ความสุ ขหรือความภาคภูมิใจในการทํางาน พนักงานยัง มีความ
กระตื อรื อรน มี ศ รัท ธาแรงกล าที่ จะดึ งเอาความสามารถพิ เศษออกมาใช สร างความแตกต างในสิ่ งที่ นายจ างแสวงหา เพื่ อ
ชวยเหลือใหองคการประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ในการวัดความผูกพันตอองคการของพนักงานนั้นวัดจากพฤติกรรมความพึงพอใจ
ในงานความผูกพันทางอารมณ ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ ความสม่ําเสมอของการผูกพันและวางแผนที่จะอยูหรือ
ลาออกจากองคการของพนักงาน
The Gallup Organization. (2006) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคการของพนักงานไว คือ ความเปนหุนสวน
กันระหวางพนักงานกับองคการ ทุกคนทํางานรวมกันเพื่อไปสูการบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจขององคการและเปนการบรรลุ
ความปรารถนาสวนบุคคลขององคการ โดยองคการมีภาระหนาที่ในการชวยเหลือสนับสนุนเชิงสรางสรรคตอสภาวะที่เกิดขึ้น
Tower Perrin (2003) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน หมายถึง การเขามามีสวนรวมทั้งปจจัยดานอารมณ
ความรูสึก และปจจัยดานเหตุผลที่มีความสัมพันธไปสูงานและองคการ เปนความมุงมั่นและความสามารถที่จะอุทิศตน เพื่อ
ความสําเร็จขององคการ หรืออาจกลาวไดวา เปนระดับความพยายามอยางละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลา สติปญญา และพลัง
กายของพนักงานใหแกงาน
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กฤษณ จิตนุยานนนท (2552 : 5) ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตองานวางานเปนสิ ่ ง
สําคัญ และงานเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิต และความรูสึกตองการใหงานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ โดยบุคคลที่มี
ความผูกพันในงานจะมีความตั้งใจและทุมเทในการทํางาน
พิขิต เทพวรรณ (2554 : 175) กลาววา ความผูกพันในงานของพนักงานเปนวิธีการความตั้งใจทุมเท หรือการอุท ิศ
ตนในงานที่รับผิดชอบของพนักงานสงผลใหพนักงานมีความสุขและเกิดความจงรักภักดี และความศรัทธาของพนักงานที่มีตอ
งาน อาชีพ และองคการ
พิริ นทร ชา สมานสิ นธุ (2554 : 16) ความผู กพันองค การ หมายถึง ความรู สึกจงรั กภั กดี การแสดงตนเป นหนึ่ ง
เดียวกับองคการ ความเชื่ออยางแรงกลา ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางตอเนื่องของสมาชิกภายในองคการที่สงผล
ใหมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจในรูปแบบของการลงทุนทางกาย และกําลังสติปญญา มีความพยายามอยาง
มากที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ เพื่อสรางสรรคใหองคการมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งมีความเชื่อมั่นใน
เปาหมายขององคการเปรียบเสมือนเปาหมายของตนเอง และปรารถนาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ
สุธินี เดชะตา (2551 : 23) ความผูกพันตอองคการ หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกและแสดงพฤติกรรมตอองคการ
ที่ตนเปนสมาชิกอยู โดยมีความภูมิใจยอมรับจุดมุงหมายขององคการ เต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาขององคการและ
ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไป ซึ่งสามารถวัดไดจากการนึกถึงองคการ การทุมเทความพยายามใหกับองคการ
อยางเต็มใจ การปกปองรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคการ การตระหนักถึงอนาคตขององคการ ศรัทธาในเปาหมาย
และคานิยมขององคการ
นิวัฒ พัฒ นิบู ลย (2551 : 28) ความผู กพั นต อองค การ หมายถึ ง การที่ ส มาชิกขององค การมีค วามรู สึกเป นหนึ่ ง
เดียวกับองคการ มีความจงรักภักดีที่ดีที่บุคคลมีตอองคการและตองการคงความเปนสมาชิกขององคการ มีการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่ตั้ งใจทุม เทความรู ความสามารถที่มี อยู ใ นการทํางาน เพื่ อความก าวหนาขององคการ โดยแสดงออกทางด าน
ความคิ ด ความรูสึก และการแสดงออกในทางที่ดีของสมาชิก ได แก มี ความตั้ งใจที่ จะใชค วามรู ความสามารถที่มีอยู ในการ
ทํางาน มีความสม่ําเสมอในการทํางาน มีความเสียสละที่จะทํางานเพื่อสวนรวม โดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององคก ารเปนสําคัญ
และมีความตองการที่จะทํางานในองคการตอไป
จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความสัมพันธของพนักงานที่มีความรูสึก
ในทิศทางที่ดีกับองคการที่ตนเปนสมาชิก เชน มีความรูสึกวาตนเปนหนึ่งเดียวกับองคการ มีความภาคภูมิใ จในการทํางาน มี
การยอมรั บ ในองค การ มี ความศรัท ธาและจงรักภั กดีต อองคการ โดยแสดงออกทางด านพฤติ กรรมที่ ตั้ ง ใจทุ ม เทความรู
ความสามารถที่มีอยูมาใชในการทํางาน เพื่อใหองคการนั้นดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ในแงของความสําคัญของความผูกพันตอองคการ พิมพชนก ทรายขาว (2553 : 5) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
มีความสําคัญ ดังนี้
1. ความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขาออก ลาออก และการเปลี่ยนงานไดดีกวาความพึงพอใจใน
งาน เนื่องจากความผูกพันตอองคการมีแนวคิดที่จะครอบคลุมมากกวา กลาวคือ ความผูกพันตอองคการสามารถสะทอนถึง
ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ ซึ่งมีลักษณะที่ยาวนานกวาความพึงพอใจ
2. ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรสําคัญอยางหนึ่งในการทํานายแรงจูงใจในการเขางานของพนักงาน และเปน
แรงผลักดันใหพนักงานในองคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากความรูสึกในความเปน เจาของรวม
ภายในองคการ
3. ความผู กพันต อองคการเป นตั วเชื่ อมประสานระหว างความต องการของบุ ค คลในองค การกั บ เป าหมายของ
องคการ เพื่อชวยใหองคการบรรลุเปาหมายที่วางไว เนื่องจากเมื่อพนักงานเกิดความผูกพันกับงานยอมทุมเทแรงกายแรงใจ
ใหกับงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ สงผลใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได
4. ความผูกพันตอองคการมีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
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5. ความผูกพันตอองคการชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่ งเป นผลมาจากการที่ส มาชิ กในองคการมี ความรั ก
ความผูกพันตอองคการของตน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานนับวามีความสําคัญยิ่ง ดวยสงผลตอการปฏิบัติงานทั้งตอบุคคลและองคการ และองคการมุงหวังให
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยจะสงใหองคการมีประสิทธิภาพดวย ซึ่งมีนักวิชาการไดใหแนวคิดหลายทาน
ดังนี้ การปฏิบัติงาน เปนการเรียนรูมุงเนนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคคลสม่ําเสมอ ใหขวัญ และกําลังใจ สรางแรงจูงใจให
บุคลากร เกิดความจงรักภักดีตอองคการเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากไดรับ การพัฒนาอยางตอเนื่องในระหวางปฏิบ ัติงาน (อนุสรณ
อาจสาลี, 2552 : 8) กลาววาใน สภาวะแวดลอมปจจุบันทิศทางการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเปาหมาย 2 ประการ
คือ เนนพื้นฐานสมรรถนะในการเรียนรูไดตลอดเวลา และเนนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กัลยา วงษลมัย (2556 : 10-11) องคการใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไวอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยก็คือ คน
หรือบุคลากรในองคการ ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด และเปนที่ยอมรับกันวามนุษย หรื อคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และ
สําคัญที่สุดตามหลักการบริหาร การสรางเสริมความตองการในการปฏิ บัติงานให กับบุคลากร เพื่อให มีความรูส ึ กที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อความสําเร็จของงาน และขององคการอยางตอเนื่องสมบูรณจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ผูบ ริหารที่ ตองคํานึงถึงเพราะ ดานความตองการในการปฏิบัติงานยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพของงานดี ยิ่งขึ้นซึ่งมีทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับความตองการหรือสิ่งจูงใจผูปฏิบัติงานโดยมุงอธิบายถึง องคประกอบตาง ๆ ที่เปนสิ่งที่ทํ าใหบุคลากรเกิดความ
พอใจในการปฏิบัติงาน ทุมเทความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และเอาใจใสในงานอยางแทจริง ไปสูความรักความ
ผูกพัน และความซื่อสัตยในองคการ
สรุปไดวา มนุษยมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานเพราะมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตามหลักการบริหาร การสราง
เสริ มความตองการในการปฏิ บัติง าน เพื่ อให มีความรูสึกที่ดี ในการปฏิบั ติงาน และพรอมที่ จะอุ ทิศตนเพื่อความสําเร็จของ
องคการอยางตอเนื่องสมบูรณ จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูบริหารที่ตองคํานึงถึงผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และความตองการในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ที่ ส ง ผลให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยงานวิ จัย ครั้ ง นี้ มุ ง เน นศึ กษาป จจั ย ด านการ
ปฏิบัติงานในเรื่อง ดานโอกาสความก าวหนาในหนาที่การงาน ด านทัศนคติ ตอองคการ ดานทั ศนคติตอเพื่อนร วมงาน ดาน
นโยบายและการบริหาร และดานรายไดและสวัสดิการ
3. ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวามีปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ อาทิ งานวิจัยของ กมลวรรณ
มั่งนุย (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบวา พนักงานที่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคการตางกันอยางมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สวน
พนักงานที่ระยะเวลาการทํางานที่ ตางกันมีความผู กพันตอองคการไมแตกตางกัน งานวิจัยของ ขนิษฐา ศรีท อง (2550) ได
ศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบวา ความผูกพันตอองคการจําแนกตามประสบการณ
การทํางานพบวา ขาราชการกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีประสบการณการทํางานไมเกิน 15 ปและมีประสบการณตั้งแต 15 ป
ขึ้นไป มีความผูกพันตอองคการในดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2558) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันส งผลตอ
ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา แตกตางกัน
และงานวิจัยของ ปยะณัฐ เดี่ยวสันติกุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของขาราชการตํารวจศูนย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 จัง หวัด ลําปาง พบว า สวนปจจัย ที่มี ค วามสั มพั นธต อความผู กพันองคกรซึ่ง ตั้ง สมมุ ติฐ านไว 3
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ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานประสบการณจากการทํางาน มีผลตอวามผูกพันองคกร
ของขาราชการตํ ารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดลํ าปาง อยางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติ งานวิ จัยของ ปรี ย า เตชะ
อศวนั นท (2551) ได ศึ กษาคุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานกั บ ความผู กพั นต อ องค การของข าราชการตํ ารวจ กองบั ง คั บ การ
อํานวยการตํารวจภูธรภาค ผลจากการศึ กษาจากสมมติฐ านที่ สองพบวา ปจจั ยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อายุราชการ ชั้นยศ เงินเดือน รายไดพิเศษอื่น การมีอาชีพของคูสมรส รายไดของคูสมรส จํานวนบุตร และ
หนี้สิน มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สวนฝายงานที่สังกัด รายไดพิเศษจากการทํางาน รายไดจากงานพิเศษอื่น และหนี้สิน มีผลตอระดับความผูกพันของขาราชการ
ตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือเก็บขอมูล
ประชากรและตัวอยาง ประชากรในการศึกษา คือ ขาราชการตํารวจของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จํานวน
158 นาย จากขอมูลทะเบียนพลฝายอํานวยการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 (ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7, 2560 ข)
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยคํานวณหากลุมตัวอยางที่เหมาะสมจากสูตรของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane, 1967 : 886) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีคาความคาดเคลื่อนรอยละ
0.05 ไดตัวอยาง 114 นาย โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sample)
เครื่ องมื อที่ใ ช ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได แ ก ผ านการทดสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) และการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นดวย การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - coefficient) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่ตองการ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น
ตัวแปรปจจัยการปฏิบัติงาน
1. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน
2. ดานทัศนคติตอองคการ
3. ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน
4. ดานนโยบายและการบริหาร
5. ดานรายไดและสวัสดิการ
ตัวแปรความผูกพันองคการ
1. ดานความเชื่อมั่น
2. ดานความเต็มใจ
3. ดานความปรารถนา

คาอัลฟาครอนบัค
0.86
0.79
0.76
0.76
0.78
คาอัลฟาครอนบัค
0.87
0.90
0.74

ผลการวิเคราะหคาอัลฟาครอนบัค พบวาตัวแปรการปฏิบัติงาน มีคาความเชื่อมั่นอยูในชวง 0.76 – 0.86 ในขณะที่
ตัวแปรความผูกพันองคการ มีคาความเชื่อมั่นอยูในชวง 0.87 – 0.90 ซึ่งทําใหแบบสอบถามมีคุณภาพตอการไปจัดเก็บ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุคูณ
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญ เ ป นเพศชาย คิ ด เป นร อยละ 77.20 มี อายุม ากกว า 51 ป คิ ด เป นร อยละ 43.00
รองลงมามีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 26.30 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.30 รองลงมามี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.40 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 78.90 รองลงมามีสถานภาพโสด
คิดเปนรอยละ 19.30 เปนระดับชั้นยศจาสิบตํารวจ - ดาบตํารวจ คิดเปนรอยละ 42.10 รองลงมาเปนระดับชั้นยศรอยตํารวจ
ตรี-รอยตํารวจเอก คิดเปนรอยละ 40.40 และสวนใหญมีอายุราชการมากกวา 36 ป คิดเปนรอยละ 37.70 รองลงมามี อายุ
ราชการ 16-25 ป คิดเปนรอยละ 26.30
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น ตอ การปฏิบัติงาน และความผูกพัน องคการของขาราชการตํารวจศูน ยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
ประเด็นประเมิน
Mean
S.D.
ระดับความ
1. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน
4.28
0.80
มากที่สุด
2. ดานทัศนคติตอองคการ
3.64
0.74
มาก
3. ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน
3.90
0.50
มาก
4. ดานนโยบายและการบริหาร
4.17
0.72
มาก
5. ดานรายไดและสวัสดิการ
3.53
0.61
มาก
ภาพรวม
3.90
0.54
มาก
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ผลการวิ เคราะหร ะดับ ความคิ ดเห็ นที่ มีตอการปฏิ บัติ งาน ของข าราชการตํ ารวจศู นยฝ กอบรมตํารวจภูธรภาค 7
พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.90) โดยสามปจจัยที่ไดรับการประเมินมากที่สุดคือ ดานโอกาสความกาวหนา
ในหนาที่การงาน (Mean = 4.28) ดานนโยบายและการบริหาร (Mean = 4.17) และดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน (Mean =
3.90) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
ประเด็นประเมิน
Mean
S.D.
ระดับความคิดเห็น
1. ดานความเชื่อมั่น
4.14
0.49
มาก
2. ดานความเต็มใจ
4.25
0.52
มากที่สุด
3. ดานความปรารถนา
4.20
0.53
มาก
ภาพรวม
4.12
0.45
มาก
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอ ความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
พบวาอยูในระดับมาก (Mean = 4.12) โดยสามปจจัยที่ไดรับการประเมินสูงสุดไดแก ดานความเต็มใจ (Mean = 4.25) ดาน
ความปรารถนา (Mean = 4.20) และดานความเชื่อมั่น (Mean = 4.14) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความผูกพัน องคการ ของขาราชการตํารวจศูน ยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 7 แตกตางกัน ตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 4 ความผูกพันองคการ ของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา สถานภาพ ระดับชั้นยศ
อายุ
ความผูกพัน
t-test
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
t Sig F Sig F sig F sig F sig F sig
-1.18 0.24
2.10 0.10 0.48 0.62 0.88
0.42 0.24 0.87 1.05 0.38
1. ดานความเชื่อมั่น
-0.74 0.46
2.04 0.11 1.20 0.31 1.31
0.27 2.30 0.08 1.40 0.25
2. ดานความเต็มใจ
-0.26 0.80
2.30 0.08 1.23 0.30 0.81
0.45 5.01* 0.00 3.01* 0.03
3. ดานความปรารถนา
*
-0.92 0.36 2.81* 0.04 1.10 0.34 1.83
0.17 4.26*
0.01 2.87* 0.04
รวม
ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวามีความแตกตาง
กันตาม อายุ ชั้นยศ อายุราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน มีผลตอความผูกพัน
องคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
ตารางที่ 5 อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7
ปจจัยการปฏิบัติงาน
B
S.D.
Beta
t
Sig.
(Constant)
1.82
0.68
2.67
0.01
1. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน
0.37
0.15
0.30
2.38*
0.02
2. ดานทัศนคติตอองคการ
0.61
0.17
0.47
3.62**
0.00
3. ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน
0.07
0.25
0.04
0.29
0.77
4. ดานนโยบายและการบริหาร
0.13
0.20
-0.10
0.66
0.51
5. ดานรายไดและสวัสดิการ
0.39
0.16
0.24
2.50*
0.01
R Square = 0.25
อิท ธิ พ ลของสภาพแวดล อมส ง เสริ ม ต อการทํ างาน ที่ สง ผลต อความผู กพั นองค การของข าราชการตํ ารวจศู นย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวาเกิดจากโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน ( β = 0.30) ทัศนคติที่ดีตอองคการ ( β =
0.47) และ ดานรายไดและสวัสดิการ (β = 0.24) สมการมีอํานาจในการพยากรณเทากับรอยละ 25
7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปรียา เตชะอศวนันท (2551 : 100-102) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการของขาราชการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของ
ขาราชการตํ ารวจกองบั ง คั บการอํานวยการตํารวจภู ธรภาค 5 ทํ าให มี ค วามผู กพั นต อองค การแตกต างกั น สอดคลองกั บ
สิรินาตย กฤษฎาธาร (2552 : 55-60) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา
พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีความ
ผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อิทธิ พลของสภาพแวดลอมส งเสริม ตอการทํางาน ที่สง ผลตอความผูกพั นองคการของขาราชการตํารวจศูนย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวาเกิดจากโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน ทัศนคติที่ดีตอองคการ และ ดานรายได
และสวัสดิการ ซึ่งสอดคลองกับ วรารักษ ลีเลิศพันธ (2557 : 63) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความผู กพันตอองคการของ
พนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานลักษณะงานของพนักงานบริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับปจจัยดานความผูกพันองคการมีความสัมพันธกัน และสอดคลองกับรักษรัศมี
วุฒิมานพ (2555 : 112-115) ไดศึกษาลักษณะบุคคลและลักษณะงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
พบวา ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน ความกาวหนาในงาน
และโอกาสในการพัฒนา และการใหอํานาจ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ปจจัยการปฏิบัติงานดานรายไดและสวัสดิการเปนถือเปนปจจัยสําคัญดานหนึ่ง องคการควรจัดสวัสดิการ
สิทธิประโยชนตาง ๆ แกขาราชการตํารวจภายในองคการใหเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขาราชการตํารวจ เพิ่มขวัญ
กําลังใจ และยังเปนการจูงใจใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามเปาหมายขององคการ
2. องคการควรใหความสําคัญกับทัศนคติตอองคกรของขาราชการตํารวจ เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคการทั้ง
ภายในและภายนอก
3. องคการควรจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถแกขาราชการตํารวจ เพื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหขาราชการเห็นโอกาสความเจริญกาวหนาในอาชีพ และทุมเทการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ใหองคการ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยดังกลาวมุงเนนการศึกษาจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ ผูที่สนใจตอยอดอาจทําการศึกษาดวยวิธีการ
วิจัยแบบผสม (mixed method) ซึ่งจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. งานวิจัยดังกลาวศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาคอื่น ๆ เพื่อขยายผลการศึกษาวิจัยใหครอบคลุมมากขึ้น แลวนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน
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การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ พัฒนาชุมชนบานทุงสวน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
Knowledge Synthesis of Success on Sufficiency Economy Community
Prototype for Development Thung Suan Community, Nakhon Chum SubDistrict, Muang District, Kamphaengphet Province
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาชุมชน
บานทุงสวน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร การถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจ
ระดับ “อยูดี กินดี” ประกอบดวย ภาวะผูนําชุมชนที่เขมแข็ง ความรูการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีเปาหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพเพือ่ สรางรายได มุงเนนใหสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน การถายทอดองค
ความรูและนํามาพัฒนาชุมชน โดยนําขอมูลมาสรุปจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกชุมชนบานทุงสวน นําไปประยุกตใช
ในชุมชนในประเด็นที่ตองการพัฒนาเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดวย แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยความสําเร็จสูการเปนชุมชนดาน
เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมอบรมถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดอบรมใหความรู ดานการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
ชุมชน เชน กองทุนเงินทุนชุมชน กองทุนพัฒนาหมูบาน การสงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได ซึ่งจะสงผลใหชุมชนมี
ชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุขและเปนแนวทางการพัฒนาการเปนชุมชนตอไป
คําสําคัญ: องคความรู ชุมชนตนแบบ เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2137

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

Abstract
Research To Synthesize Knowledge of Success in the Community as a Sufficiency Economy
Prototype for the Development of Ban Thung Suan Community, Nakhon Chum, Muang, Kamphaengphet.
To Synthesize the knowledge of success as a model economy class "living good eat" The Research
findings revealed that: The Knowledge of the Prototype Community Consisted of Strong Community
Leaders. Knowledge of good Community Management. The goal is to develop sufficient economy for the
community. Grouping occupations to generate revenue. Focuses on community members have good
quality of life and self-reliance. They are responsible for the conservation of resources and the
environment of the community. Knowledge transfer and community development. By the information
was used to summarize the ideas and to create a guide to practice the community. Baan Thung Suan
Apply to the community on the issues that need to develop a sufficiency economy. Contain with
Community Development Guidelines for Sufficiency Economy Strategy for Sufficiency Economy Village
Development And the success factor in the Sufficiency Economy. Organize training activities to exchange
knowledge and learn. And training for knowledge. Management of community financial institutions
consists of community funds. Village Development Fund Promoting Career to Make Money This will result
in a better life for the community. Self-reliance is sustainable. Community members are happy and a
way to develop as a community.
Keywords: knowledge, community prototype, sufficiency economy, development
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1. บทนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใชแกปญหาการทํามาหากิน ลดหนี้สิน เนน
การพึ่งพาตนเองและอยูอยางมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงจึงไมไดหมายถึงแตเรื่องเศรษฐกิจหรือการมีเงินทอง แตเศรษฐกิจ
พอเพียงยังรวมถึงความพอเพียงทั้งทางปญญา พอเพียงทางจิตใจ พอเพียงทางสิ่งแวดลอม พอเพียงทางสังคมและเพียงพอทาง
สุขภาพ การมีชีวิตที่พอเพียง จึงเปนการกินเปน อยูเปน ใชเปน คือ การกินพอดี อยูพอดี ใชพอดีและมีความสุข ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีการถอดองคความรูจากผูนําชุมชนที่ไดประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการบริหารจัดการภายในชุมชนจนเกิด
ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนคือ ชุมชนบานหนองปากดง ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
และเกิ ด ผลเปนรู ป ธรรม เครื่ องมื อและเทคนิ คในการขั บเคลื่อนปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย งจนผานเกณฑ ประเมิ นหมู บ าน
เศรษฐกิจพอเพียงของที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดจนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ แลวนําขอมูลที่ไดรับจาก
การศึกษาครั้งนี้มาสรางเปนคูมือดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใกลเคียงเพื่อเกิดการ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผูวิจัยไดสํารวจความตองการพื้นที่ในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีบริบทใกลเคียง
กันและไดคัดเลือกชุมชนที่ตองการพัฒนาใหเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูวิจัยไดผลการสํารวจ คือ บานทุงสวน
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดจากการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1) เพื่อถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจระดับ“อยูดี กินดี”
2) เพื่อถายทอดองคความรูใหกับชุมชนบานทุงสวน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใชชีวิตอยางมีเหตุผล พอประมาณ พออยูพอกิน ใช
จายอยางมีเหตุผล ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น โดยอาศัยทั้งความรูและคุณธรรม เนนการพึ่งตนเอง และมีเปาหมายคือ การมี
ชีวิตที่มีความสุขโดยอยูบนพื้นฐานของพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศเปนลําดับ
2. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัตินั้น ควรทํา
เปนแผนสําหรับปฏิบัติ โดยการกําหนดเปาหมายการเก็บออม กําหนดเปาหมายการใชจาย การประหยัดรายจายเพื่อใหมีเงิน
เหลือมากขึ้น การจายตองคุมคาและใชเทาที่จําเปนไมเกินกําลังของครอบครัว
3. ความหมายและเทคนิคการถอดองคความรู การถอดองคความรูเปนกระบวนการเรียนรูจากกลุมชุมชนหรือกลุม
องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการและนํามาสรุปเปนองคความรูวามีปจจัยหรือเงื่อนไขอะไรบางที่
จะนําไปสูความสําเร็จ โดยกําหนดวัตถุประสงคของงานใหชัดเจนและมีตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อเปนแนวปฏิบัติและการขยายผล
การนําไปสูความสําเร็จไปสูชุมชนอื่นตอไปได
4. ความสําคัญของบทบาทผูนํา McFarland (1979, pp. 214-215) กลาววาผูนํา คือ บุคคลที่มีความสามารถในการ
ใชอิทธิพลใหคนอื่นทํางานในระดับตางๆ ที่ตองการ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
5. แนวทางการพัฒนาชุมชน การใหประชาชนไดรู ไดเขาใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห ปญหาของชุมชน และให
ประชาชนตระหนักวาเปนปญหารวมกันของทุกคนในชุมชน มิใชของคนใดคนหนึ่ง (ทนงศักดิ์ คุมไขนา และคนอื่นๆ, 2534,
หนา 18) การกระทําเชนนี้จะทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองไดเขามามีสวนรวมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปญหา
ตางๆ ในชุมชนของตนเองดวย จะรูสึกรวมรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ เหมือนเปนปญหาของตนโดยแทจริงการพัฒนา
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ชุมชนไมวาจะเปนการพัฒนาดวยการจัดกิจกรรมในดานใดยอมตั้งอยูบนพื้นฐานการสนับสนุน ใหประชาชนพึ่งตนเองไดเปน
ประการสําคัญ
6. สถาบันการเงินชุมชน คือ กลุมเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได และ
บรรเทาเหตุจําเปนเรงดวนของชุมชนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในชุมชนสงผลตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของชุมชน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทวี ทองพรม และนงลักษณ อยูบุญ (2549) ศึกษาการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมูบาน/ชุมชน SML จังหวัดอุตรดิตถ กรณีศึกษา บานหนองปาไร หมูที่ 5 ตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ถอด
บทเรียนกระบวนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน SML จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อนาขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา
คนควาไปใช เ ป นแนวทางในการออกแบบโครงการในระยะต อไปเพื่ อให มี ความสอดคลองกั บความต องการที่แ ท จริง ของ
ประชาชนและเกิ ดประโยชนสูงสุ ดในการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน และ เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ (2550)
กรณีศึกษา บานซาเลือด ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง และบานลําโพง ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา
บานลําโพงเปนพื้นที่ที่มีกลุมครอบครัวที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตไดภายใตความกดดันจาก
ปจจัยเสี่ยงที่อยูโดยรอบ สวนบานซาเลือด ถือเปนพื้นที่ตัวอยางของชุมชนที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตไดทั้งชุมชน
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยางที่ 1 ชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูนําที่มีความรู
ความชํานาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานหนอง
ปากดง หมูที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึง่ ศึกษาเปนรายกรณี มีผูใหขอมูลทั้งหมด 7 คน
2. กลุมตัวอยางที่จะพัฒนาในครั้งนี้ คือ ชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย ประเด็นการถอดองคความรูความสําเร็จการ
เป นชุ ม ชนต นแบบด านเศรษฐกิจพอเพี ย งใช แ บบสอบถาม คูมื อการเป นชุ ม ชนต นแบบด านเศรษฐกิ จพอเพี ย ง กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 คณะผูวิจัยประชุม และวางแผนการดําเนินงาน เพื่อนํามาศึกษาขอมูลที่ เกี่ ยวกับ ชุมชนต นแบบดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่สํารวจชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกชุมชนตนแบบ คือ ชุมชนบานหนอง
ปากดง หมูที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ แลวออกแบบเครื่องมือ คือ ประเด็นการสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่ชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง แลวดําเนินการสัมภาษณความสําเร็จเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามกรอบแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คํานิยาม 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม จากโครงการหรือกิจกรรมที่ทางชุมชนตนแบบดําเนินการโดยใชหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการขับเคลื่อนการนําไปสูความพอเพียง โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินงานสู
เปาหมาย การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด 4 ดาน ไดแก
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ดานจิ ตใจและสั ง คม ด านเศรษฐกิ จ ดานการเรี ยนรู ด านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม การขั บ เคลื่อนการพั ฒ นา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ กลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ และปจจัยความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการถอดองคความรูความสําเร็จโดยนําเอาองคความรูที่ไดรับสัมภาษณมา จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการเปนชุมชนตนแบบรวมกันของแตละชุมชน เพื่อใหเกิดขอสรุป แนวความคิดที่ถูกตองตรงกันในเรื ่องความสําเร็จ
ของกลุมเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง กลยุทธในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานสูเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 6 นําองคความรูที่ไดจากการถอดองค ความรูมาสังเคราะห เพื่อจัดทําคูมือการเปน ชุมชนตนแบบดาน
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิด วิธีการนี้ไปใชใหเกิดการพัฒนาชุมชนที่ดี
ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมการเรียนรูสูความสําเร็จในการเปน ชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 7 สํารวจชุมชนที่ประสบปญหาความยากจน ชุมชนที่ออนแอ และตองการพัฒนา ชุมชนอยางยั่งยืน แลว
นํามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเผยแพรนวัตกรรมการเรียนรูสู ความสําเร็จการเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สํารวจจากความตองการพัฒ นาชุม ชนได คัดเลือกมา 1 ชุ มชน คือ ชุ มชนบ านทุง สวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อพัฒนาชุมชนเปาหมายใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเปนชุมชนตนแบบใหกับกลุมเปาหมาย ชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7
ตําบลนครชุ ม อําเภอเมื อง จั งหวั ด กํ าแพงเพชร เพื่ อให เ กิ ดความเข าใจ และการร วมมื อในการพัฒ นาชุ มชน โดยเน นให
ประชาชนในกลุมเปาหมายมีสวนรวม และรวมกันทบทวนแผนพัฒนาชุมชนและปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชนใหเปน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 9 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในการเปนชุมชน ดานเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการขับเคลื่อนการเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 11 ประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดความสําเร็จของชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร
5. ผลการศึกษา/การวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1) เพื่อถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจระดับ“อยูดี กินดี”
จากการถอดองคความรูชุมชนตนแบบ พบวา ความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจระดับ “อยูดี กินดี”
(1) ปจจัยที่สําคัญ มีดังนี้คือ 1. ชุมชนมีความเขมแข็ง 2. ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน 3. ความรวมมือและมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาดานตางๆ ไดดวยตนเองของชุมชน 4. คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครัวเรือนมีความสุขและรายได
เพิ่มขึ้น 5. ชุมชนมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม และที่สําคัญชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย
ในการดํารงชีวิตดานเศรษฐกิจพอเพียง (2) ชุมชนมีกลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนชุมชนตนแบบ คือ 1. การ
สรางความเขมแข็งใหกับตัวเองและภายในชุมชนดวยการเริ่มจากการพึ่งตนเอง และพัฒนาอยางตอเนื่องจนเกิดผลสําเร็จ 2.
การรวมกลุมจัด ตั้งกลุมอาชีพในชุมชนที่มีความเขมแข็ง มีการผลิต การพัฒนา ผลผลิต และมีชองทางกระจายสิน คา ทําให
ครัวเรือนและชุมชนเกิดรายได 3. ชุมชนมีการจัดกิจกรรม ที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่เปน
รูปธรรม จนบรรลุเปาหมาย 4. มี กฎระเบียบ กติกาของชุมชนที่ใชสําหรับจัดระเบียบหมูบานใหนาอยูโดยใชกฎกติการวมกัน
5. การบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชนขับเคลื่อนหรือทํากิจกรรมรวมกันดวยความรัก ความสามัคคี ทําใหเกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และ(3) ปจจัยแหงความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
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คือ 1. ชุมชนมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอยาง ชัดเจนในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 2. ประชาชนในชุมชนให
ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงดวยตนเองได 3. ศักยภาพของผูนํา จะตองเปน
ผูที่ มีค วามรู ความเขาใจ การประยุกตใช เศรษฐกิจพอเพี ยงในชุ มชน ต องมีค วามเป นผู นําในการขับเคลื่ อน การเชิญ ชวน
ประชาชนในชุ มชนเห็ นประโยชนและมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4. งบประมาณ สนับสนุนในการจัดทําโครงการจากทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จบรรลุ เปาหมาย 5. มีพื้นที่สําหรับการสาธิต เวทีการเรียนรู ทําใหเกิด
การเรียนรู การเลียนแบบที่จะประสบความสําคัญ เชน การมีศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
วัตถุประสงคขอที่ 2) เพื่อถายทอดองคความรูใหกับชุมชนบานทุงสวน
จากการศึกษาการถอดองคความรูค วามสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง พบวา มีการพัฒนาสราง
ความสามัคคี และความรวมมือของคนในหมูบาน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง
ฝกบทบาทการเป นผู นําเชิ ญ ชวนให ประชาชนสนใจ และใหค วามร วมมือกํ าหนดข อปฏิ บั ติร วมกัน ผู วิจัย จึ งได ใ ชวิธีการ
เสนอแนะการนําหลักการลดตนทุนในการปลูกขาวปลอดสารพิษแทนขาวที่ใชสารพิษ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รางกายของผู
ที่ปลูกขาวโดยใชสารพิษ และแนวทางในการสรางรายได คือ การแปรรูปขาวปลอดสาร ไดแก การทําชาจมูกขาว การทําขาว
เกรียบจากขาวไรซเบอรรี่ และการทําขาวเกรียบจากขาวกลอง เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน หลักการบริ หารจัดการกองทุน
ตางๆ ในหมูบานเพื่อนํามาปรับใชในการวางแผนและพัฒนาตอไป
ในการพัฒนาชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร คนในชุมชนใหความรวมมือ
ในการพัฒนาชุมชนเปนอยางดี และเมื่อกลุม ครัวเรือนต นแบบนําไปขยายผลก็ จะเปนแรงผลักดันให กลุมชาวบานเกิดความ
สนใจ และดําเนินชีวิตตามแนวทางชีวิตแบบพอเพียง โดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซึ่งจะทําใหชุมชน
มีชีวิตที่ดี พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุข และเปนแนวทางการพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบตอไป
6. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมเปาหมาย จํานวน 20 ครัวเรือน ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเปนชุมชนต นแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทําความเขาใจและการศึกษาปญหาของชุมชน พบวา ชุมชนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจ าย และ
การบริหารกองทุนตางๆ ในหมูบานใหเปนระบบ ผูวิจัยศึกษาและรวมกันกับกลุมผูนําชุมชนและครัวเรือนตนแบบวางแผนการ
พัฒนาชุมชน จากการวางแผนไดจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มีกิจกรรมโครงการ ดังนี้
จัดกิจกรรมการพัฒนาใหความรูเกี่ยวกับการปลูกขาวปลอดสารพิษ เพื่อใหลดตนทุนในการปลูกขาว และเพื่อรักษา
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน และเพื่อสุขภาพประชาชนในหมูบาน จากการพัฒนากลุมครัวเรือนเปาหมายและผูน้ําชุมชนทั้งหมด
ใหความสนใจการปลูกขาวปลอดสารพิษ ทั้งหมด 20 ครัวเรือน จากการศึกษาพบวากลุมเปาหมายยังไมคอยเกิดความเขาใจ
จํานวน 5 ครัวเรือน ที่ยังไมเห็นความสําคัญในการปลูกขาวปลอดสารพิษ ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการเสนอแนะขอดีและขอเสียใน
การปลูกขาวปลอดสารพิษและขาวที่ใชสารเคมีในการปลูก และใหความรูเกี่ยวกับการนําวัสดุธรรมชาติและมูลสั ตว มาใชใน
การทําปุยเพื่อใชในการปลูกผักและปลูกขาวเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต นอกจากนี้มีการเพิ่มความรูในการแปรรูปขาว
ปลอดสารพิษที่สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
จากการศึ กษาวิจัย และพั ฒ นาชุม ชนบ านทุ ง สวนนั้ นคณะผู วิจัย ได นําโครงการพั ฒ นาลงสู ชุ ม ชนเพื่ อพั ฒ นากลุ ม
ครัวเรื อนตนแบบ พบวา เกิด ความรวมมื อเปนอยางดี การนําแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งมาใชใหเ กิดประโยชน
สามารถแกปญหาความยากจน ปญหารายไดไมพอกับรายจาย จึงจะสามารถทําใหชุมชนมีชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
สมาชิกในชุมชนเกิดความสุขจนสามารถเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงไดในอนาคต
ผลจากการจัดกิจกรรมพบวา ประชาชนบานทุงสวนและผูนําชุมชนบานหนองปากดงไดมีการแลกเปลี่ยนความรูใน
การพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ผูนําชุมชนบานหนองปากดงไดใหความรูในเรื่องของกองทุน การจัดการโรงสีชุมชน
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การปลูกขาวปลอดสารพิษ และไดพัฒนาการทําอาชีพเสริมคือการทําชาจมูกขาว การทําขาวเกรียบจากขาวไรซเบอรรี่ และ
การทําขาวเกรียบจากขาวกลอง เพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได ประชาชนบานทุงสวนไดใหความสนใจในการปลูกขาว
ปลอดสารพิษ จากครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน พบวามี 1 ครัวเรือนที่สนใจปลูกขาวไรซเบอรรี่จํานวน 20 ไร ซึ่งนับวาเปน
จํานวนนอย
7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
จากการการองคความรูค วามสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนบานทุงสวน
หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวาชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองปากดง ตําบล
หนองหลวง อํ าเภอลานกระบื อ จัง หวั ด กํ าแพงเพชร ได นอมนํ าหลักปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในทุกระดับตั้งแตระดับครัวเรื อนจนถึงระดับ
หมูบาน หนองปากดงเปนหมูบานที่มีความเขมแข็ง มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง มีการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษสืบ
สานภูมิ ปญญา และวัฒนธรรมอย างสม่ํ าเสมอ ชาวบานมี ความรูรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟอเผื่ อแผ แบงป น คอย
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีผูนําชุมชนที่ดีและเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเปนกลาง กระตือรือรนที่จะแสวงหาความรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความเสียสละเพื่อสวนรวม และตั้งใจที่จะพัฒนาหมูบานอยางแทจริง โดยเริ่มจากการที่ผูนํา
ชุมชนใหคนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวริมรั้วกินได การปลูกไมผลไวบริโภค การนํามูลสัตวมาตอยอดมาทําแกสชีวภาพ ทําปุย
การรักษาสิ่งแวดลอมและการลดตนทุนการผลิตขาวปลอดสารพิษ การแปรรูปขาวปลอดสารพิษเพื่อสรางรายไดใหกับ ชุมชน
และสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อแสดงรายรับ และรายจาย ทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงการใชจายอยางคุมคา และ
ประหยัด ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัย ของ ไสว เจริ ญศรี (2551) เรื่องแนวทางขั บเคลื่อนปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดั บ
หมูบาน บานน้ําดิบ ตํ าบลหนองปลิง อําเภอเมืองกํ าแพงเพชร จัง หวัด กําแพงเพชร พบวา แนวทางการขั บเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญคือ ดานการลดรายจาย ไดแก การลดคาสาธารณูปโภคที่เกินความจําเปนของครัวเรือน ฝกอบรม
บุตรหลานใหเห็นคุณคาของเงิน สงเสริมการปลูกผักสวนครัวไวบริโภคเอง และสงเสริมการเลี้ยงสัตวไวบริโภคเอง ดานการเพิ่ม
รายได ไดแก การใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการปลูกพืชอายุสั้น การเพิ่มมูลคาผลผลิตในอาชีพหลัก การเก็บของใชแลว
ไวขาย เชน ขวด พลาสติก แกว เศษเหล็ก ฯลฯ และการหาของปาขาย เชน เห็ด หนอไม ผักจากธรรมชาติตามฤดูกาล
การพัฒนาชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จากการองคความรูความสําเร็จ
การเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบาน หนองปากดง โดยมุงพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการพัฒนาชุมชนบานทุงสวนดานเศรษฐกิจพอเพียง ฝกบทบาทการเปน ผูนํา
กําหนดข อปฏิบั ติร วมกั น สง เสริม การจัด ทําบัญ ชี ค รัวเรือน การบริห ารจั ดการโรงสี ชุม ชน การปลูกขาวปลอดสารพิ ษ จั ด
กิจกรรมลดรายจาย และสรางรายได พัฒนาการทําอาชีพเสริมคือการทําชาจมูกขาว การทําขาวเกรียบจากขาวไรซเบอรรี่ และ
การทําขาวเกรียบจากขาวกลอง เพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได กิจกรรมการออมที่หลากหลาย สงเสริม การวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชน คนหาภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของคน
ในชุมชน รณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด ทั้งนี้เพื่อใหคนในชุมชนบางทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร มีความรูความเขาใจในการพัฒนาตนเอง และชุมชน สามารถมีชีวิตความเปนอยูที่ดี พึ่งพาตนเองได และพัฒนา
ชุมชนใหเปนต นแบบดานเศรษฐกิจพอเพี ยงตอไป ซึ่ง สอดคล องกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยู หัวที่ กล าวว า เศรษฐกิจพอเพีย งหมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึง ความจํ าเป นที่ จะต องมี ร ะบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร นั่นคือไมมีผลใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายในทั้งนี้ตอ งอาศัยทั้งความ
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขัน้ ตอน
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8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. การพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งสําคัญที่จะตองมีคือ ผูนําที่เขมแข็ง เสียสละ อดทน
สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนการทํางานดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
2. การดํ าเนิ นงานตางๆ ภายในหมู บานจะตองใช หลั กประชาธิ ปไตย รับ ฟงความคิ ดเห็ นของผู อื่น จะทําให การ
ดําเนินงานนั้นจะประสบความสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดทั้ง 23 ตัวชี้วัดเพื่อใหชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได
9. เอกสารอางอิง
เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ (2550) การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา บานซาเลือด ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง และบานลําโพง ตําบลพุดซา :
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา .รายงานการวิจัย .
ทวี ทองพรม และนงลักษณ อยูบุญ. (2549). การถอดบทเรียนโครงการพฒั นาศกัยภาพหมูบาน/ชุมชน SML จังหวัด
อุตรดิตถ: กรณีศึกษา บานหนองปาไร หมูที่5 ตําวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ.การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา และคนอื่นๆ) .2534). การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ .กรุงเทพฯ .บพิธการพิมพ :
ไสว เจริญศรี. (2551). แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมูบาน บานน้ําดิบ ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธสาขาการพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
McFarland.D.E. (1979). Management foundation and practices. New York : MacMillan. 15 November
2010.
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ความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในป 2560
Happiness of Tree bank network members of BAAC, Ban Tham Suea
Community, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province in 2017
มนัญญา ปริยวิชญภักดี* และพันทิพา เกตุพรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*
jnnarin@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวัดระดับความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส.
บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม GNU PSPP ไดผลการศึกษาดังนี้ พบวา สมาชิกของ
เครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. จํานวน 45 คน สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 36-50 ป มีอาชีพเกษตรกร รายไดสวนใหญอยู
ในชวง 5,000–10,000 บาท ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา และนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด สวนระดับความสุข
ของสมาชิกของเครือขายธนาคารต นไมของ ธ.ก.ส. บ านถ้ําเสือ พบวา ด านชีวิต ครอบครัว ดานความรูและการศึกษา และ
ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุด สวนดานสุขภาพอนามัย ดานสภาพแวดลอม และดานการ
มีรายไดและการกระจายรายได มีระดับความสุขอยูในระดับ มาก ดานการบริหารจัดการที่ดี ของภาครัฐ และดานเศรษฐกิ จ
โดยรวม มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง สวนดานการมีสาธารณูปโภค มีระดับความสุขอยูในระดับนอย จากการศึกษา
พบวา ระดับความสุขของประชาชนบานถ้ําเสือโดยรวมอยูในระดับมาก เพื่อใหเกิดความยั่งยืนการพัฒนาบานถ้ําเสือควรให
ความสําคัญนโยบายสาธารณะที่เนนคุณภาพชีวิตของชุมชน
คําสําคัญ: ความสุข บานถ้ําเสือ ธนาคารตนไม
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Abstract
The objective of this research is to determine the level of happiness of people who are the
member of the tree bank of The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), at Ban Tham
Suea community, Kaeng Krachan district Phetchaburi province. The tools which used in this research
were questionnaires. The statistical analysis was including percentages, average and standard deviation.
The data was analyzed by GNU SPSS. There are 45 members that did the questionnaires; most of them
are female with the age between 36-50 years old. Their occupation are farmer with the average income
were between 5,000-10,000 baht. Their highest education is primary school level. All of them are Buddhist.
The happiness level of them in term of family education and job are the highest. The happiness level in
term of health income and distribution of income are high. The happiness level in term of good practice
of the government administration and economic is moderate. This study showed that the people in this
community have high level of happiness. The government should focus on human public plan policy for
long term sustainable development.
Keywords: happiness, Ban Tham Suea community, tree bank
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1. บทนํา
ธนาคารต นไม เป นโครงการภายใต การดํ าเนิ นงานและการสนั บ สนุ นจากธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีรากฐานมาจากแนวพระราชดําริเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มุงเนนแกปญหาโลกรอน ปญหาความ
ยากจนของเกษตรกร และเปนการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปลูกตนไมตามแนวพระราชดําริ ปลูกปา 3 อยา ง
ประโยชน 4 อยาง จากแนวคิ ดนี้ ของ ธ.ก.ส. ที่ต องการสรางมูล คาต นไม เป นทรั พย เชิ งซ อนในที่ดิ น เพื่อแก ปญ หาทั้ง ดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (ธ.ก.ส., 2550) สรางระบบการจัดการความสัมพันธของทรัพยากรชุมชนจนสามารถเชื่อมโยง
เปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวเนื่องกับการปลูกตนไมสรางรายไดที่แนนอนและมั่นคงใหกับเกษตรกรและชุมชน เพื่อสราง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในระดับครอบครัว ชุมชน เครือขาย จนถึงระดับประเทศ (ธ.ก.ส., 2550) ซึ่งหมูบานถ้ําเสือ
อําเภอแกงกระจาน เปนหมูบานหนึ่งที่มีการดําเนินกิจกรรมแบบวนเกษตร มีความหลากหลายทางธรรมชาติและเปนแหลงที่
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (เสงี่ยม สัมพันธารักษ, 2555) โดยที่สมาชิกในชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมที่มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอื่นได มีการรวมกลุมเกษตรกรเปนสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ
ธ.ก.ส. มาตั้งแตป พ.ศ. 2552 ซึ่งในพื้นที่บานถ้ําเสือมีจํานวนตนไมที่รวมโครงการประมาณ 20,000 ตน (ไทยโพสต, 2559) ซึ่ง
ตรงกับยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีที่ตองการสรางการเติบโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Growth) และจากการดําเนินการพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาก็จะเปนชวงที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
ใหความสําคัญในเรื่อง “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554) และเนนการพัฒนาใหเกิด
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ความสุข หมายถึง สภาพชีวิตทีเปนสุข อันเปน
ผลงานจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดี โดย
ครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (อภิชัย มงคล และคณะ, 2544) โดย
สํานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห ง ชาติ (2549) ได ให ค วามหมายของคํ าว า “ความอยู ดี มี สุ ข ”
หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกาย และจิตใจ มีงานทําทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีค รอบครัวที่อบอุน
มั่นคง อยูใ นสภาพแวดลอมที่ ดี และอยูภ ายใต ระบบบริหารจัดการที่ดี ของภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต ที่
เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม ซึง่ ทุกองคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความอยูดีมีสุขได
อยางแทจริง สมัช ชาสุขภาพแหงชาติ (2548) ไดแบ งองคประกอบของความอยูเย็นเปนสุขออกเปน 2 องคประกอบ ไดแ ก
ความสุขภายใน คือ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไมไดขึ้นกับการมีหรือไมมีปจจัยภายนอกโดยตรง ความสุขภายในมักเปนใน
ระดับจิต และปญ ญา และความสุขภายนอก คือ มักสัม พันธกับ ปจจัยตาง ๆ ในการดํ ารงชีวิต รวมทั้ งความสัมพันธ ระหวาง
มนุษยดวยกันและปจจัยทางสิ่งตาง ๆ กรมสุขภาพจิต (2549) กลาววาความสุขของคนเราเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลัก 4 ประการ
คือ 1. จากสิ่งแวดลอม เชน สถานการณทางสังคม สถานการณการเมือง 2. จากภายในจิตใจตนเอง เชน อารมณ พฤติกรรม 3.
จากความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น และ 4. จากสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ จากแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในป จจุบันที่
เนนการพัฒนาแบบองครวมที่มคี นเปนศูนยกลาง พรอมทั้งการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ทําให
การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาจากการวัดความสุขและความอยูดีมีสุขไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น (เริงชัย และ ธรรญ
ชนก, 2549) ซึ่งทางคณะผูวิจัยสนใจมิติทางสังคมในเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสุขของคนในชุมชนบานถ้ําเสือ ประกอบกับยัง
ไมมีการรวบรวมขอมูลเชิงลึกทางดานสังคมมากอน เพื่อใหมีขอมูลเชิงวิชาการและมีการพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับดัชนีความสุขและปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการวางนโยบายการพัฒนาของชุมชน
และเอื้อตอประโยชนของชุมชนอยางแทจริง
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2147
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับความสุขตอคุณภาพชีวิตของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดวา การวัดระดับความสุขของประชาชนในชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
จะตองสอดคลองกับตัวแปรที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอไว 9 ดาน คือ 1) ดาน
การมีรายไดและการกระจายรายได 2) ดานชีวิตครอบครัว 3) ดานการมีสาธารณูปโภค 4) ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง 5)
ดานความรูและการศึกษา 6) ดานสุขภาพอนามัย 7) ดานสภาพแวดลอม 8) ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 9) ดาน
เศรษฐกิจโดยรวม (อีโคโฟกัส, 2549) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิจัยจากขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล
และขอมูลปจจัยดานความสุขของประชาชน ซึ่งไดการแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว คือ สมาชิกของเครือขาย
ธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส.จํานวน 45 คน ในพื้นที่หมูที่ 3 บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในป พ.ศ. 2560
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็ บขอมูล ครั้งนี้ใ ชแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุ ด เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามจาก
สมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในพื้นที่หมูที่ 3 บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แบบสอบถามมี 2
สวน คือ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ศาสนา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และสภาพภาพในครอบครัว
ส วนที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป จจั ย ความสุ ข ของประชาชน แบ ง ออกเป น 9 ด านตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอไว
โดยการประเมินระดับความสุขแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอดังนี้ นอยที่สุดเทากับ 1 คะแนน นอยเทากับ 2 คะแนน ปานกลางเทากับ
3 คะแนน มากเทากับ 4 คะแนน มากที่สุดเทากับ 5 คะแนน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรม GNU PSPP ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่รอยละ
จากนั้นนําคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาเปรียบเทียบระดับน้ําหนักคะแนน 5 ระดับที่ได
จากคาพิสัย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 1 – 1.80 เทากับระดับนอยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เทากับระดับนอย คะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40 เทากับระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 เทากับระดับมาก และคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เทากับ
ระดับมากที่สุด
3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
วิเคราะหขอมูลระดับความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช โปรแกรม GNU PSPP สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ศาสนา จํานวน
สมาชิ กในครอบครัว และสภาพภาพในครอบครั ว สถิ ติพื้นฐานที่ใช ไดแ ก ความถี่รอยละ สวนที่ 2 คํ าถามเกี่ย วกับ ปจจั ย
ความสุขของประชาชน แบงออกเปน 9 ดาน สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. ผลการศึกษา
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลระดับความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ
จากการสํารวจและสอบถามข อมูลสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. จํานวน 45 คน ในพื้นที่บานถ้ําเสื อ
แสดงขอมูลทั่วไปเปนรอยละของผูตอบคําถาม ดังนี้ (1) สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.2 และเพศชาย รอยละ 37.8 (2)
สวนใหญอยูในชวงอายุ 36-50 ป รอยละ 40.0 รองลงมาจะเปนชวงอายุ 51-65 ป รอยละ 37.8 และชวงอายุ 66 ปขึ้นไป รอย
ละ 13.3 (3) สวนใหญสถานภาพสมรส รอยละ 66.7 รองลงมาสถานภาพโสดรอยละ 17.8 (4) สวนใหญระดับการศึกษา คือ
ระดับประถมศึกษา รอยละ 48.9 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษารอยละ 28.9 (5) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ
77.8 (6) สวนใหญระดับรายไดอยูที่ 5,000–10,000 บาท รอยละ 37.8 รองลงมาระดับรายไดนอยกวา 5,000 บาท รอยละ
22.2 (7) นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด รอยละ 100 (8) สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะเปนครอบครัวใหญ มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน รอยละ 33.3 รองลงมามีสมาชิกมากกวา 5 คน ขึ้นไป รอยละ 20.0 (9) สวนใหญสถานภาพในครอบครัวเปน
เจาบาน รอยละ 62.2 และเปนผูอาศัย รอยละ 33.3
4.2 ระดับความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ
จากการสํารวจและสอบถามขอมูลสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. จํานวน 45 คน แสดงระดับความสุขของ
ชุมชนบานถ้ําเสือ ในดานตาง ๆ 9 ดาน ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขทั้ง 9 ดาน ของสมาชิกของชุมชนบานถ้ําเสือ
ปจจัยความสุขของประชาชน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดานสุขภาพอนามัย
4.19
0.681
ดานความรูและการศึกษา
4.24
0.730
ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง
4.24
0.745
ดานการมีรายไดและการกระจายรายได
3.97
0.869
ดานชีวิตครอบครัว
4.59
0.641
ดานสภาพแวดลอม
4.04
0.727
ดานการมีสาธารณูปโภค
2.28
0.945
ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
3.18
0.863
ดานเศรษฐกิจโดยรวม
2.91
1.100
รวม
3.73
0.811

ระดับความสุข
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.681 สมาชิกธนาคารตนไมรูสึกสบายใจในสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 3.91) รูสึกถึงความเปนธรรมในระบบสาธารณสุข (คาเฉลี่ย =
4.15) มีหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย = 4.02) มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย = 4.15) มีระดับความสุข
อยูในระดับมากทั้งสิ้น และสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนไดและไดรับสารอาหารครบ 5 หมู (คาเฉลี่ย = 4.71) มีระดับความสุข
อยูในระดับมากที่สุด
ระดั บความสุ ขของชุม ชนบานถ้ํ าเสือดานความรู อยู ในระดับ มากที่ สุด ด วยค าเฉลี่ ย 4.24 ค าเบี่ย งเบนมาตรฐาน
0.730 สมาชิกธนาคารต นไมรูสึ กพอใจตอการเข าถึ งการศึ กษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (คาเฉลี่ ย = 4.20) ไดศึ กษาในสิ่งที่ ตนเอง
ตองการ (คาเฉลี่ย = 4.20) มีโอกาสในการศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน (คาเฉลี่ย = 4.15) ความรูทําใหไดทํางาน
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ตรงกับความตองการ (คาเฉลี่ย = 4.17) และความรูสงเสริมใหทานมีรายไดมากขึ้น (คาเฉลี่ย = 4.08) มีระดับความสุขอยูใน
ระดับมากทั้งสิ้น และมีรูสึกพึงพอใจการเรียนรูสงเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี (คาเฉลี่ย = 4.35) ความรูที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต (คาเฉลี่ย = 4.31) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ย = 4.44) ไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง (คาเฉลี่ย = 4.24) และพอใจกับระดับความรู (คาเฉลี่ย = 4.22) มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุดทั้งสิ้น
ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานมีงานทําอยางทั่วถึง อยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.24 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.745 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขพอใจกับงานที่ทํา (คาเฉลี่ย = 4.46) มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน
(คาเฉลี่ย = 4.28) ในครอบครัววัยแรงงานมีงานทําอยางทั่วถึง (คาเฉลี่ย = 4.44) พอใจตอชี วิตการทํางานกับเวลาที่ใหกับ
ครอบครัว (คาเฉลี่ย = 4.46) และมีความถนัดและเชี่ยวชาญในงานที่ทํา (คาเฉลี่ย = 4.28) มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุด
ทั้ง สิ้น รู สึ กพอใจสวั สดิ การคุม ครองยามเจ็บ ปวยหรื อเกษีย ณอายุ (ค าเฉลี่ย = 3.75) และไดทํ างานที่ เหมาะสมกั บความรู
ความสามารถและคาตอบแทบ (คาเฉลี่ย = 4.00) มีระดับความสุขอยูในระดับมาก
ระดั บ ความสุ ข ของชุ ม ชนบ านถ้ํ าเสื อด านรายได และการกระจายรายได อยู ใ นระดั บ มาก ด วยค าเฉลี่ ย 3.97 ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขตอรายไดพอเพียงกับความจําเปนที่ตองใชจาย (คาเฉลี่ย = 3.62) มี
รายไดเหลือเพื่อการออมทรัพย (คาเฉลี่ย = 3.48) มีระดับความสุขอยูในระดับมาก สวนการกูหนี้ยืมสินจากบุคคลอื่นหรือแหลง
ทุนอื่น (คาเฉลี่ย = 3.77) มีความสุขอยูใ นระดับมากเชนกัน สวนการเจือจุนซึ่งกันและกันในครอบครัว (คาเฉลี่ย = 4.55) และ
ความรูสึกพึงพอใจกับฐานะ ความเปนอยู (คาเฉลี่ย = 4.26) มีความสุขอยูในระดับมากที่สุด
ระดั บ ความสุ ข ของชุ ม ชนบ านถ้ํ าเสื อด านชี วิต ครอบครั ว อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ด วยค าเฉลี่ ย 4.59 ค าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.641 สมาชิกธนาคารตนไมมีระดับความสุขมากที่สุดตอเมื่อครอบครัวมีเวลาอยูพรอมกัน (คาเฉลี่ย = 4.86) รูสึกถึง
ความอบอุนในครอบครัว (คาเฉลี่ย = 4.82) ไดมีกิจกรรมรวมกัน (คาเฉลี่ย = 4.51) และในครอบครัวมีความรักความผูกพันตอ
กัน (คาเฉลี่ย = 4.80) และมีความพึงพอใจกับที่อยูอาศัย (คาเฉลี่ย = 4.64) มีการไดปรึกษาปญหารวมกัน (คาเฉลี่ย = 4.24) มี
ความสัม พันธที่ดี ระหวางคนในชุม ชน (ค าเฉลี่ย = 4.60) และไดรวมปฏิบัติ กิจทางศาสนาและรวมกิ จกรรมอื่น ๆ ในชุ มชน
(คาเฉลี่ย = 4.55) มีความสุขอยูในระดับมากที่สุดทั้งสิ้น
ระดับ ความสุข ของชุม ชนบ านถ้ํ าเสื อด านสภาพแวดลอมในการดํารงชี วิตอยู ในระดั บมาก ด วยคาเฉลี่ ย 4.04 ค า
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.727 สมาชิกธนาคารตนไมมี ความสุข ตอรู สึกมั่นคงปลอดภั ยในชี วิต และทรั พย สิน (ค าเฉลี่ ย = 4.53)
ทรัพยากรธรรมชาติใ นชุมชนมีความสมบูรณ (คาเฉลี่ย = 4.62) มีค วามสุ ขอยูใ นระดับมากที่สุด สวนความสุขต อระบบการ
จัดการขยะในปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 3.04) มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง สวนรูสึกวาในชุมชนมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
(คาเฉลี่ย = 4.17) และเมื่อมีปญหาในชุมชนแกไขปญหาแบบถอยทีถอยอาศัย (คาเฉลี่ย = 3.97) มีความสุขอยูในระดับมาก
ระดั บความสุ ขของชุ ม ชนบ านถ้ํ าเสื อด านการมี ส าธารณู ป โภค อยู ในระดั บ นอย ด วยค าเฉลี่ ย 2.28 ค าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.945 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขตอระบบขนสงในตําบล (คาเฉลี่ย = 3.08) และสภาพถนนในตําบล (คาเฉลี่ย
= 3.24) มีค วามสุขอยูในระดั บปานกลาง พอใจกับ สภาพถนนในตําบลถนนเชื่ อมโยงระหว างหมูบาน (คาเฉลี่ย = 3.46) มี
ความสุขระดับมาก สวนความพอใจตอระบบประปาในตําบล (คาเฉลี่ย = 1.24) มีความสุขอยูในระดับนอย เพราะความลาชาใน
การดําเนินการสรางระบบประปา ซึ่งตอนนี้ตองใชน้ําจากแมน้ําเพชรบุรี
ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.18
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.863 สมาชิกธนาคารตนไม มีระดับความสุขตอการบริหารงานของหนวยงานในทองถิ่น (คาเฉลี่ย =
2.86) ความโปรงใสในการบริหารงานของหนวยงานในทองถิ่น (คาเฉลี่ย = 3.06) และรูสึกพึงพอใจกับการทํางานของพนักงาน
และผูบริหารในทองถิ่น (คาเฉลี่ย = 3.06) มีความสุขอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้น
ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานมิติเศรษฐกิจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 2.91 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.100 สมาชิกธนาคารตนไมมีระดับความสุขตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน (คาเฉลี่ย = 2.82) มีความสุขอยูในระดับ
ปานกลาง สวนราคาพืชผลทางเกษตร (คาเฉลี่ย = 2.57) มีความสุขอยูในระดับนอย
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จากผลการวิเคราะห จะเห็นไดวาระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุ รี อยูใ นระดั บมากที่ สุด จํ านวน 3 ดาน มีความสุข อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน มีความสุขอยูในระดับปานกลาง
จํานวน 2 ดาน และมีความสุขในระดับนอย จํานวน 1 ดาน เมื่อเฉลี่ยรวมแลวระดับความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.73)
(ตารางที่ 1)
5. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัย สมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนยังคงใชวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยูมาก ประชาชนพึ่งพาอาศัยกัน และสวนใหญมักเปนเครือญาติกัน ทํา
ใหผลการวัดระดับความสุขของประชาชน เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวา มีความสุขดานชีวิตครอบครัว ดานความรูและ
การศึกษา และดานการมีงานทําอยางทั่วถึง มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุด สวนดานสุขภาพอนามัย ดานสภาพแวดลอม
และดานการมีรายไดและการกระจายรายได มีระดับความสุขอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ และดาน
เศรษฐกิจโดยรวม มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง สวนดานการมีสาธารณูปโภค มีระดับความสุขอยูในระดับน อย เมื่อ
เฉลี่ยแลว ปรากฏวา ความสุขของประชาชนสวนใหญมีความสุขอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ นิศานาถ ถิ่นทะเล (2550) ที่
ไดทําการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชน: กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย อําเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา พบวา ระดับความสุขของประชาชนอยูในระดับที่มากที่สุด 1 ดาน คือ ดานชีวิตครอบครัว อยูในระดับ
มาก 3 ดาน คือ ดานการมีรายได และการกระจายรายได ดานการมีงานทําอยางทั่วถึงและดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับ
ปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการมีสาธารณูปโภค ดานความรูและการศึกษา ดานสภาพแวดลอม และดานการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งภาครั ฐและเอกชน เมื่อเฉลี่ยในภาพรวม แล วระดับ ความสุ ขของประชาชนอยู ในระดั บปานกลาง เช นเดีย วกับ งานของ
ธีรวัฒ น และคณะ (2558) ที่ได ทําการศึ กษาเรื่อง ความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลตํ าบลเชีย งคาน อําเภอเชีย งคาน
จังหวัดเลย พบวา ระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ทั้ง 5 ดาน มีความสุขอยู ในระดับที่มาก โดย
เรี ย งลํ าดั บ ดั ง นี้ 1. ด านครอบครั วอบอุ น 2. ด านการมี สุ ข ภาวะ 3. ด านสภาพแวดล อมดี มี ร ะบบนิ เ วศสมดุ ล 4. ด านมี
ประชาธิปไตยภายใตสังคมที่มีธรรมาภิบาล 5. ดานชุมชนเขมแข็ง สวนดานเศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็งอยูในระดับปาน
กลาง รวมทั้งสอดคลองกับ แอนนา สําราญ (2550) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกมลา อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต พบวา ระดับความสุขของประชาชน ดานครอบครัวอบอุนอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนดานการมีสุขภาวะ ดานชุมชนเขมแข็ง ดานสังคมมีประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ดานสภาพแวดลอมที่ดีมีนิเวศสมดุล
และดานการเศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็งอยูในระดับมาก โดยรวมแลวระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลกมลาอยู ในระดับ มาก และ ประยุท ธิ์ อนชู (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง สํารวจและประเมินระดับความสุขของ
ประชาชน : กรณี ศึ กษาองค การบริ หารส วนตํ าบลเขาเขน อํ าเภอปลายพระยา จั งหวั ด กระบี่ พบวา ระดั บ ความสุข ของ
ประชาชน ดานความมั่นคงทางครอบครัว ดานสภาพแวดลอม และดานอิสรเสรีภาพอยูในระดับมาก สวนดานอนามัย ด าน
รายได ดานความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง มีความสุขอยูในระดับปานกลาง
6. สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหระดับความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี สะทอนใหเห็นถึงระดับความสุขของประชาชนที่เปนสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส.
ในพื้นที่บานถ้ําเสือ มีระดับความสุขทั้ง 9 ดานอยูในระดับมาก จากผลการศึกษาความสุขของสมาชิ กของเครือขายธนาคาร
ตนไมข อง ธ.ก.ส. ในเขตพื้ นที่ บานถ้ําเสื อ จํานวน 45 คน เป นเพศหญิง รอยละ 62.20 ชวงอายุ 36-50 ป ร อยละ 40.00
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สถานภาพสมรส รอยละ 66.70 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 48.90 อาชีพเกษตรกร รอยละ 77.80 รายไดตอเดื อน
5,000-10,000 บาท รอยละ 37.8 และจากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวาระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานชีวิตครอบครัว ดานความรูและการศึกษา
และดานการมีงานทําอยางทั่วถึง มีความสุขอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานสุขภาพอนามัย ดานสภาพแวดลอม
และดานการมีรายไดและการกระจายรายได มีความสุขอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ และดานเศรษฐกิจโดยรวม และมีความสุขในระดับนอย จํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสาธารณูปโภค เมื่อเฉลี่ยรวม
แลวระดับความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.73) (ตารางที่ 1)
7. ขอเสนอแนะ
1. จากระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการมีสาธารณูปโภคอยูในระดับนอย มีความสุขตอระบบขนสงและ
สภาพถนนอยูในระดับปานกลาง หนวยงานที่เกี่ยวของควรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนนในเขตพื้นที่ให
เปนถนนที่ไดมาตรฐานมีความกวางเพียงพอตอการสัญจรในทองถิ่น
2. จากระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการมีสาธารณูปโภคอยูในระดับนอย มีความสุขตอระบบประปาอยู
ในระดับนอย เพราะความลาช าในการดําเนินการสรางระบบประปา หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามากํากับดูแลและติดตาม
จัดการระบบน้ําใหเขาถึงในพื้นที่ที่ยังไมมีระบบน้ําประปา
3. จากระดับความสุขตอระบบการจัดการขยะในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนตองกําจัดขยะเอง
ในครัวเรือน หนวยงานในทองถิ่นควรมีในการกําจัดขยะเพื่อใหมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยที่สุดและสามารถแกไขปญหา
ใหกับประชาชนและผูประกอบการได
4. จากระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอยูในระดับปานกลาง หนวยงานใน
ทองถิ่นควรจัดใหมีการประชาสัมพันธและเคลื่อนไปยังหมูบานทุกหมูบาน เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบจัดการบริหารของหนวยงานในทองถิ่น
5. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญ เชน การศึกษารูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอความสุข การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนไมที่
มีผลตอความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตชุด โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
พื้นที่ตนแบบวนเกษตรในการปลูกสักอยางยั่งยืนชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ
2560
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รุนเกิดลาน ความทาทายการพัฒนาของสังคมไทย
Baby Boom Generation of Challenges Developed by the Thai Society
โชติกา สิงหาเทพ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
pukkysinghatep@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร รุนเกิดลาน ตอความทาทายการ
พัฒนาสังคมไทย และแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อเปนแนวทางนําไปสูการกําหนดนโยบายพัฒนาสังคมไทย
ตอไป ประชากรรุนเกิดลาน คือประชากรที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2506 - 2526 เปนชวงเวลาที่มีเด็กเกิดเกินหนึ่งลานคนตอป
ปจจุบันประชากรรุนเกิดลานมีอายุระหวาง 33-53 ป ซึ่งมีผลทําใหประเทศไทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ในอีก 3 ปขางหนาในราวป 2564 ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และอีกประมาณ 19 ปขางหนาในราวป
2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุระหวาง 53-73 ป ซึ่งเปนคลื่นประชากรผูสูงอายุจํานวนมหึมาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรรุนเกิดลาน จึงเปนความทาทายตอการพัฒนาสังคมไทยตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: รุนเกิดลาน, การพัฒนา, สังคมไทย
Abstract
This article is intended to offer a result of the change in the baby boom generation born structure.
To the challenge of Thai society and to cope with such changes as a guide to the Thai social development
policy the baby boom generation in the year 2506 – 2526, a time when there more than baby boom
generation at present, the age of 33-53 is the year between the years and the new generation of the
elderly population. In the next 3 years in the year 2564, Thailand will become a completely high-age
society and the next 19 years in the year 2580. Between 53-73 years old, the majority of the elderly
people born in the change of baby boom generation structure were a challenge to the future of Thai
society.
Keywords: baby boom generation, development, Thai society
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บทนํา
จากผลการสํารวจของ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 พบวา อัตราผูสูงอายุ
ในประเทศไทยเพิ่มทุกป เฉลี่ยเกือบ 200,000 คนตอป โดยป พ.ศ. 2548 ผูสูงอายุเพิ่มอีก 194,549 คน ในป พ.ศ. 2549 เพิ่ม
อีก 152,839 คน และป พ.ศ. 2550 เพิ่มอีก 194,338 คน รวมมีผูสูงอายุจํานวน 7,040,657 คน และโดยเฉลี่ยผูสูงอายุจะมี
อายุยืนประมาณ 70 ป อายุคาดหมายเฉลี่ยสูงขึ้น สําหรับผูหญิงเปน 74.9 ป และผูชาย 69.9 ป (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สัง คมแหง ชาติ , 2550 อางถึ ง ในอาชั ญ ญา รั ต นอุ บล และคณะ, 2552 : 1) แม ประชากรสู ง อายุมี อายุ ยื นยาว แตมิ ไ ด
หมายความวาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเหลานั้นดีตามไปดวย เนื่องจากปจจัยสภาพรางกายที่ทรุดโทรม สภาพแวดลอมที่แยลง
สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากระบบครอบครั วขยายกลายเป นระบบครอบครัวเดี่ ย ว วั ฒ นธรรมการดู แ ลผูสู ง อายุ ใ น
ครอบครัวลดนอยลง ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น ในขณะที่วัยทํางานมีสัดสวนนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเด็ก
และผูสูงอายุ ซึ่งกอใหเกิดปญหาโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (ศูนยการเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม, 2550 อางถึง
ใน อาชั ญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552 : 2) และในป 2564 สั งคมไทยจะก าวเขาสูการเปน สังคมสูง วัย อยางสมบูร ณ
(Complete age society) ซึ่งในเวลาเพียงแค 3 ป ขางหนา สังคมไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20
ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 14 และในชวงป พ.ศ. 2563 – 2564 จะเปนชวงเวลา
ที่ผูสูงอายุทากับ 100 หมายความวาชวงเวลานี้สังคมไทยจะมี ประชากรวัยเด็กเทาๆ กับผูสูงอายุ จากดัชนี ผูสูงอายุของไทย
พ.ศ. 2548 – 2578 แสดงใหเห็นวา “ดัชนีผสู ูงอายุ” ตั้งแตป พ.ศ. 2548 มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในป พ.ศ. 2548 ดัชนี
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 45 อีก 5 ปถัดไป ผูสูงอายุมีจํานวนเกินกวาครึ่งของจํานวนเด็กแลว ดัชนีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่สูงมาก
ในชวงป พ.ศ. 2548 – 2558 ประมาณเกือบรอยละ 6 ตอป และในชวงป 2558 – 2563 ดัชนีผูสูงอายุยิ่งเพิ่มขึ้นเร็วมากถึง
รอยละ 7 ตอป (ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล : ออนไลน) หลังจากป พ.ศ. 2564 เปนตนไปสังคมไทยจะมี
ผูสูงอายุมากกวาวัยเด็กตอไปเรื่อยๆ และนับไปอีก 10 ป สังคมไทยก็จะกลายเปน สั งคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged
society) ในราวป 2574 หมายถึง สังคมไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด หรือมี
ประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20 การที่จํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและชัดเจนจากการที่ประชากร รุนเกิดลาน หรือ
รุนที่เกิดเกินลานคนตอป คือประชากรที่เกิดในระหวางป 2506 – 2526 ซึ่งขณะนี้ ประชากรรุนเกิดลานมีอายุประมาณ 33-53
ป และกําลังจะกลายเปนผูสูงอายุในอีกไมชา อีก 20 ปขางหนา คลื่นประชากรกลุมนี้จะมีอายุ 53 – 73 ป จะทําให สัดสวน
ของประชากรอายุ 60 ปขนึ้ ไปของไทยสูงถึงรอยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559 :
ออนไลน) ในป 2559 จํานวนประชากรไทย 65.9 ลานคน มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 11 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 16.5
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งหมายความวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุใกลถึงรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
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ภาพที่ 1 พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2559
ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 , สศช. อางถึงใน รายงานสถานการณผูสูงอายุ
พ.ศ. 2559 : ออนไลน
“รุนเกิดลาน” ในปจจุบันยังถือวาเปนประชากรวัยแรงงาน ซึ่งมีวิถีชีวิตทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว สงผลตอพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมโลก ไมวาจะเปนทัศนคติ ความเชื่ อ คานิยม
วัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดการบริโภคสื่อ
หลากหลายชองทางในเวลาเดียวกัน สงผลใหประชากรเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วไรขีดจํากัด สิ่งเหลานี้ถึงแมจะเปนชองทางที่
เพิ่มโอกาสการเขาถึงสินคาและบริการ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศก็ตาม แตสิ่งที่
ตามมาอาจกอใหเกิดปญหา เนื่องจากขาดการคัดกรอง การคิดวิเคราะหจากการรับสื่อตางๆ จนทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค
นิยมและคานิยมที่ฟุมเฟอย ใชชีวิตแบบเรงรีบไมเคารพสิทธิ์ผูอื่น และนําไปสูการสูญเสียคุณคาทางวัฒ นธรรมดั้งเดิมของไทย
นอกจากนี้สังคมไทยยังคงมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก รวมถึงพฤติกรรมเสี่ย งตอสุขภาพ และ
ผลิตภาพแรงงานต่ํา ถึงแมประชาชนจะไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายก็ตาม แตกลุม
ผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางแทจริงและทั่วถึง ซึ่งยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ํา และสังคมไทยยัง
ตองเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ปญหายาเสพติด เปนตน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหค วามสําคัญกับปจจัยดังกลาวที่เ กิดจากการเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลตอ ทัศนคติ ความเชื่ อ
คานิยม วัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเฉพาะกลุมประชากร “รุนเกิดลาน” ซึ่งเปนวัยแรงงานอยูในปจจุบัน
เพื่ อ ให ป ระชากรกลุ ม ดั ง กล า วมี ค วามพร อมในการเตรี ย มตั วสู วัย ผู สู ง อายุ และเป น ผู สู ง อายุ ใ นสั ง คมสู ง วั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
ซึ่งสังคมไทยกําลังจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีก 12 ปขางหนาไดอยางมีคุณภาพ
จากขอมูลดังกลาวขางตน การที่สังคมไทยตกอยูในภาวะสังคมสูงวัย และกําลังจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ
ในอี ก 3 ป ข างหน านี้ หากไม มีการจั ด การและขั บ เคลื่ อนการทํ างานอย างเหมาะสม จะสง ผลต อภาพรวมของสั ง คมไทย
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรรุนเกิดลานตอความทาทายการพัฒนา
สังคมไทย และแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการกําหนดนโยบายพัฒนาสังคมไทยตอไป
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ใครคือ รุน เกิดลาน
“รุนเกิดลาน” หมายถึงประชากรที่ เกิดในชวงป พ.ศ. 2506 – 2526 จํานวนเกิดที่จดทะเบียนในช วง 20 ปนี้มี
มากกวา 1 ลานคนในแตละป เมื่อมองยอนประวัติศาสตรจะพบปจจัยแวดลอมที่ทําใหเกิดอัตราการเกิดของคนรุนนี้สูงมาก
คื อช วงหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 พ.ศ. 2488 สภาพความเป นอยู ข องสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไป ทั้ ง ด า นการพั ฒ นาประเทศ
การสาธารณสุข และสุขาภิบาล เศรษฐกิจ และสภาพสังคม ปจจัยเหลานี้สงผลใหอัตราการตายลดนอยลง โดยเฉพาะทารกแรก
เกิดและเด็ก โดยหลังป พ.ศ. 2500 อัตราการตายของทารกลดลงต่ํากวา 100 ราย ตอการเกิดมีชีพ 1,000 ราย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงป พ.ศ. 2506-2526 มีทารกแรกเกิดเกินกวาลานคนทุกป และมีบางปมียอดทะลุเกินลานคน หลังจากป 2526
อัตราการเกิดไดลดต่ําลงประมาณไมถึงลานคนตอป จนในป พ.ศ. 2551 เหลือปละ 800,000 คน (รุนเกิดลานโครงสรางใหม
ประชากรไทย : ออนไลน) ซึ่ง ในป 2514 จํานวนเกิดในประเทศไทยมีจํานวนสูงสุดที่ 1.2 ลานคน ในป 2559 ประชากรรุนเกิด
ลานมีอายุ 33 – 53 ป อีก 7 ปขางหนา ประชากรรุนเกิดลานจะเริ่มเคลื่อนเขาสูวัยสูงอายุ ซึ่งจะทําใหจํานวนประชากรสูงอายุ
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาก และในป 2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุ 53-73 ป (รายงานสถานการณผูสูงอายุ
ไทย พ.ศ. 2559 : ออนไลน)
สรุปไดวา “รุนเกิดลาน” คือประชากรที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2506 – 2526 ซึ่งเปนชวงที่มีประชากรเกิดมากเกินกวา
1 ลานคนตอป จึงเปนที่มาของการเรียกวา “ประชากรรุนเกิดลาน” หรือจํานวนอัตราการเกิด (เกินลาน)
“รุนเกิดลาน” สงผลอยางไรกับการพัฒนาสังคมไทย
การที่ สั ง คมไทยต องเผชิ ญ กั บ ภาวะสั ง คมสู ง วั ย ส ง ผลกระทบต อการพั ฒ นาสั ง คมไทยหากไม มี การจั ด การและ
ขับเคลื่อนการทํางานอยางเหมาะสม จะสงผลตอภาพรวมของสังคมไทย เชน ผลกระทบตอครอบครัวคือ ผูสูงอายุในครอบครัว
จะไมไดรับการดูแลจากลูกหลาน หรือลูกหลานในวัยแรงงานมีนอย ก็ตองรับภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุในครอบครัวจึงตอง
รับภาระเพิ่มขึ้น ภาระการพึ่งพิง จึงสงผลกระทบตอครอบครัว ผลกระทบตอเศรษฐกิจ คือ วัยทํางานมีนอยลง ผลผลิตก็ลดลง
ดวย เนื่องจากวัยแรงงานที่สรางรายไดใหกับประเทศมีนอยลง ในขณะที่คนกลุมนี้มีภาระตองเลี้ยงดูผูสูงอายุ ซึ่งไมมีรายได
เมื่อมีภาระเพิ่มขึ้นก็ตองประหยัดมากขึ้น การลงทุนก็จะกระทบตอการจางงานในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากประชากรวัยแรงงานมี
นอยลง ดานงบประมาณการคลัง ก็จะเก็บภาษีไดนอยลง เพราะคนวัยแรงงานที่มีนอยลง แตรายจายดานสวัสดิการสังคมและ
สุขภาพของผูสูงอายุมีมากขึ้น รัฐตองดูแลมากขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่มีมากขึ้น และอายุยาวขึ้น เมื่อรัฐตองเพิ่มงบประมาณ
ในการดูแ ลผู สูง อายุ คือ เงินเบี้ ยยั งชี พ บําเหน็จ บํ านาญ การบริ การสาธารณสุ ข บานพั กคนชรา ลดหยอนค ารถโดยสาร
ลดหยอนภาษีเงินได เปนตน นอกจากนี้ หากลูกหลานขาดจิตสํานึกหรือไมมีความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในครอบครั ว
ตนเองได สิ่ งที่ ตามมาคื อคนแกถู กทอดทิ้ง ผลกระทบทางการเมือง หากผู สูง อายุไม มีค วามรู ความเข าใจและไม เท าทั นต อ
เลหเหลี่ยมของนักการเมือง ทําใหมีการซื้อสิทธิขายเสียง การกาวสูสังคมผูสูงอายุมีนัยสําคัญตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ คื อ ด านเศรษฐกิจ สั ดสวนแรงงานตอประชากรทั้ง หมดจะลดลง สามารถบั่นทอนอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จได ดานงบประมาณและการคลัง จํ านวนผูเ สีย ภาษีจะลดลง ในขณะที่ รายจ ายดานสวัส ดิการสัง คมและสุ ขภาพ
เพื่อผูสูงอายุเพิ่มพูนขึ้นตามจํานวนของผูสูงอายุ งบประมาณดานนี้จะตองโตขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได (ลภัสรดา วัยกมลลาศ
และศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2556) และสังคมไทยยังตองเตรียมการรองรับตอปญหาแรงงานทีม่ ีแนวโนมลดลง เพราะปจจุบัน
ก็มีความชัดเจนวา ประเทศไทยตองพึ่งพาแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานที่ถูกกฎหมาย และแรงงานลักลอบเขามา
จํานวนนับหลายลานคน และในหลาย ๆ ประเภท และยังพบวาผูสูงอายุมากกวารอยละ 80 มีเงินไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพใน
วัยหลังเกษียณ แหลงรายไดที่สําคัญของผูสูงอายุ คือ การเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตร ซึ่งก็มีแนวโนมลดลงดวยเชนกัน อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เดิมไทยเปนครอบครัวขยายอยูรวมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันทาง
เศรษฐกิจที่พอแมเลี้ยงดูลูก และเมื่อสูงวัย ลูกที่ทํางานก็เลี้ยงดูพอแมสืบตอกันมา จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะครอบครัวก็จะมี
ขนาดเล็กลง ดังนั้นการหวังพึ่งพาทางการเงินจากลูกหลานจึงลดนอยลง ปจจุบันรัฐบาลไดใหความชวยเหลือในรู ปแบบเบี้ย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2157
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ยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งหากจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นภาระเงินคาเบีย้ ยังชีพจะพลอยสูงขึ้นตามไปดวย ภาระสําคัญอีก
ประการคือ ค ารั กษาพยาบาลผู สูง อายุ จะสูง ขึ้นตามวัย ที่มากขึ้ น และคารักษาพยาบาลที่ป รับสู งขึ้ น ภาระค าใชจายส วนนี้
จะเพิ่มขึ้น และจะมีผลกระทบตองบประมาณของรัฐบาลที่จะตองวางแผนรองรับตอไป (อาภรณ ชีวะเกรียงไกร : ออนไลน)
และยังพบวา สถานการณทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ หนึ่งในสามของผูสูงอายุมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน ในป พ.ศ. 2545
รอยละ 46.5 ในป พ.ศ. 2554 รอยละ 33.8 ในป พ.ศ. 2558 รอยละ 34.3 ผูสูงอายุ และมีรายไดต่ํากวา 2,647 บาทตอเดือน
แสดงให เ ห็นว า มี ผู สู งอายุ จํานวนมากที่จัด วาอยู ในภาวะเปราะบาง รายได ไม เ พีย งพอต อความต องการในการดํ ารงชี วิต
เสนความยากจน เปนตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจ และเปนมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ําที่เปนจํานวนเงิน ซึ่งเปนคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งอาหาร และสิ่งจําเปนที่ไมใชอาหารในขึ้นพื้นฐานที่ทําใหสามารถดํารงชีพอยูได แหลงรายไดสําคัญของผูสูงอายุมี
สัด ส วนลดลง ร อยละของผูสู ง อายุ ที่ อยู ต ามลํ าพั ง คนเดีย วหรือตามลํ าพั ง กับ ผู สูง อายุ ด วยกั นมีแ นวโน มเพิ่ มสู ง ขึ้น จํานวน
ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ประมาณ 4 แสนคน และผูสูงอายุที่เปนโรคสมองเสื่อมประมาณ 6 แสนคนในป 2559 มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอีกมาก ในอีก 20 ปขางหนา ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มเปน 1.3 ลานคน และผูปวยดวยโรคสมองเสื่อมจะ
เพิ่มเปน 1.4 ลานคน (รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559 : ออนไลน) จากการเปดใหบริการของศูนยจดทะเบียน
จัดหางานผู สูง อายุ ตั้ งแตเดื อนสิง หาคม 2559 จนถึงมกราคม 2560 มีผู สูง อายุ มาใชบ ริการจัดหางานทั้ งสิ้ น 1,421 ราย
มีตําแหนงงานงานวาง 758 อัตรา ไดรับการบรรจุงาน 141 ราย และบางรายไดประกอบอาชีพอิสระ มีผูสูงอายุไดรับการบรรจุ
งานในตําแหนงแรงงานดานการผลิตมากที่สุด รองลงมาเปนแมบาน ผูเพาะปลูกออย นักแนะแนว และพนักงานบริการลูกคา
ตามลําดับ ขณะที่ผูสูงอายุสวนใหญตองการสมัครงานในตําแหนงเสมียนพนักงานทั่วไป และพนักงานธุรการ ทั้งนี้ ภาครัฐมีการ
จางงานผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 55-75 ป ใหบริการ ณ สํานักงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายได สามารถ
พึ่งพาตนเองและมีความสุข ในการทํางาน ทั้งยังเปนตนแบบในการจางงานผูสูงอายุอีกดวย โดยตองมีคุณสมบัติจบการศึกษาไม
ต่ํากวาอนุปริ ญญา มี ความรู ประสบการณดานการแนะแนวหรือใหคํ าปรึ กษากับ ผูที่ห างานทํ าได ยาก โดยจ างงานผูสูง อายุ
จํานวน 20 คน ระยะเวลาทํางาน 144 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ไดรับคาจาง 250 บาท/ชั่วโมง หรือมีรายไดถึง 108,000 บาท/คน
(กรมจัดหางาน : ออนไลน) หนวยงานตาง ๆ เริ่มมีการตื่นตัว และเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร
ที่กําลังจะเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอีกไมกี่ปขางหนานี้ แตเนื่องจากจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนมาก และเพิ่มมากขึ้นทุกป
จะตองพิจารณาการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสถานภาพ และความตองการของผูสูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
และนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
จากขอมู ลการศึ กษาดังกลาวขางตน จะเห็นได วา สังคมไทยเขาสูสังคมสูงวัย แลวตั้งแตป พ.ศ. 2548 ที่ มีจํานวน
ผูสูงอายุมากขึ้นทุกป ซึ่งในเวลาเพียงอีก 3 ปขางหนา ราวป พ.ศ. 2564 สังคมไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และ
ในราวป พ.ศ. 2566 เปนตนไปคลื่นประชากรรุนเกิดลาน หรือประชากรที่เกิดมากกวา 1 ลานคนตอป ที่เกิดในป 2506 -2526
จะเคลื่อนเขาสูการเปนผูสูงอายุ และในป 2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุ 53-73 ป ซึ่งในขณะนั้นสังคมไทย ไดตกอยู
ภายใตภาวะสังคมสูงวัยระดับสุ ดยอด หากไมเตรียมรับมือล วงหนาสังคมไทยจะออนแอ เศรษฐกิจไทยจะวิกฤติ จึง เปนจุ ด
ชี้อนาคตของไทย หากจะมองวาประเทศทีพ่ ัฒนาแลวสามารถจัดการกับปญหาสังคมผูสูงอายุกันอยางไรเพื่อเปนทิศทางในการ
แกไขปญหาอาจไมเพียงพอ เพราะประเทศที่พัฒนาแลวจะวางนโยบายบนพื้นฐานของรายไดของประชาชนนั้นพอมีพอกินมา
ระดับหนึ่งแลว แตในขณะที่ของไทยเรานั้นมีรายไดไมเพียงพอทั้งในระดับประชาชนเอง และภาครัฐจะตองรับภาระที่มากขึ้น
สรุปไดวา “รุนเกิดลาน” สงผลตอการพัฒนาสังคมไทย ซึ่งอีกประมาณ 12 ปขางหนา ในป พ.ศ. 2573 สังคมไทยตองตกอยู
ภายใต กับ ดั กสั ง คมสู งวั ย ระดั บสุ ด ยอด ที่ จะมาพร อมกั บวิ กฤตทุ นมนุ ษย วิกฤตตลาดแรงงาน วิ กฤติ ค รอบครั วและสั ง คม
ดังตอไปนี้
1. ประชากรวัยทํางานลดลง กอใหเกิดการยายถิ่นระหวางประเทศและแรงงานจากตางประเทศจะเขามาทํางานใน
ประเทศไทย เนื่องจากแรงงานขามชาติชวยใหตลาดแรงงานมีความยืดหยุนมากขึ้น แตแรงงานเหลานี้มีแนวโนมที่จะมาอาศัย
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อยูในระยะยาวทําใหกลายเปนแรงงานถาวรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นระบบฐานขอมูลทะเบียนแรงงานขามชาติควรไดรับ
การพัฒนาใหสามารถติดตามการโยกยายถิ่นฐาน ตลอดจนการบันทึกความตองการของประชากรกลุมนี้
2. แนวโนมการเกิดลดลง ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนการเกิดในแตละปมีแนวโนมจะลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือนอยกว า
500,000 รายตอปในชวง พ.ศ. 2588-2593 หรืออีกเพียงสามสิบกวาปขางหนา
3. เกิดภาวะพึ่งพิงซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว มีภาระดูแลผูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น เกิดภาวะ
ความเครียด ที่เกิดจากการตกอยูภายใตภาวะถูกบีบบังคับดวยภาระความรับผิดชอบของประชากรที่อยูในวัยแรงงาน จนทําให
ไมอยากแตงงาน ไมอยากมีบุตร และใชชี วิตโสดมากขึ้น มีความตองการโรงพยาบาล สถานสงเคราะหคนชรา และผูดูแ ล
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การที่มีประชากรผูสูงอายุจํานวนมาก ยอมสงผลตอระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักของ
ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุคือภาวะที่เกิดจากโรคเรื้อรัง
4. ผลกระทบจากการไมมีระบบการวางแผนการออมที่ดี เมื่อผูสูงอายุไมมีการวางแผนการออม จะทําใหสัดสวนหนี้
ครัวเรือนสูงขึ้น และรัฐตองใชงบประมาณเพื่อดูแลสิทธิสวัสดิการ การดูแลรักษาพยาบาลในยามเกษียณอายุเพิ่ม ขึ้น และยัง
สงผลกระทบตองบประมาณการพัฒนาประเทศในดานอื่น ๆ ดวย
“รุนเกิดลาน“ ประเด็นความทาทายการพัฒนาสังคมไทย
“รุนเกิดลาน” กําลังเคลื่อนเขาสูกลุมประชากรสูงอายุ เปนประเด็นความทาทายการพัฒนาสังคมไทย ที่เกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร างประชากร “รุ นเกิ ด ล าน” ส ง ผลใหสั ง คมไทยมี ป ระชากรสู ง วั ย จํ านวนมากขึ้น ซึ่ ง เป นป ญ หาทาง
โครงสราง ซึ่งหมายถึงตองใชเวลาและใชมาตรการระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐ ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนดาน
ผูสูงอายุที่ชัดเจนมากขึ้น มีกฎหมายตางๆ ออกมาเพื่อคุมครองพิทักษสิทธิ์ผูสูงอายุ อาทิเชน แผนผูสู งอายุแหงชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ป มุงใหผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม ซึ่งอาจกลาวไดวาประเทศไทยมีนโยบาย
และแผนดานผูสูงอายุที่มีความกาวหนา อยางไรก็ตามแมจะมีนโยบายและแผน แตยังมีปญหาในการนําแผนไปสูก ารปฏิบัติ
ยังทําไดไมเต็มศักยภาพ และคอนขางชา (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และชลธิชา อัศวนิรันดร, 2556 : 92-93) ดวยเหตุนี้จึงมี
ประเด็นทาทายจากการเคลื่อนตัวเขาสูวัยผูสูงอายุของกลุมประชากรรุนเกิดลาน ในขณะที่สังคมไทยจะเปนสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด (Super aged society) ในราวป 2573 ดังนั้น “รุนเกิดลาน” เปนประเด็นทาทายการพัฒนาสังคมไทย โดยควร
กําหนดแนวทางดังนี้
แนวทางการรับมือคลื่นประชากรรุนเกิดลาน สูสังคมสูงวัย
1. องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรกําหนดแนวทางเรงรัดให “รุนเกิดลาน” เตรียมความพร อมรับมื อ
สังคมสูงวัย ในเรื่องสถานภาพการทํางานในปจจุบันของวัยแรงงานที่กําลังจะกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ ใหมีรายไดและมีอาชีพที่
มั่นคง อี กทั้ ง ระดั บ การศึ กษาก็ส ามารถนําไปสู เ ส นทางในการเลื อกอาชี พ ที่ กอให เ กิ ด รายได หรื อแม ทั กษะประสบการณ
ความสามารถของแตละบุคคล เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ซึ่งภาครัฐ
ควรเริ่ ม จั ด หามาตรการปฏิ บั ติ การในเชิ ง รุ กมาใช กับ กลุ ม วั ย แรงงานที่ กํ าลั ง ก าวเข าสู วัย ผู สู ง อายุ โดยร วมมื อกั บ สถาน
ประกอบการ เพื่อใหกลุมวัยแรงงานไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมรับมือดังกลาว แตสิ่งสําคัญที่รัฐ ควรตระหนักคือ
การดําเนินงานของหลากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ และกําหนดใหมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุ
สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนรวมกันดําเนินงานเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
สังคมตอไป
2. ขยายอายุเกษียณ เปนนโยบายหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาไดในระยะสั้น เพื่อชะลอผลกระทบ และเพิ่มจํานวนคน
วัยทํางานซึ่งชวยบรรเทาผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจออกไปไดระยะหนึ่ง
3. สนับสนุนใหภาคเอกชนมีการจางงานผูสูงอายุ เปนนโยบายที่ชวยสรางงานและเพิ่มรายไดใหผูสูงอายุไดอีก ทาง
หนึ่ง ซึ่งพบวาปจจุบันภาครัฐไดจัดตั้งศูนยบริการจัดหางานผูสูงวัย (Smart Job Center) เพื่อสงเสริมใหมีงานทําและมีรายได
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เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทที่จางผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งกําหนดวาตองมีรายได
ไมเกิน 15,000 บาท ซึ่งแรงงานกลุมนี้มีเพียงรอยละ 2.9 ของผูสูงอายุทั้งประเทศ จึงทําใหนโยบายนี้เปนเพียงการชวยเหลือ
เฉพาะผูมีรายไดนอย แตไมไดสนับสนุนใหมีการนําทักษะและประสบการณของผูสูงอายุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (กิตติพงศ
สนธิสัมพันธ : ออนไลน)
4. สงเสริมระบบการออม และการยกระดับคุณภาพชีวิต จําเปนตองวางแผนแตเนิ่นๆ ภาครัฐ ควรกําหนดนโยบาย
ในการวางระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมของ
ประชากรวัยแรงงานใหมีรายไดและรายจายอยางสมดุล เพื่อรองรับวัยสูงอายุ หลังจากเกษียณผานการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ ย งชีพ อี กทั้ง ยั ง ควรนํ าเทคโนโลยี เ ขามาช วยในการพั ฒ นาให การบริ การ และคุ ณภาพชี วิตของผู สูง อายุมี ค วามสะดวก
เหมาะสม เชน การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เปนตน
5. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนในการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูสูงอายุ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับมือคลื่นประชากรรุนเกิดลานสูสังคมสูงวัย
ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวของรุนเกิดลาน สูการเปนผูสูงวัย
1. ควรเตรี ย มความพร อมด านสุ ข ภาพตั้ ง แต วัย ยั ง หนุ ม สาว หรื อ วั ย ทํ า งาน เช น การทํ าประกั นชี วิต เพื่ อเป น
หลักประกั นด านสุข ภาพให กับ ตนเอง และการใสใ จดู แลสุข ภาพดวยการรับ ประทานอาหารที่มี ประโยชน เพื่ อใหมี สุข ภาพ
รางกายที่แข็งแรง
2. ควรเตรียมความพรอมดานการเงิน และดานที่อยูอาศัย โดยเริ่มตนจากการวางแผนกอนถึงวัยเกษียณจะอยูที่ไหน
อยางไร และคํานวณกําหนดการเริ่มตนการออมเงิน
3. ควรเตรียมตัวในการมีสวนรวมกับ สังคม ทํากิจกรรมสั งสรรค กับเพื่อน ครอบครัว รวมถึ งสมาชิ กองคกรตางๆ
เพื่อจะไดไมแกอยางโดดเดี่ยว
4. ควรเตรียมความพรอมดานอาชีพทางเลือก หรืออาชีพอิสระที่เหมาะสมกับตนเอง และสภาพรางกายเมื่อมีอายุ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดสามารถหาเลี้ยงตนเองได
บทสรุป
“รุนเกิด ลาน” ความท าทายการพั ฒนาสังคมไทย ในอี ก 3 ปข างหนาสังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสู งอายุอยาง
สมบูรณ และอีกประมาณ 19 ขางหนา ในราวป 2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุระหวาง 53-73 ป ซึ่งเปนคลื่นประชากร
ผูสูงอายุจํานวนมหึมา อีกทั้งตั้งแตป 2573 สังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด ดังนั้นหากภาครัฐ ภาคเอกชน
ไมเตรียมความพรอมในการรับมือสถานการณดังกลาวตั้งแตเนิ่นๆ อาจจะสงผลทํ าใหสถานการณที่เกิดขึ้นเลวรายกวาที่คิ ด
ปจจุบนั จะเห็นไดวาหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของเริ่มตื่นตัวกับสถานการณดังกลาว ไดมีการกําหนดนโยบาย และ
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข อง เป นตัวรองรับ สถานการณดั ง กลาว แตอย างไรก็ ต ามเพื่ อเป นการป องกันควรกําหนดนโยบาย และ
ดําเนินการในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมประชากร “รุนเกิดลาน” ซึ่งยังคงเปนวัยแรงงานอยูในปจจุบันใหมีความพรอม และ
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
เอกสารอางอิง
กิตติพงศ สนธิสัมพันธ. รับมือสังคมผูสูงอายุ : ตัวอยางจากตางประเทศ. คนเมื่อ 20 มกราคม 2561
จาก https://themomentum.co/happy-life-aging-society/
ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒนวงศ. จุดเปลี่ยนประชากรประเทศไทย. คนเมื่อ 22 มกราคม 2561
จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-01.pdf
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มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.). (2560). รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559.
คนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 จาก http://thaitgri.org/?p=38427#
ลภัสรดา วลัยกมลลาศ และศุภวัฒนากร วงศธนวสุ. การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา. คนเมื่อ 10 มกราคม 2561
จาก http://www.hu.ac.th/conference/conference2013/Proceedings2013/pdf/Book3/Poster1/
218_119-124.pdf
วิพรรณ ประจวบเหมาะ และชลธิชา อัศวนิรันดร. (2556). ผลกระทบเชิงนโยบายตอการพัฒนาประเทศดานสวัสดิการ
ผูสูงอายุ : ศึกษาจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533 – 2583. การศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบเชิงนโยบายตอการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 – 2583. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 คนเมื่อ 15 มกราคม 2561
จาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-409.pdf
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ และรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความพรอม
เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงาน. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
อาภรณ ชีวะเกรียงไกร. ผลกระทบของสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย คอลัมนิสตประจําคอลัมน
“สองกลองเศรษฐกิจ” คนเมื่อ 22 มกราคม 2561 จาก
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641444
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วิกฤติการณครอบครัวไทยภายใตปญ
 หาความรุนแรงในครอบครัว
Thai family crisis under family violence issues
พิมลศักดิ์ นิลผาย1* และโชติกา สิงหาเทพ2
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“วิกฤตการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประเภทและผลกระทบ
ของความรุนแรงในครอบครัว สิทธิการไดรับการคุมครอบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 และปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สังคมไทยใน
ปจจุบันพบวามีสถิติความรุนแรงในครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้นทุกป หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูกระทําความ
รุนแรง และผูถูกกระทําไดรับการบําบัดฟนฟู รวมถึงการใหโอกาสแกผูกระทําผิดไดกลับตัวกลับใจ ยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา เนื่องจาก
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนซับซอน มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคล
ทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีลักษณะการทํางานเชื่อมโยกันขององคกรทุกภาคสวนของสังคม และทํางานสนับสนุน
สงเสริมขอมูลซึ่งกันและกันเปนเครือขาย รวมถึงสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเกิด
ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการควบคุมสื่อที่ไมเหมาะสมที่เปนสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวดวย
คําสําคัญ: ความรุนแรง ครอบครัว ผูถูกกระทํา สังคมไทย
Abstract
"Thai family crisis under family violence issues" aims to intend to present the types and effects
of violence in the family. Rights to be protected Victims of Domestic Violence Victim Protection Act, B.E.2550
Today, the Thai society showed that there are more and more annual violence statistics in the family.
Government agencies should encourage citizens to gain knowledge about Victims of Domestic Violence
Victim Protection Act, B.E.2550 act aims to give the person the severity and the person who has been
treated as a rehabilitation, as well as the chance that the culprit returned Inhibits repeated actions due
to a complex problem in family violence There is a different effect from the general individual mayhem,
and the relevant authorities should have the associated behavior of all organizations of society and work
to support the promotion of each other. As a network, as well as to encourage citizens to realize the
problems and effects that arise from family violence, including inappropriate media control that cause’s
family violence.
Keywords: violence, family, victim, Thai society
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บทนํา
ครอบครัวไทยในปจจุบันตกอยูภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลทําใหสมาชิกในครอบครัว
มีเวลาอยูรวมกันนอยลง เป นสาเหตุหนึ่งที่ ทําใหส มาชิกในครอบครัวมีค วามสัม พันธ สนิทสนมกันนอยลงกอใหเกิดความไม
เขาใจกัน อีกทั้งภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนที่มีการติดตอสื่อสารไดหลากหลายชองทาง ทําใหพฤติกรรม
และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน การติดตอสื่อสารผานเฟสบุค ไลน และการรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ที่มีหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น นับเปนปญหาสังคมที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
ยกตัวอยางเชน การทํารายรางกาย การใชความรุนแรงทางเพศ การละเมิดทางเพศ หรือการปลอยปละละเลยไมใสใจดูแลจน
เปนเหตุใหสุขภาพรางกายทรุดโทรม เกิดปญหายาเสพติด การลักเล็กขโมยนอย เปนตน
จากรายงานของหนวยงานสตรีของสหประชาชาติ (UN Women) ระบุวา ป 2556 ประเทศไทยมีปญหาเด็กและสตรี
ถูกกระทําความรุนแรงสูงขึ้น โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ 36 จาก 75 ประเทศที่มีการกระทําความรุนแรงทางกายมากที่สุด
และอยูในลําดับที่ 7 จาก 71 ประเทศที่มีปญหาความรุนแรงทางเพศของคูตนเองมากที่สุด และเปนลําดับที่ 2 จาก 49 ประเทศที่มี
ความเชื่อวาสามีตีภรรยาเปนเรื่องที่ยอมรับได ขณะที่ขอมูล “ศูนยพึ่งได” กระทรวงสาธารณสุข ในป 2558 พบวา มีเด็กและ
สตรีถูกกระทําความรุนแรง เฉลี่ยวันละ 66 ราย สวนในป 2559 มีเด็กและสตรีถูกกระทําความรุนแรง เฉลี่ยวันละ 55 ราย
(คมชัดลึก: ออนไลน) สถิติการใชความรุนแรงในครอบครัวสอดคลองกับรายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงในครอบครัว
สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป
2558 ปรากฎวาเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เปนคดีและไมเปนคดีตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในชวง 5 ป คือ ระหวางป 2553-2558 มีจํานวนเหตุการณทั้งสิ้น 5,392
เหตุการณ เปนคดี 1,205 เหตุการณ ไมเปนคดี 4,187 เหตุการณ ปรากฏขอมูลดังตารางตอไปนี้ (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2559: 35)
ตาราง 1 แสดงจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว ที่เปนคดีและไมเปนคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระหวาง ป 2553-2558
ปที่เกิดเหตุ
เปนคดี
ไมเปนคดี
รวมเหตุการณทั้งที่เปนคดีและไมเปนคดี
2553
146
578
724
2554
153
676
829
2555
195
774
969
2556
236
737
973
2557
237
691
928
2558
238
731
969
รวม
1,205
4,187
5,392
ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย : ออนไลน)
ขอมูลดังกลาวขางตนปญหาความรุนแรงในครอบครัวจะเห็นไดวามีสถิติเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ
รุนแรงในครอบครัวนอกจากจะสงผลกระทบกับบุคลที่เปนสมาชิกในครอบครัวแลว ยังสงผลใหเกิดปญหาใหแกสังคมตาง ๆ
ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดกับบุตร อาทิเชนบุตรหลานขาดการดูแลเอาใจใสสงผลใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ที่ไมเหมาะสม เกิดพฤติกรรมลักเล็กขโมยนอย คาประเวณี ตั้งครรภไมพึงประสงค เปนตน ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่
2164 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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เกิ ดขึ้ นนั้ นนั บว าเปนสถิ ติที่ นาตกใจ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ขอมูล จากการรายงานของหน วยงานสตรี ของสหประชาชาติ (UN
Women) ที่กลาวมาขางตน ซึ่งปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาที่มีความละเอียดออน และมีความแตกตางจากการ
ทํารายรางกายอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดกับบุคคลในครอบครัวเดียวกัน การที่ปญหาเกิดกับคนในครอบครัว
เดียวกันนั้น แสดงวาคนในครอบครัวเปนบุคคลที่มีความผูกพันกัน สนิทสนมกัน และมีผลตอสภาพจิตใจของคนในครอบครัว
ดังนั้นหากนํามาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับใชจึงไมเหมาะสมกับ ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น เนื่องจากกฎหมาย
อาญาเปนกฎหมายที่มุงลงโทษผูกระทําผิดมากกวาการฟนฟูใหมีการปรับตัวและสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ดวยเหตุผลที่วา
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออน แตกตางจากการกระทําความรุนแรงอื่น ๆ ทั่วไป จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ขึ้นมา ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีความแตกตางจากการใชมาตรการ
ทางกฎหมายอาญา ซึ่งกําหนดใหการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนความผิดฐานยอมความไดเพื่อชวยเลี่ยงคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นการมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใช
กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบวิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป
โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได
ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม
เปนธรรม
ดังนั้นบทความเรื่อง “วิกฤตการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ
ประเภทและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว สิทธิการไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครั ว พ .ศ . 2550 และป ญหาการบัง คั บใชพ ระราชบั ญ ญัติ คุม ครองผู ถูกกระทํ า ด วยความรุ นแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550
ความหมายความรุนแรงในครอบครัว
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดนิยามความหมาย “ความรุนแรงในครอบครัว”
หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะ
ที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลอง
ธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการ
กระทําโดยประมาท
สาหรี่ จิตตินันท (อางถึงใน สุนิสา จองวัฒนา 2552 : 8) ใหความหมายความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง
1. การกระทําที่รุนแรงตอคูครอง โดยเฉพาะฝายหญิงที่ถูกฝายชาย ตบ ตี เตะ ตอย ฯลฯ การทํารายรางกายรุนแรง
พบไดมาก และมีแนวโนมจะมากขึ้น เมื่อการครองชีพยากลําบากขึ้น
2. การทํารายรางกาย จิตใจ รวมถึงการลวงเกินทางเพศตอเด็ก และการทอดทิ้งเด็กมีจํานวนมากแตตัวเลขนั้น ไม
ทราบเพราะมักไมเปดเผย หรือใหประวัติบิดเบือนและประชาชนมักคิดวาเปนเรื่องภายในครอบครัวจึงไมสนใจเด็ กที่ตกเปน
เหยื่อ
3. การทอดทิ้งละเลยคนชรา มีแนวโนมจะมากขึ้น เพราะคนมีอายุยืนขึ้น ในขณะที่ทั้งหญิงและชายตองออกทํางาน
นอกบาน เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ จึงปลอยใหคนชราอยูตามลําพัง
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความหมาย สามารถสรุปความหมายของความรุนแรงในครอบครัวไดดังนี้
1. การกระทําความรุ นแรงในครอบครัวที่เ ป นการกระทํ าโดยมี เจตนาให เกิ ดอั นตรายตอรางกาย จิต ใจ รวมถึ ง
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ซึ่งกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บ และกอใหเกิดการเจ็บปวยหรือถึงขั้นเสียสุขภาพ โดยอาศัยการ
วินิจฉัยทางการแพทย
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2. การกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เปนการกระทําโดยมีเจตนาที่กอใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ โดย
การบีบบังคับ หรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําหรือยอมรับการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท เชน ใชอํานาจขูบังคับใหบุตรหรือภรรยาของตนคาประเวณี
หรือกักขังไมใหออกนอกอาณาบริเวณ เปนตน
พระราชบัญ ญัติ คุม ครองผู ถูกกระทํ าด วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได นิย ามความหมาย “บุค คลใน
ครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญ
ธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
ดัง นั้ นเมื่ อพิ จารณาจากความหมายจะเห็ นได วากฎหมายนี้นิ ย ามความหมายของคํ าว า “บุ คคลในครอบครัว ” ที่
คอนขางกวาง ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. คูสมรส คือ ชายและหญิง ที่อยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส
2. คูสมรสเดิม คือ ชายและหญิง ที่เคยจดทะเบียนสมรสกัน และตอมาไดมีการจดทะเบียนหยากัน
3. ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส คือ เปนผูที่มีความสัมพันธกันในทางพฤตินัย ไมได
จดทะเบียนสมรสกัน
4. บุตร หมายถึง บุตรตามความเปนจริง ไมวาจะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม
5. บุตรบุญธรรม หมายถึง บุตรของบุคคลอื่นที่ผูกระทําดวยความรุนแรงไดจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรมของตน
ถูกตองตามกฎหมาย
สมาชิกในครอบครัวเปนคํ ากว าง ๆ ซึ่งหมายถึงบุ คคลที่มีส ายสั มพันธทางสายโลหิต หรือทางเครื อญาติ อาทิ บิด า
มารดา พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา หรือมารดา ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย เปนตน
บุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยไมวาจะเปนในทาง
เศรษฐกิ จหรื อสั งคม และอยูในครัวเรื อนเดียวกัน โดยไม จําเปนตองมีสายสั มพันธทางสายโลหิต หรื อทางเครือญาติ ซึ่ง ตอง
ปรากฎวาสายสัมพันธหรือการพึ่งพิงมีอยูในขณะที่มีการใชความรุนแรง
บุ ค คลที่ เ รี ย กว าเป นสมาชิ กในครอบครั วนั้ น จะต องเป นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั นธ กันทางใดทางหนึ่ ง ซึ่ ง อาจเป น
ความสัม พันธทางสายโลหิตหรื อโดยการแตงงานแตอาศัยอยู ในครัวเรือนเดี ยวกันโดยมีความสัมพันธในลักษณะที่ฝ  ายหนึ่ง มี
อํานาจเหนือกวาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งฝายหนึ่งจะตองพึ่งพาอาศัยไมวาจะเปนการพึ่งพาทางเศรษฐกิจหรือสังคมดวย นอกจากนี้การ
ใหความหมายทางนิติศาสตรนั้นจะไมรวมถึงการอยูรวมกันฉันสามีภริยาของบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน ประเด็นนี้จึงเปนประเด็น
ที่พิจารณาเปนอยางยิ่งวา หากกรณีการกระทําความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวที่เปนการอยูรวมกันฉันสามีภริยาของบุคคลที่มี
เพศเดียวกัน เราควรนํากฎหมายเฉพาะเพื่อใหเขาไปคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวในกรณีนี้หรือไม เพียงใด
(พิชญาภา เจียมแท, 2555: 71-72)
จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การใชความรุนแรงในครอบครัวที่เปนไปตามคํานิยามของ พ.ร.บ.คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จะตองเปนการกระทําที่แสดงเจตนาที่มุงตอผลการกระทําเปนหลักใน
ลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิด
คลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ แตถาเปน
การกระทําดวยความประมาท ไมถือวาเปนการใชความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ยัง ไดนิยามความหมายของ “บุคคลในครอบครัว” ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไดมีการ
บัญ ญัติ ความหมายไว อย างกวางๆ เพื่ อใหการตี ความขยายออกไปเพื่ อใหค รอบคลุ มความรุนแรงในครอบครัว และเพื่ อให
สามารถชวยเหลือไมถูกจํากัดดวยกฎหมาย แตบุคคลในครอบครัว ตามคํานิยามใน พ.ร.บ. นี้ ไมไดหมายรวมถึงบุคคลที่เปนเพศ
เดียวกันที่อยูรวมกันฉันสามีภริยา
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ประเภทและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
การใชค วามรุ นแรงในครอบครัว มั กมี ผลให เ กิด อันตราย ทั้ งทางกาย ทางจิต ใจ ต อฝ ายที่ ถูกกระทํ าความรุ นแรง
รวมไปถึงการขมขู การบีบบั งคับ การใช ความรุนแรงในครอบครัวนั้ น อาจแบงประเภทโดยอาศัยพิจารณาจากผูกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว หรืออาจแบงโดยอาศัยลักษณะของการกระทําความรุนแรงซึ่งหากพิจารณาโดยอาศัยผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงเปนหลักในการแบงประเภท อาจแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ (รณชัย คงสกนธ, 2550: 33-34 อางถึงใน พิชชาภา
เจียมแท, 2555: 11-12)
1. การใชความรุนแรงระหวางคูสมรส (intimate partner abuse)
การใชความรุนแรงระหวางคูสมรสนี้ อาจเปนกรณีที่สามีกระทําความรุนแรงตอภริยา หรือภริยากระทําความ
รุนแรงตอสามีก็ได แตโดยสถิติแลว พบวา สามีมักจะเปนฝายที่ใชความรุนแรงตอภริยามากกวาภริยากระทําตอสามี ซึ่งการใช
ความรุนแรงระหวางคูสมรสอาจเปนการกระทําความรุนแรงตอรางกาย จิตใจ ทางเพศ สุขภาพ ทางอารมณ หรือการกระทํา
ความรุนแรงทางการเงินก็ได
2. การใชความรุนแรงตอเด็ก (child abuse)
การใชความรุนแรงตอเด็ก มักจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนปกติในสังคมไทย โดยมักจะเกิดขึ้นกับผูที่มีฐานะยากจน
พอแมที่ใชความรุนแรงตอเด็กมักจะใหเหตุผลวาทําไปเพื่อเปนการลงโทษ แทนที่จะอธิบายดวยเหตุและผล ซึ่งการใชความ
รุนแรงตอเด็กสวนใหญจะเปนการกระทําตอรางกาย และการกระทําความรุนแรงทางเพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ
3. การใชความรุนแรงตอผูสูงอายุ (elder abuse)
การใชความรุนแรงตอผูสูงอายุนั้น องคการสหประชาชาติไดใหความหมายของการใชความรุนแรงตอผูสูงอายุไววา
หมายถึง การที่ผูสูงอายุถูกลวงละเมิดทางรางกาย จิตใจ ทางเพศ หรือการทอดทิ้งคนสูงอายุ ซึ่งการทอดทิ้งผูสูงอายุนี้มีทั้งการ
ตั้งใจทอดทิ้ง โดยการไมดูแลใสใจปลอยใหผูสูงอายุอยูตามลําพัง และการทอดทิ้งโดยไมตั้งใจ เนื่องจากผูดูแลขาดความรูความ
เขาใจในการดูแลผูสูงอายุ การใชความรุนแรงตอผูสูงอายุนี้ เปนสิ่งที่พบไดมากไมวาจะเปนในสังคมไทยหรือตางประเทศ
จากที่กลาวมาขางตน การจําแนกประเภทความรุนแรงในครอบครัว โดยอาศัยผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเปนหลัก
ในการแบงประเภท อาจแบงไดเปน 3 ประเภท การใชความรุนแรงระหวางคูสมรส นับวาเปนปญหาที่มีความสําคัญและยังเปน
ปจจัยที่นําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว ในรูปแบบอื่น ๆ ตามมา และการกระทําความรุนแรงในครอบครัว มักถูกมอง
วาเปนเรื่องสวนตัว และจะเขาขายการกระทําผิดตามกฎหมายก็ตอเมื่อผูถูกกระทํ าความรุนแรงรองขอความชวยเหลือตาม
กระบวนการยุติธรรม การกระทําความรุ นแรงนั้นจึงจะได รับการแกไข จนกระทั่ งยากต อการเยี ยวยาที่จะทําใหเ กิดความ
ปรองดองกันได
ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวมิไดมีทั้งตอเหยื่อที่ถูกทํารายโดยตรงตอครอบครัวและสังคมโดยรวม ดังนี ้
(อรอนงค อินทรวิจิตร, 2542 อางถึงใน วิษณุ พงศพันธุอนุสร)
1. ผลตอบุคคลที่ถูกทําราย ไดแก ผลทางรางกาย ผลทางจิตใจ และพฤติกรรม
2. ผลต อครอบครั ว ครอบครั วที่ มี พฤติ กรรมรุ นแรงในครอบครั ว จะไม ส ามารถทํ าหน าที่ค รอบครั วได เพราะ
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวถูกทําลาย บุคคลที่เปนหัวหนาเปนหลักของครอบครัว คือสามี ภรรยา หรือพอแม ไม
สามารถทําหนาที่ของตนได ครอบครัวไมสงบสุข เหินหาง ขาดความรัก ความสามัคคีและความไววางใจซึ่งกันและกันแตกราว
ครอบครัวลักษณะนี้จะไมสามารถดําเนินอยูอยางปกติในสังคมได ในที่สุดก็จะแตกสลายและแยกทางกันไป
3. ผลตอสัง คม พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวมีผ ลตอทั้ง ความสันติสุขและเศรษฐกิจของสังคม ทั้งยังเปนปญหา
เรื้อรัง ถายทอดถึงคนรุนหลังไดอีก จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งที่สังคมตองเขาใจปญหาอยางชัดเจนตระหนักถึงความรุนแรง
และพรอมใจกันทุกฝายเพื่อดูแลปองกันมิใหปญหาเกิดมากขึ้น
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จากที่กลาวมาขางตนผลกระทบที่เกิดจากการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว สงผลกระทบทั้งตอตัวผูถูกทําราย
ครอบครัว และสังคม ซึ่งนับวาเปนผลกระทบที่นากลัว และเปนภัยตอสังคม เพราะความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นบอย ๆ
ซ้ํา ๆ กับคนในครอบครัว จนทําใหบุคคลในครอบครัวเติบโตทามกลางสภาพแวดลอมของความรุนแรง ใชความรุนแรงในการ
แก ไ ขป ญหา เชน การลงโทษบุต รหลานด วยการใช ความรุ นแรง ใชวิธีข ม ขู เฆี่ ย นตี ดุ ด าดวยวาจาที่ รุ นแรง หรือพบเห็ น
สภาพแวดลอมความขัดแยงระหวางพอ แม หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว ทําใหเด็กที่เติบโตมาทามกลางสภาพแวดลอมที่
กลาวมานี้กลายเปนคนที่มักใชวิธีการแกไขปญหาโดยการใชความรุนแรงได ซึ่งเปนผลที่กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมตามมา
อีกทั้งความรุนแรงในครอบครัวมีผลเสียตอจิตใจ และพัฒนาการดานบุคลิกภาพของเด็ก ซึ่งหากไมไดรับการแกไขในที่สุดเด็กที่
เกิดมาและเติบโตทามกลางการใชความรุนแรง จะกลายเปนคนที่มักใชความรุนแรง และมีพฤติกรรมตอตานสังคม ในการแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นนั้นบุคคลในครอบครัวจะตองตระหนักถึงบทบาท และหนาที่ของตนเอง และทําหนาที่
ของตนใหดีที่สุด จากปญหาที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว จะสงผลตอการกลายเปนปญหาของสังคม รวมถึงมีผลตอ การพัฒนา
ทุนมนุษยของสังคมไทยตอไปได
สิทธิการไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ไมวาการพิจารณาคดี
การกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุง
ถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย
(1) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
(2) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิงที่สมัครใจเขา
มาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอย
ที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ
(3) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบในการ
ดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว
(4) มาตรการตาง ๆ เพื่ อชวยเหลื อสามี ภริ ย าและบุค คลในครอบครัวใหป รองดองกั นและปรับ ปรุ ง
ความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร
สรุปไดดังนี้
1. พ.ร.บ. ฉบั บ นี้ มี ข อ กํ าหนดให เ จ าหน าที่ ข องรั ฐ สามารถให ค วามช วยเหลื อผู ถู ก กระทํ า ด วยความรุ น แรงใน
ครอบครัวหลายดาน เชน การรักษาพยาบาล ดานสังคม และสภาพจิตใจของผูถูกกระทําดวยความรุนแรง เปนตน อีก ทั้งยัง
เปดโอกาสใหมีการเยียวยาเพื่อคุมครองบุคคลที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากความรุนแรง
2. พ.ร.บ. ฉบับ นี้มี เจตนารมณมุง เน นใหรักษาสถาบันครอบครัวเป นหลัก แต ในขณะเดี ยวกันก็ ทําให เกิด ผลเสี ย
ตามมาเชน จากการยอมความเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ทําใหผูกระทําผิดไมไดรับการลงโทษ ซึ่งอาจเปนสาเหตุ
ที่จะกอให เกิดความรุนแรงในครอบครัวที่ผูกระทําความรุนแรงอาจกระทําซ้ําไดอีก และอาจจะทําใหป ญหามีความรุนแรง
มากกวาเดิม เปนผลทําใหยากตอการเยียวยาไดในอนาคต
3. พ.ร.บ. ฉบับนี้กําหนดใหคุมครองและชวยเหลือครอบครัว รวมถึงมาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามี ภรรยา และ
บุคคลในครอบครัวใหปรองดองกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว
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ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (นาฏสุดา เอโกบล:
ออนไลน)
1. ดานการสอบสวนดําเนินคดี พบวา การประสานงานระหวางตํ ารวจ กับสหวิช าชีพเข ารวมในการสอบปากคํ า
มักจะกระทําไดยาก เนื่องจากกฎหมายไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ชัดเจนในแตละฝาย ทําใหไมสามารถประสานงานได
อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากตองมีการทํางานเริ่มตั้งแต ผูถูกกระทํา ผูกระทําครอบครัว พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห แพทย โรงพยาบาล อัยการ ศาล เปนตน ซึ่งการประสานงานยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
2. ดานหนาที่เกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความ พบวา การประนีประนอมยอมความเปนปญหาที่เกิดจากขอ
กฎหมายที่ระบุขั้นตอนในการสอบสวนที่ตองมีสหวิชาชีพ และกําหนดวาจะยอมความคดีไดในชั้นศาลเทานั้น
3. การปฏิ บั ติ ห น าที่ข องพนั กงานสอบสวน ในการทํ าสํ านวนการสอบสวน และการสั่ ง ฟ องคดีค วามรุ นแรงใน
ครอบครัว พบวา การสงสํานวนการสอบสวน พรอมตัวผูกระทําผิด ภายใน 48 ชั่วโมง กรณีเด็กและเยาวชน ภายใน 24 ชั่วโมง
นับแตไ ดตัวผู กระทําผิดนั้นเปนไปไมได เลย ดวยขอกําหนดของกฎหมายและระเบีย บ ขั้นตอนการทําสํ านวน ไมมีท างที่จะ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไดทัน ประกอบกับการตองรอผลตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร หรือผลจากแพทย ผลจากหนวยงานตาง ๆ
อันเปนเหตุความจําเปนในการสอบสวนที่ตองมีสิ่งเหลานี้ในการพิจารณาผูกระทําผิด
4. ดานหนาที่เกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข พบวา ไมวาจะเปนการยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อออก
คําสั่งกําหนดมาตรการใด ๆ หรือกําหนดวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข วิธีการเขารับการตรวจรักษาจากแพทย หรือวิธีการเพื่อออก
คําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว เขาไปในที่พํานักของครอบครัว หรือวิธีเยียวยาอื่นใดอีกนั้น พ.ร.บ.นี้กําหนดไว
เพียงวาใหพนักงานสอบสวนทําคํารองขอตอศาล เพื่อใหศาลสั่ง แตขอกฎหมายกําหนดใหการปฏิบัติในการดําเนินคดี ศาลจะ
ฟองคดีไดตาม ป.วิอาญากําหนดไววา ผูเสียหายฟองคดีเอง หรือพนักงานอัยการฟอง ดังนั้น คํารองของพนักงานสอบสวนจะ
สมบูรณตอเมื่ออัยการไดจัดทําเปนคําขอทายฟอง หรือผู เสียหายยื่นคํารองขอ เพิ่มเติมต อศาลเอง หรือประสานกับอัยการ
เจาของเรื่องเพื่อใหทําคํารองทายฟองเพิ่มเติมให ซึ่งจะเห็นไดวาเปนปญหาในขอกฎหมายที่เพิ่มชองวาง และขั้นตอนการปฏิบัติ
แตพ นักงานสอบสวนไม อาจรู ได วาเมื่อคดี สิ้นสุ ด ผู เสีย หายต องการใหบรรเทาทุกขป ระเด็นใด เนื่องจากเปนเหตุการณใ น
อนาคตประกอบกับประชาชนสวนใหญไมเขาใจในสวนนี้ จึงไมไดยื่นคํารองขอบรรเทาทุกขเพิ่มเติม และเมื่อกลายเปนปญหา
ไมไดรับการบรรเทาทุกข จึงกลายเปนวาพนักงานสอบสวนไมทําคํารองให เปนผลใหผเู สียหายไมไดรับการบรรเทาทุกข
5. ดานหนาที่รับคํารองทุกข เนื่องจากการรับคํารองทุกขจะเปนคดีอาญาที่สามารถสงฟองตอพนักงานอัยการตาม
ลักษณะคดี ไ ดนั้น ต องตั ด ออกเลขคดี ที่ มีร ะเบีย บขั้ นตอนของสํ านักงานตํารวจแห ง ชาติ กําหนดรู ปแบบขั้ นตอนให ป ฏิ บั ติ
เหมือนกันทุกรูปคดี ซึ่งจากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน
ซึ่งสอดคลองกับวิษณุ พงศพันธุอนุสร (ออนไลน) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันในการสอบสวนคดีเกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัวนั้น จะใชวิธีการไกลเกลี่ย ใหคูกรณีปรับความเขาใจซึ่งกันและกันมากกวาการนํากฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมาบังคับใช ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแตเนื่องดวยการนํากฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมาบังคับใชจะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอก แตไมคอยไดรับความรวมมือ โดยอาง
เหตุผลวามีภารกิจตองรับผิดชอบจํานวนมาก และมักเลื่อนวันนัดเปนเหตุใหการสอบสวนไมสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วหรือ
ตอเนื่อง สําหรับปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 พบวา ขั้นตอนวิธีการสอบสวนปากคําผูเสียหายไมมีความชัดเจน เนื่องจากการสอบปากคําผูเสียหายจะตองประกอบดวย
หนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน และตองใชระยะเวลานานกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนไมมี
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2169
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ความรูความเขาใจ และมีเจตคติในดานลบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติหนาที่
และการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งนโยบายในการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ ผูบริหาร
ระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาไมไดใหความสําคัญหรือรณรงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือตระหนักในนโยบายในการบังคับใช
ตามพระราชบัญญัติอยางจริงจัง
และสอดคลองกับสุนิสา จองวัฒนา (2552) ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” ผลการศึกษาพบวา ดานความคิดเห็นของผูปฏิบัติที่มีตอปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดแกทัศนคติตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวน
มีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.26 พนักงานอัยการมีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.20 และนักสังคมสงเคราะหมีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.32
จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550
1. กฎหมายไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน ทําใหการประสานงานไมสามารถทําไดอยางเปน
รูป ธรรม เนื่ องจากต องมี การทํางานเริ่ม ตั้ งแต ผู ถู กกระทํ า ผู กระทํ าครอบครัว พนั กงานสอบสวน นั กจิต วิ ทยา นั กสัง คม
สงเคราะห แพทย โรงพยาบาล อัยการ ศาล เปนตน
2. การประนีประนอมยอมความเปนปญหาที่เกิดจากขอกฎหมายที่ระบุขั้นตอนในการสอบสวนที่ตองมีสหวิชาชีพ
และกําหนดวาจะยอมความคดีไดในชั้นศาลเทานั้น
3. พนักงานสอบสวนไมมีความรูความเขาใจ และมีเจตคติในดานลบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
4. ผูบริหารระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาไมไดใหความสําคัญหรือรณรงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือตระหนักใน
นโยบายในการบังคับใชตามพระราชบัญญัติอยางจริงจัง
บทสรุป
“วิกฤตการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว” จากขอมูลการรายงานสถิติที่ศึกษาจะเห็นไดวา
ครอบครัวไทยมีสถิติการใชความรุนแรงในครอบครัวจํานวนมากขึ้นทุกป สังเกตไดจากจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว
ที่เปนคดีและไมเปนคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระหวาง ป 25532558 ที่มีสถิติเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ การจะทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวลดลงควรเริ่มจากการที่บุคคลในครอบครัวมี
ความเขาใจอันดีตอกัน มีความซื่อสัตยตอครอบครัว ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเหมาะสม ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และหนวยงาน
ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
รวมถึงสงเสริมสนับสนุนใหการทํางานของ ตํารวจ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเกิดความคลองตัว รวมมือกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และใชกฎหมายควบคุมอยางเขมงวด ตลอดจนคนในสังคมควรใหการสนับสนุนและผลักดันใหปญหาความรุนแรง
ลดนอยลงดวยการแจงเจาหนาที่เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว เพราะความรุ นแรงในครอบครัวเปนเรื่องสาธารณะ
ไมใชเรื่องสวนตัว
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อให
ผูกระทําความรุนแรง และผูถูกระทํา ไดรับการบําบัดฟนฟู รวมถึงการใหโอกาสแกผูกระทําผิดไดกลับตัวกลับใจ ยับยั้งการ
กระทําผิดซ้ํา เนื่องจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนซับซอน มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทําราย
รางกายระหวางบุคคลทั่วไป เพราะคนในครอบครัวมีความสัมพันธ และผูกพันกัน ซึ่งหากใชมาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว อาจจะไมเหมาะสม ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายแตกตางกัน
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คือ 1) พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณที่ใหโอกาสผูกระทําความผิด
มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได 2) มาตรการทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มีเจตนารมณลงโทษผูกระทําผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิด หรือปกปองคุมครองผูที่ถูก
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายเฉพาะเพื่อเขามาแกไขปญหาที่มีความละเอียดออนเชนนี้ ดีกวาไมมี
กฎหมายเฉพาะที่เขามาแกไขเลย ถึงแมในทางปฏิบัติอาจจะมีปญหาอุปสรรคอยูบางก็ตาม
สิทธิการไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สรุป
ไดดังนี้
1. พ.ร.บ. ฉบั บ นี้ มี ข อ กํ าหนดให เ จ าหน าที่ ข องรั ฐ สามารถให ค วามช วยเหลื อผู ถู ก กระทํ า ด วยความรุ น แรงใน
ครอบครัวหลายดาน เชน การรักษาพยาบาล ดานสังคม และสภาพจิตใจของผูถูกกระทําดวยความรุนแรง เปนตน อีกทั้งยัง
เปดโอกาสใหมีการเยียวยาเพื่อคุมครองบุคคลที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากความรุนแรง
2. พ.ร.บ. ฉบับ นี้มี เจตนารมณมุง เน นใหรักษาสถาบันครอบครัวเป นหลัก แต ในขณะเดี ยวกันก็ ทําให เกิด ผลเสี ย
ตามมาเชน การยอมความเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ทําใหผูกระทําผิดไมไดรับการลงโทษ อาจเปนสาเหตุที่จะ
กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นไดอีก
3. พ.ร.บ. ฉบับนี้กําหนดใหคุมครองและชวยเหลือครอบครัว รวมถึงมาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามี ภรรยา และ
บุคคลในครอบครัวใหปรองดองกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว
4. ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
5. กฎหมายไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน ทําใหการประสานงานไมสามารถทําไดอยางเปน
รูป ธรรม เนื่ องจากต องมี การทํางานเริ่ม ตั้ งแต ผู ถู กกระทํ า ผู กระทํ าครอบครัว พนั กงานสอบสวน นั กจิต วิ ทยา นั กสัง คม
สงเคราะห แพทย โรงพยาบาล อัยการ ศาล เปนตน
6. การประนีประนอมยอมความเปนปญหาที่เกิดจากขอกฎหมายที่ระบุขั้นตอนในการสอบสวนที่ตองมีสหวิชาชีพ
และกําหนดวาจะยอมความคดีไดในชั้นศาลเทานั้น
7. พนักงานสอบสวนไมมีความรูความเขาใจ และมีเจตคติในดานลบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
8. ผูบริหารระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาไมไดใหความสําคัญหรือรณรงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือตระหนักใน
นโยบายในการบังคับใชตามพระราชบัญญัติอยางจริงจัง
พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะประสบผลสําเร็จไดอย างเปนรูปธรรม มีป ระสิทธิ ภาพ และทําใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวไดรับประโยชนนั้น จะตองมีลักษณะการทํางานเชื่อมโยงกันขององคกรทุกภาคสวนของสังคม และทํางานสนับสนุน
สงเสริมขอมูลซึ่งกันและกันเปนเครือขาย รวมถึงสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเกิด
ความรุนแรงในครอบครัว และควรควบคุมสื่อที่ไมเหมาะสมที่เปนสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวดวย อยางไรก็ตาม การมี
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
เอกสารอางอิง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2559) รายงานขอมูลสถานการณ
ดานความรุนแรงในครอบครัวสําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําป 2558.คนเมื่อ 10 มกราคม 2561.
จาก http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/501838
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จาก http://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/1-1/06_Nadsuda.pdf
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากรของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิธีวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาพฤติกรรมสมรรถนะ
โดยกลุมตัวอยางคือ บุคลากรวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน 250 คน ที่คัดเลือกมาจากการสุมอยางเปนชั้นภูมิ (Stratified
random sampling) เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ประยุกตจากรายการสมรรถนะหลักของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอมูลที่ไดวิเคราะหโดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 2 เปนการพัฒนารูปแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ
โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ตรวจเพื่อแกไขสํานวนการใชภาษา และพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของอัลฟาครอนบราค พบวา แบบประเมินสมรรถนะ มีคาความเชื่อมั่นอยูในชวง 0.80-1.00
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะบุคลากรของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรม ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมอยูในระดับดีมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77) โดย สมรรถนะหลักที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือ บริการที่ดี และการทํางานเปนทีม (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80) รองลงมาคือ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
การมุงผลสัมฤทธิ์ และลําดับสุดทายคือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีคาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเทากับ 0.97
จากผลการวิจัยนี้สามารถนําผลการพัฒนารูปแบบแนวทางการประเมินสมรรถนะไปปรับใชและพัฒนาตนเองตอไป
คําสําคัญ: สมรรถนะ การพัฒนารูปแบบ วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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Abstract
The Objective of this study was to study about development of behavioral indication competency
for personnel in College Central Network 2 Praborom Rajachanok Institute, Ministry of Public Health. The
research was carried out in two phases. Phase 1 was to study desirable of behavioral indication competency.
The sample ware 250 of personnel in College Central Network 2 Praborom Rajachanok Institute that
selecting by Stratified Random Sampling. The data collecting instrument was questionnaire by review the
documents with relevant researcher and applied competency study by Office of the Civil Service. Data were
analyzed by using of item objective congruence, percentage, mean, and standard deviation. Phase 2 was
to develop an evaluation model. Before sending the questionnaire, 3 expertise evaluation questionnaire
to collect the grammar consider content validity and reliability using Cronbach's alpha between 0.8-1.00
The research found that Model of Personnel Competency Assessment of College Central Network 2
Praborom Rajachanok Institute, Ministry of Public Health found that overall evaluated was the best.
(mean= 4.77). The core competencies with the highest average scores were service mind and teamwork.
(mean=4.80), followed by Integrity, achievement motivation and the last one is expertise.The reliability of
the questionnaire was 0.97 Recommendation form this research was that the development of behavioral
indication competency at College Central Network 2 Praborom Rajachanok Institute, Ministry of Public
Health for self.
Keywords: competency, pattern development, College Central Network 2 PraboromRajachanok Institute,
Ministry of Public Health
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1. บทนํา
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานการเมือง สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ สงผลให
เกิดการเปลี่ยนผานเปนสังคมแหงความรู ซึ่งทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ก็คือคนที่จะสามารถขับเคลื่อนองคกรนําไปสูความสําเร็จ
ได โดยที่บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัว เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อใหเ ป นองค การสมรรถนะสู ง (High Performance Organization) คื อบุ ค ลากรที่มี คุ ณภาพอันเป น
องคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกรเนื่องจากเป นกลไกการขับเคลื่อนแผนงานนําแผนที่วางไวมา
ปฏิบัติใหบังเกิ ดผลรวมถึงการกํากับดูแลแผนการตาง ๆ ใหดําเนินไปอยางราบรื่ นและมีประสิท ธิภาพซึ่งการที ่องคการจะมี
บุคลากรที่มีคุณภาพนั้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เปนสิ่งสําคัญที่จะตองมี
การดําเนินงานอยางเปนระบบทั้งกระบวนการคัดเลือกพัฒนาและประเมินบุคลากรอยางมีคุณภาพดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
องคการนั้นควรจะมีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในองคการให มีความสอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงในปจจุบั นและ
อนาคตเพื่อเปนเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีทิศทาง(อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2548)
การที่องคการจะบรรลุผลสําเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอง
อาศั ย บุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามสามารถรวมทั้ ง คุ ณลั ก ษณะต าง ๆ ที่ ช ว ยให องค การสามารถปรั บ ตั วได ทั น กั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (สํานักงาน ก.พ., 2547) ทรัพยากรบุคคลคือรากฐานในการผลิตนวัตกรรมขององคกรการพัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเปนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยปพ.ศ. 25462550 ไดรับการรับรองเปนมติคณะรัฐมนตรีโดยกําหนดไวชัดเจนวาหน วยราชการตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
(competency-based approach) เพราะถือวาบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อน (Drive) ที่สําคัญซึ่งจะนําองคการไปสูการบรรลุ
เป าหมายตามที่ องค การมุ งหวั ง ไว การกําหนด Competency จะต องกํ าหนดให สอดคล อง เชื่ อมโยงและตอบสนองต อ
วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคการที่กําหนดขึ้น
สมรรถนะ(Competency) เปนบุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น
สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ(McClelland,1970 อางใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
,2557) หรือเปนคุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการเรียนรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ ทําให
บุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่น ๆ ในองคกร สมรรถนะมีการพัฒนาและสั่งสมมาจากความรู ทักษะ
และบุคลิกภาพ ซึ่งถาบุคคลมีคุณลักษณะที่มีความรู ทักษะ ความสามารถแลว จะสงผลใหบุคคลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการ ดังนั้นหากไมมีการกําหนด จะทําใหองคกรไมสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามตําแหนงไดถูกตอง ไมมีทิศทางในการกําหนดการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ขาดการวางแผนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร หนวยงานไมทราบจุดแข็ง-จุดออนของบุคลากรที่มีอยู
ในการจั ด ทํ าคําอธิ บ ายสมรรถนะเพื่ อใช เป นป จจั ย นํ าเข าของกระบวนการประเมินหลายกรณี พบว าคํ าอธิ บ าย
สมรรถนะมีความคลุมเครือไม อยูในรู ปของตั วชี้ วัดเชิ งพฤติกรรม (Behavioral indicators) ทําใหไ มสามารถใชป ระโยชน
สําหรับการประเมินหรือกําหนดหัวขอการพัฒนาอยางเจาะจงและชัดเจนไดและยั งพบอีกดวยวาวิธีการวิเคราะหเพื่อจัดทํ า
คําอธิ บายสมรรถนะไม ได ม าจากการค นหาสมรรถนะหลั กที่ สวนราชการจํ าเปนต องมี (Organizational competency)
สําหรับการทําใหยุทธศาสตร 5 ปบรรลุผลแตอิงอยูกับพันธกิจของกระทรวงและกรมเปนสําคัญทําใหคําอธิบายสมรรถนะไมได
สะทอนความรูความสามารถที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางแทจริงกระทั่งคําอธิบายสมรรถนะในระดับกลุม
งานลงไปซึ่งมักเรียกวา Functional competency หากมีการจัดทําก็มักอิงอยูกับงานตามหนาที่สงผลใหคําอธิบายสมรรถนะ
เปนเพียงการบงบอกคุณลักษณะของบุคลากรที่ชวยทําใหงานประจําสามารถดําเนินตอไปไดเทานั้น
การประเมินสมรรถนะเปนขั้นตอนแรกในพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรแบบประเมินที่ดีจะตองมีตัวชี้วัดที่ระบุ
ถึงลักษณะงาน มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน สมรรถนะที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับ
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บุคลากรแตละระดับ แตละบทบาหนาที่ตําแหนงที่ตนดํารงอยู จึงเปนที่มาของการสรางแบบประเมินสมรรถนะบุค ลากรของ
วิทยาลั ยเครื อขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อใชเ ปนเครื่องมื อในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับโอกาสพัฒนาของแตละบุคคล เพื่อที่จะเปนเปาหมายที่ชัดเจนในการคัดเลื อกพัฒนา
และประเมินคาของบุคลากรทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่รวดเร็วใหบุคลากรมีขีดความสามารถที่เหมาะสมเปนกลไก
ขับเคลื่อนใหวิทยาลัยฯดําเนินงานไดบรรลุวิสัยทัศนในการเปนองคการแหงการเรียนรูชั้นนํามีความเปนเลิศในการผลิตพยาบาล
ที่มีคุณภาพตอไป
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากรของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดหลักเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) ของเดวิด ซีแมคเคิลแลนด (David, C.McClelland.
1973) ที่เนนศึกษาสมรรถนะตามลักษณะงาน(Competency as Tasks) ที่ไดพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษา
แล วพบว าบุ ค คลที่ ทํางานอยางมีป ระสิ ท ธิภ าพนั้ นควรตองมีทั ศ นคติ และนิ สั ยอย างไรเพื่ อกํ าหนดเป นสมรรถนะของการ
ปฏิบัติงานและไดใชความรูในเรื่องเหลานี้ชวยแกไขปญหาการคัดเลือกบุคลากรใหแกหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยมี
แนวคิดหลักวาการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางไรนั้นขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยูซึ่งอธิบายดวยโมเดลภูเขา
น้ําแข็ง (Iceberg Model) วาความรูทักษะความสามารถเปนสวนที่ลอยอยูเหนือน้ําที่สังเกตและวัดไดงายกวาคุณลักษณะที่
เปนสวนใตน้ํา คือบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social Role) ภาพลักษณภายใน (Self-Image) อุ ปนิสัย (Traits) และ
แรงจูงใจ (Motives) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548 : 7, ณรงควิทย แสนทอง. 2547 : 9) โดยมีการสรุป
นิยามของคําวาสมรรถนะวาคือลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (Underlying Characteristic) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล
(Causal Relationship) จากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (Criterion-Reference) และหรือการปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด
(Superior Performance) โดยพฤติกรรมนั้นจะเชื่อมโยงกับความสํ าเร็จและสะทอนถึง ความแตกตางระหวางผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพกับไมมีประสิทธิภาพซึ่งสมรรถนะของบุคลากรในองคการจะมีความเกี่ยวของกับบริบททั้งภายนอกและภายใน
องคการซึ่งอธิบายไดวาในการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2
สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกําหนดเปนแบบประเมินสมรรถนะของบุ คลากรวิทยาลัยพยาบาลที่มีอยู
โดยวิเคราะหในมิติของการนํากรอบสมรรถนะของบุคลากรไปใชในการคัดเลือกพัฒนาและการประเมินคาของบุคลากร
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งเปนการวิจัยแบบ การศึกษาเชิงระเบียบวิธี (Methodological study) มุงพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
สมรรถนะของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบไปดวย วิทยาลัย
พยาบาลทั้งหมด 7 แหง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหง บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 730 คน ผูวิจัย
ใชการสุมตัวอยางอยางงาย คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่มีระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 252 คน
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
1.1 ศึกษารายละเอียดแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (core competency)และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ไดแก
- เรื่องสมรรถนะจากตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- ศึกษาเอกสารของสํานักงานคระกรรมการขาราชการพลเรือนเกี่ยวกับสมรรถนะของขาราชการไทย
- ศึกษาเอกสารของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสมรรถนะ
ของบุคลากร
1.2 สํารวจสมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร โดยใชแบบสํารวจสมรรถนะที่ตองการ และ
จําเปนตามภารกิจของบุคลกรทั้งหมดของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขโดย
เปดโอกาสใหสามารถตอบแบบสอบถามอยางอิสระตามความคิดเห็น ความรูสึก ประสบการณ และการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
สมรรถนะ ใชเวลาในการตอบแบบสอบถามคนละ 15-30 นาที
ขั้นตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ
2.1 วิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามและประมวลสรุปนํามาวิเคราะหเนื้อหาและจัดหมวดหมูเนื้อหาดวยวิธีจัดกลุม
ขอมูลที่มีความหมายใกลเคียงกัน รายการที่มีความซ้ําซอนจะแสดงถึงการมีสมรรถนะเดียวกัน ผูวิจัยจึงนํามารวมใหเปนขอ
เดีย วกั น รายการที่มี ความแตกตางผู วิจัยจํ าแนกออกเป นรายขอ และผูวิจัยจึ งสรุป และจั ดทํ าเปนแบบประเมิน พฤติกรรม
สมรรถนะ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของสรางเครื่องมือ เพื่อหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ
(Seek the Content Experts)จํานวน 4 ทาน เปนผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในเนื้อหา (Content Expert) และมีความ
เชี่ยวชาญในการสรางเครื่องมือวิจัย แบบวัดหรือแบบประเมินตาง ๆ รวมทั้งมีประสบการณดานการวิจัย การวิเคราะหขอมูล
โดยการคํ า นวณค าดั ช นี ค วามสอดคล องระหว างองค ป ระกอบพฤติ กรรมสมรรถนะของผู เ ชี่ ย วชาญ (Item Objective
Congruency Index: OIC) ซึ่งกําหนดคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป (กาญจนา วัธนสุนทร, 2550) ถือวาสิ่งที่ประเมินมีความ
เหมาะสม และปรับปรุงแบบประเมินแตละขอที่มีคา IOC นอยกวา 0.5 ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดคาความตรงตาม
เนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นระดับความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสมรรถนะ เทากับ 0.86 แสดงวาแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่ใชในการวิจยั นี้มีคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหาอยูในเกณฑที่ยอมรับได
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 การหาความเที่ยง (Reliability)ผูวิจัยนําเครื่องมือวิจัยที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และไดปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่คลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ไมได
ถูกสุมเปนกลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) มี
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดเทากับ 0.97
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสํารวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบพฤติกรรมสมรรถนะ จํานวน 1 ชุดประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
ระดับการศึกษาสูงสุด โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมขอความลงในชองวาง
ตอนที่ 2 สอบถามพฤติ กรรมสมรรถนะ ประกอบด วยข อคํ าถามอั นเป นตั วแปรเกี่ ย วกั บ พฤติกรรมสมรรถนะ
ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5ระดับ โดย
พิจารณาจากรายการสมรรถนะแตละขอคําถามนัน้ วามีความสําคัญตอพฤติกรรมสมรรถนะ อยูในระดับใด
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1 ผูวิจัยอนุเคราะหจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
6.2 ผูวิจัยประสานและชี้แจงกับงานวิจัยแตละวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
6.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ รวมทั้งสิ้น 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.21
6.4 นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package
for the Social Science) มีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
7.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมขอความลงในชองวาง
ผูวิจัยวิเคราะหดวยสถิติความถี่ และรอยละ
7.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบพฤติกรรมสมรรถนะ เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ นํามาแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของแตละขอ โดยวิเคราะหตามเกณฑ ดังตอไปนี้
ค าเฉลี่ ย ของแต ล ะตั วแปร ทํ าให ท ราบความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั วอย าง ต อระดั บ ความสํ าคั ญ ของรายการ
พฤติกรรมสมรรถนะ โดยวิเคราะหตามเกณฑดังตอไปนี้
คาเฉลี่ ย 4.50-5.0 หมายความว ากลุ ม ตัวอย างเห็นว า ตัวแปรนั้ นเปนตั วประกอบของพฤติกรรม
สมรรถนะที่สําคัญมากที่สุด
คาเฉลี่ ย 3.50-4.49 หมายความวา กลุ มตั วอยางเห็นวาตั วแปรนั้นเป นตั วประกอบของพฤติกรรม
สมรรถนะที่สําคัญมาก
ค าเฉลี่ ย 2.50-3.49 หมายความว า กลุ ม ตั วอย างเห็ นว า ตั วแปรนั้ นเป นตั วประกอบของพฤติ กรรม
สมรรถนะที่สําคัญปานกลาง
คาเฉลี่ ย 1.50-2.49 หมายความว ากลุ ม ตัวอย างเห็ นว า ตัวแปรนั้ นเปนตั วประกอบของพฤติกรรม
สมรรถนะที่สําคัญนอย
คาเฉลี่ ย 1.00-1.49 หมายความว ากลุ ม ตัวอย างเห็ นว า ตัวแปรนั้ นเปนตั วประกอบของพฤติกรรม
สมรรถนะที่สําคัญนอยที่สุด
ซึ่งถาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมสมรรถนะมีคา 3.5 ขึ้นไปแสดงวา มีความเหมาะสมในการวัดพฤติกรรมสมรรถนะ
ในรูปแบบการประเมินตอไป
8. ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร
สมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร โดยพบวา ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ที่ต องการ และจํ าเป นตามภารกิ จของบุ ค ลากร ของบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย เครื อข ายภาคกลาง 2 ทั้ ง 5 ด าน โดยเรี ยงลํ าดั บ
ความสําคัญของสมรรถนะ ลําดับที่ 1 ไดแก การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ รอยละ 48.8 ลําดับที่ 2 ไดแก บริการที่ดี รอยละ 28.0
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ลําดับที่ 3 ไดแก การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รอยละ 42.8 ลําดับที่ 4 ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
รอยละ 36.8 และลําดับที่ 5 ไดแก การทํางานเปนทีม รอยละ 48.0 ดังนี้
ตารางที่ 1 ลําดับความสําคัญของสมรรถนะหลักตามความคิดเห็นของบุคลากร (n= 250)
ลําดับความสําคัญของสมรรถนะ
พฤติกรรมสมรรถนะหลัก
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
การมุงผลสัมฤทธิ์
48.8
19.2
11.6
6.0
บริการที่ดี
3.2
28.0
12.8
36.0
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
17.2
23.6
42.8
7.6
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
27.2
15.6
11.6
36.8
การทํางานเปนทีม
3.6
13.6
21.2
13.6

ลําดับที่ 5
รอยละ
14.4
20.0
8.8
8.8
48.0

ระยะที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ผลการหาความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จากสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง
มากกวา 0.80 ทุกดาน โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาดัชนีความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบพฤติกรรมสมรรถนะหลัก (n=4)
พฤติกรรมสมรรถนะรายดาน
สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะดานการบริการที่ดี
สมรรถนะดานความเชี่ยวชาญในอาชีพ
สมรรถนะดานจริยธรรม
สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจ
รวม

IOC
0.80-1.00
1.00
1.00
0.80-1.00
1.00
0.80-1.00

ผลการพัฒนารูปแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ โดยนําแบบประเมินสมรรถนะที่ผานการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา และไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง พบวา แบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามไดเทากับ 0.97 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)
พฤติกรรมสมรรถนะรายดาน
สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะดานการบริการที่ดี
สมรรถนะดานความเชี่ยวชาญในอาชีพ
สมรรถนะดานจริยธรรม
สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจ
รวม

คา Cronbach’s Alpha Coefficient
0.89
0.96
0.94
0.84
0.98
0.97
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โดยพบวาผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ทั้ง 5 ดาน มีคาเฉลี่ย 4.77 ซึ่งมีคาอยูในระดับมากที่สุด แสดง
วาสมรรถนะแตละดานมีความเหมาะสมมากเพียงพอที่จะเปนสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของสมรรถนะในแตละดานพบวา สมรรถนะหลัก 5 ดาน ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.67 ถึง 4.80 ซึ่งมีคาอยูในระดับมากที่สุด แสดงวาตัวชี้วัดแตละขอมีความเหมาะสมที่จะใชเปนองคประกอบ
ในรูปแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พฤติกรรมสมรรถนะหลัก จําแนกรายดานตามความคิดเห็นของบุคลากร (n=30)
พฤติกรรมสมรรถนะหลัก
S.D.
X
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
4.73
0.37
2. บริการที่ดี
4.80
0.34
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4.67
0.40
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
4.77
0.34
5. การทํางานเปนทีม
4.80
0.36

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

9. สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร ของบุคลากรวิทยาลัย
เครือขายภาคกลาง 2 ทั้ง 5 ดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะ ลําดับที่ 1 ไดแก การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ รอยละ
48.8 ลําดับที่ 2 ไดแก บริการที่ดี รอยละ 28.0 ลําดับที่ 3 ไดแก การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รอยละ 42.8 ลําดับที่ 4
ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม รอยละ 36.8 และลําดับที่ 5 ไดแก การทํางานเปนทีม รอยละ 48.0
ผลการวิ จั ย พบว า สมรถนะหลั กของบุ ค ลากร ของวิ ท ยาลั ย เครื อข า ยภาคกลาง 2 สถาบั นพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การมุงผลสั มฤทธิ์ การบริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และการทํา งานเปนทีม และสมรรถนะหลักที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือ
บริ การที่ ดี และการทํ างานเป นทีม (มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.80) รองลงมาคื อ การยึ ด มั่นในความถู กต องชอบธรรม การมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ และลําดับสุดทายคือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสอดคลองกับการวิจัยของ ดวงเนตร นนทเต็ม (2559)
ไดศึกษาการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพตามบันไดวิชาชีพการพยาบาล งานการพยาบาลผูปวยวิกฤต
อายุรกรรม พบวา ระดับการยอมรับพฤติกรรมการบงชี้สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับสูงกวาเกณฑและเปน
ลําดับแรก คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ ไดรับการยอมรับสูงมากกวารอยละ 80 แตพฤติกรรมการบงชี้สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับต่ําที่สุด คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และตรงกับ วรรณรัตน ศรีกนก (2556, 151-158) ศึกษา
การการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบวา สมรรถนะทั้ง 5 ดาน เปนสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดวยเชนกัน ทั้งนี้จากผลการศึกษาอาจเปนผลมาจากวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2
เปนหนวยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการองคกรที่ตรงตามแนวคิดขององคกรภาครัฐทั่วไป
ผลการประเมินแบบพฤติกรรมสมรรถนะตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแสดงในตารางที่ 2 โดยพบวาผูทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ทั้ง 5 สมรรถนะ ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพบวาอยูในชวง 0.80-1.00
แสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมในการใชในการประเมินสมรรถนะบุคลากร เนื่องจากแบบประเมินไดมาจากการสอบถามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และนักวิช าการผูรับผิ ดชอบในการประเมินสมรรถนะข าราชการ ในกระทรวงสาธารณสุ ข จึงสงผล
ใหผลประเมินมีความสอดคลองกัน ซึ่งตรงกับการศึกษาของกาญจนา วัธนสุนทร (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2181
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การประเมินคุณภาพ อาจเลือกจากการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี สําหรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เปนการให
ผูท รงคุ ณวุ ฒิใ นด านที่ ศึกษาเป นผู ตัด สิ นใจถึ งความเหมาะสมของรูป แบบที่ ส ร างขึ้ น ความเป นไปไดใ นการนํ าไปใช และ
นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่สําคัญ ดังนี้ คือ ควรระบุหัวขอเครื่องมือ และวิธีการประเมินใหชัดเจนในแต
ละองคประกอบของการประเมิน เพื่อใหผูนําแบบประเมินไปใชไดศึกษาและทําความเขาใจใหชัดเจนกอนนําไปใช เพื่อความ
สะดวกและลดข อผิด พลาดในการประเมิ นได จากข อเสนอดั ง กล าวสามารถนํ าไปใช เ ปนแนวทางพั ฒนารู ปแบบประเมิ น
สมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จากกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
พบวาอยูในชวง 0.84-0.98 แสดงวาเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชประเมินในระดับมากที่สุด
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ควรมีการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคและตัวชี้วัดของบุคลากร โดยแยกศึกษาในแตละกลุม เชน อาจารย
และสายสนับสนุน
10.2 ควรมีการนําแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะที่ไดจากผลงานวิจัยนี้ ไปใชในการประเมินจริงกับวิทยาลัย และ
ควรมีการประเมินคุณภาพเครื่องมือจากผูใชแบบประเมิน
11.กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในครั้ ง นี้ และ
ขอขอบพระคุ ณอาจารย ลัด ดาวั ล ย ไวยสุ ร ะสิ ง ห และอาจารย ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ ใ ห ค วามกรุ ณาตรวจสอบเครื่ องมื อ และให
ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปเปนอยางดี
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ทักษะของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1
The Skills of School Administrators as Perceived by Teachers under Pattani
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 1 จําแนกตามตัว แปรตามเพศ วุ ฒิการศึ กษา ประสบการณ ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็ จรูปของ
เครจซี่ และมอร แกน แล วทํ าการสุม แบบแบง ชั้ น ตามขนาดของสถานศึ กษา แล วใช วิธีการสุ ม อย างง าย โดยวิ ธี จับ สลาก
เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .958 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ทักษะดานมนุษยสัมพั นธ มีคาเฉลี่ยมากที่ สุด และดานความคิ ดรวบยอด มีคาเฉลี่ ยต่ําที่สุด สําหรับผลการเปรียบเทียบเมื่ อ
จําแนกตามตัวแปรเพศและวุฒิการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน ตัวแปรประสบการณใ นการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวม
ไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทักษะดานเทคนิคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 . ตัวแปร
ขนาดสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คําสําคัญ: ผูบ ริหาร ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1
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Abstract
This research were to study and to compare the skills of school administrators as perceived by
teachers under Pattani Primary Educational Service Area Office 1 based on their gender, educational level,
work experiences and school size. The sample consisted of 313, which were derived from the table of
Krejcie and Morgan and then through stratified random sampling by school size, then were drawn by
simple random sampling. The research instrument was a set of 5 rating-scale questionnaires with reliability
of .958. The data was analyzed by percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. The research
found that Overall and individual aspect, the skills of school administrators as perceived by teachers
was at a high level. Overall and individual aspect, the teachers who differed in gender and educational
level showed no statistically significant differences. Overall, teachers who differed in work experiences
showed no statistically significant differences. When considering each individual aspect, found that the
technical skill aspect had a statistically significant difference of .05. Overall and all aspects, teachers
who worked in different school sizes had a statistically significant difference of .001.
Keywords: administrators, the skills of school administrators, Pattani Primary Educational Service Area Office 1
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1. บทนํา
สถานศึกษามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะทางการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยเฉพาะ สถานศึกษามีครูทํา
หนาที่ถายทอดความรูใ หกับผูเ รียน ครู จึงตองออกแบบการจั ดการเรี ยนรูให ผูเรียนไดฝกทั กษะการคิดและทักษะการปฏิบั ติ
เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูและแกไขปญหาไดดวยตนเอง ในสวนของผูบริหารมีการสงเสริมและใหขวัญกําลังใจครูใน
การปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนา ซึ่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นได ผูเรียนเปนไป
ตามที่คาดหวังไว ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะ
นําไปสูก ารพัฒนาดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลิตคนมีคุณภาพใหกับสังคมในอนาคต (เพชรศิรินทร คําพิลา,
2558 : 1) ดั ง นั้ น ผู บริ ห ารจึ งควรเป นผูนําในการเปลี่ย นแปลงปรั บ เปลี่ ยนกระบวนทั ศ นข องการบริ หารการศึ กษาให เ กิ ด
ประสิทธิภาพโดยใชทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูอ ยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา ซึ่งผู บริหารจะตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติห ลายประการ คือ ความรู ความเขาใจ มีท ักษะ มี
คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร (ธานี ชั้นบุญ, 2551 : 2)
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับตน จะมีทักษะของการ
บริหารสถานศึกษาที่เหมือนกัน แมวาจะตางเหตุผลหรือวัตถุประสงคผูบริหารที่มีความสามารถจะตองเกงงาน เกงคน เกงคิด ซึ่ง
ตองใชทักษะการบริหารงาน 3 ดาน ในการบริหารงานสถานศึกษา แคทซ (Katz) เรียกหลักนี้วา “ทฤษฎีสามทักษะ” (Three-Skills
Method) วิ เคราะห ความสามารถของผู บริ หารสถานศึ กษาว า มี การบริ หารจั ด การสถานศึ กษาของตนระดั บใด ให ประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยูกับทักษะ 3 ดาน ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) การเกงงานเปนความสามารถในการทํางาน
ตาง ๆ และ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) การเกงคนเปนความสามารถในการติดตอสมาคมเพื่อกอใหเกิ ด
ประโยชนในการทํางาน 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) การเกงคิดเปนความสามารถของผูบริหารเปนผูคิด
ตัดสินใจและกําหนดนโยบายใหผูอื่น การบริหารงานของผู บริหารสถานศึกษาจึงจํ าเปนตองใชทักษะของการบริหารงานใน
สถานศึกษาทั้งในการบริหารภารกิจงานสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน (สัมมา รธนิธย, 2556 : 57)
แผนปฏิ บั ติ การ ประจําป ง บประมาณ 2559 พบว า มี การส ง เสริ ม ให ผู บริ ห ารมี ทั กษะของผู บ ริห ารสถานศึ กษา
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 คนเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, จาก http://www.pattani1.go.th)
เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาทักษะของตนเอง มีศักยภาพและมีคุณภาพ โดยเปนบุคลที่ใฝเรียนรูอยูเสมอ มีความเขาใจ
และสามารถใชทักษะในการบริหารไดเปนอยางดี กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเปนผูนําทั้งในดาน
วิชาการและดานวิชาชีพ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยสามารถเปนผูนําไปสูการปฏิบัติและการ
บริห ารจัดการ รูจักระดมทรั พยากรมาใชใ หเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด อั นเปนแบบอยางที่ เอื้อให บุคลากรใน
สถานศึกษามีทั กษะการบริ ห ารสถานศึ กษา อี กทั้ง คุ รุ สภาซึ่ ง เป นองค กรวิช าชี พครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ไดกํ าหนด
มาตรฐานการปฏิ บัติงานวิชาชีพผู บริหารสถานศึกษา เพื่ อเป นมาตรฐานในการปฏิบั ติงานของผูบริห ารสถานศึกษาเกี่ ยวกั บ
คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูประกอบวิชาชีพตองประพฤติและปฏิบัติ
ตามเพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ เพราะผูบริหารเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทัก ษะและความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพผูบริหารเพื่อที่จะขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ
จากที่ กลาวมา ผู วิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาถึง ทักษะของผู บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกั ด
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาป ต ตานี เขต 1 เพื่ อเป น ข อมู ล สํ าหรั บ เสริ ม สร างพั ฒ นาทั กษะในการบริ ห าร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเปาหมายของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 อยูในระดับมาก
3.2 ครู ที่ มี เ พศต า งกั นมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั กษะของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ นของครู สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน
3.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน
3.4 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน
3.5 ครูที่ป ฏิบัติง านในสถานศึกษาขนาดตางกันมีค วามคิ ดเห็ นเกี่ย วกับทั กษะของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร ได แก ครูป ฏิบั ติการสอนในสถานศึ กษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,695 คน
4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
สถานศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
4.2 การสรางเครื่องมือ
4.2.1 ศึกษาเอกสารและที่เกี่ยวของกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา
4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของสําเริง ตาสวาง (2550 : 117-121) ชิต นพเกียรติ
(2551 : 89-92) เพชรศิรินทร คําพิลา (2558 : 117-121)
4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํ านวน 3 ท าน พิ จารณาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยนํ ามาหาดั ช นี ค วามสอดคล อง IOC ระหว างข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง 0.67 ขึ้นไป เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67 นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง
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4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
และมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .958
4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 1 เพื่ อขอความอนุ เคราะหใ นการเก็ บรวบรวมขอมูลกั บกลุ ม
ตัวอยาง
4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 313 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4.3.4 เมื่อรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( x )และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความคิ ด เห็ นทั กษะของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยที่
คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวของเบสท (Best, 1977 : 174)
วิเคราะหร ะดั บความคิดเห็นของครู ถือว าค าเฉลี่ย ของคะแนนที่ไ ดจากการตอบแบบสอบถามของผูใ ห
ขอมู ล อยู ในระดั บ ใดแสดงวาความคิด เห็ นของครู ต อทั กษะของผูบ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับนั้น กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977 : 174)
4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ
หาดัชนีความสอดคลอง
4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –
Coefficient)
4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.2.2.2.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ไดแก
4.2.2.2.2 คาความถี่ (Frequencies)
4.2.2.2.3 คารอยละ (Percentage)
4.4.2.3. ระดับความคิดเห็นของทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ใชสถิติ ไดแก
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4.4.2.3.1 คาเฉลี่ย ( x )
4.2.2.3.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2.2.3.3 การทดสอบคา (t-test)
4.2.2.3.4 การทดสอบคา F-test (F-test)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึ กษาทั กษะของผู บ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดังนี้
ที่
1
2
3

ทักษะของผูบ ริหารสถานศึกษา
ดานเทคนิค
ดานมนุษยสัมพันธ
ดานความคิดรวบยอด
รวม

n = 313
S.D.
X
3.6576
0.4709
3.7280
0.4823
3.6409
0.5374
3.6769
0.4440

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

5.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาปต ตานี เขต 1 จํ าแนกตามตั วแปรเพศ พบว า ครูที่ มี เพศต างกั นมี ค วามคิด เห็นเกี่ ยวกั บทั กษะของผู บริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน
5.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน
5.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ครูที่ มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกันมีค วามคิ ดเห็ นเกี่ย วกั บทั กษะของผู บริ หารสถานศึกษาตามความคิด เห็ นของครู สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที ่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทักษะดานเทคนิค แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษาที่ม ีขนาด
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน ทุกดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมุติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือทักษะดานความคิดรวบยอด และทักษะดานเทคนิค ตามลําดับ การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจ
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เปนเพราะวา ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษยสัมพันธและทักษะดานความคิดรวบยอด เปนความสามารถพื้นฐานของการ
สรางองคความรูจนเกิดความเชี่ยวชาญทางความรู ความคิด สติปญญา และวิสัยทัศน การนําแนวคิดใหม ๆ มาใชบริหารงาน
อยางตอเนื่อง มีการกําหนดนโยบายของการทํางานโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนเกิดการยอมรับนําไปสูการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม การบริหารงานอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการกระจายอํานาจและรับผิดชอบงานใหผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม โดยสามารถบริหารทรัพยากรในการทํางานและเวลาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน
สอดคลองกับผลการวิจัยของแวโรสณา เจะสมาแอ (2554 : 103) ศึกษาการศึกษาทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตาม
ขอบขาย การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 2 พบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจยั ของดํารงศักดิ์ ศรีวิชัย (2555 : 80) ศึกษาการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา สิงหเชื้อ (2555 : 57) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู ในอําเภอสามโคก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
6.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาสังคมไทยในปจจุบันใหสิทธิความเทาเทียมกันของ
บุคคล โดยไมมีการแบงแยกเพศชายเพศหญิงสงผลใหมีการยอมรับสิทธิสตรีมากขึ้น ทําใหเพศหญิงสามารถปฏิบัติงานไดทั้งสาย
งานดานการปฏิบัติงานและสายบริหารอยางเทาเทียมกันกับเพศชายและในการดําเนินงานในสถานศึกษา ผูบริหารตองพิจารณา
จากความสามารถและความเหมาะสมในการทํางาน มีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เพื่อให
ผลงานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไวและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นเมื่อบุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน จึงมีทัศนะตอ
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสําเริง ตาสวาง (2550 : 94) ศึกษาการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ในภาพรวม ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชัยยันต ฉิมกลอม (2555 : 75) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอนในอําเภอบางละมุง
สัง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุ รี เขต 3 จํ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว า ไมแ ตกต างกั น นอกจากนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของทัดดาว อันประนิตย (2556 : 90) ศึกษาทักษะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ไมแตกตางกัน
6.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ของผูบริ หารสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาปตตานี เขต 1 พบว า ภาพรวมและรายด า นไม
แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเป นเพราะวาผูบริหารในยุ คปจจุบันสามารถ
เรียนรูไดดวยวิธีการที่หลากหลาย ดวยในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่สามารถแลกเปลี่ยนความรูผานเทคโนโลยีโดยไรพรหม
แดน สหวิทยาการความรูเกิดขึ้นไดรวดเร็ว เกิดขึ้นไดทุกที่และทุกเวลา ผูบริหารจึงมีทักษะที่ดีในการใช สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อ
เรียนรูแนวทางและเทคนิค การบริห าร สามารถติดต อสื่อสารกับผู มีประสบการณได อยางรวดเร็ ว ทํ าให มีความกลาในการ
ดําเนินงานและตัดสินใจมากยิ่งขึ้น มีมนุษยสัมพันธอยางกวางไกล ทําใหสามารถใหคําแนะนําคําปรึกษาตอผูใตบังคับบัญชาได
อีกทั้งผูบริหารและครูตางอยูในสถานศึกษาทีม่ ีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเดียวกัน ทําใหการปรับตัวเปลี่ยนไปตามการ
เผชิ ญในบริบ ทและสถานการณเดี ยวกัน มีระบบระเบียบการบริห ารงานสถานศึกษาเชนเดีย วกัน ถึง แม จะมี วุฒิการศึ ก ษา
แตกตางกัน แตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไมแตกตางกัน ทําใหครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ไมแตกตางกัน สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของจําลอง วารี (2550 : 53) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สํานักงานเขต
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2189
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พื้นที่ การศึกษาฉะเชิง เทรา เขต 2 จํ าแนกตามตัวแปรวุ ฒิการศึกษา พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แ ตกต างกั น และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของทัดดาว อันประนิตย (2556 : 90) ศึกษาทักษะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพร เจิมภักดี (2556 : 88) ศึกษาทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเกว เขต 1 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา
พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
6.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาป ตตานี เขต 1จําแนกตามตัวแปรประสบการณ การปฏิบั ติง านพบวา ครูที่ มีป ระสบการณ ในการปฏิบั ติง าน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี
เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม สอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานพบวา ด านเทคนิค แตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานมนุษยสัมพันธและดานความคิดรวบยอด ไมแตกตางกัน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะวา ในการทํางานป จจุบั นมีการใชเทคโนโลยี เขามาเกี่ ยวข องครูที่เ พิ่งบรรจุ ใหม ประสบการณ น อยกวาอาจมี
ประสบการณ ความชํานาญ ทักษะดานเทคนิค ในการใชเ ทคโนโลยีม ากกว าครูที่ มีป ระสบการณ ในการทํ างานมากกวา แต
ลักษณะการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันเปนลักษณะการบริหารงานแบบกระบวนการกลุมมากขึ้น มีการกระจายอํานาจของ
งานใหแกผูรับผิดชอบไดปฏิบัติง านตามภารกิจ มีระบบการบริห ารงานแบงเปน 4 ฝายงาน ไดแก งานบริหารวิช าการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปเพื่อใหการทํางานเกิดความครอบคลุมในทุกดาน จึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในทุกระดับกลุมงานในสถานศึกษา อีกทั้งหนวยงานตนสังกั ดไดมีการ
จัดอบรมใหความรู การสัมมนา การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสถานศึกษาและหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ รวมไปถึง
การจัดระบบการพัฒนาครูการเรียนรูแบบออนไลน เพื่อพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ ใหแกครูอยางครอบคลุม มีการพัฒนา
ความรูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถนําความรูมาใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพตอการทํางานในองคการ
ดังนั้นจึงทําใหครูมีความพรอมทางทักษะการทํางานที่มาก ทําใหครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ไมแตกตางกัน แตไม
สอดคลองกับผลการวิจัยของพิศมัย แกวเชื้อ (2552 : 100) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวมและรายดา นไม
แตกตางกัน และไมสอดคลองกับศิริพร เจิมภักดี (2556 : 88) ศึกษาทักษะการบริห ารงานของผู บริหารสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเก ว เขต 1 จํ าแนกตามตั วแปรประสบการณ ในการปฏิบั ติง าน พบว า ใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยั งไมสอดคลองกับผลการวิจัย ของอรอุมา ดวงจันทร (2558 : 130) ศึกษา
ทักษะการบริหารงานของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม
ตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ไมแตกตางกัน
6.5 ผลการเปรียบเทียบทั กษะของผูบริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษาขนาดตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวม
และรายดาน ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปน
เชนนี้ อาจเปนเพราะวาในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ตางก็มี
ภารกิจของานที่ตองรับผิดชอบเหมือนกัน แตจํานวนบุคลากรที่จะกระจายความรับผิดชอบในงานพิเศษอื่น ๆ เชนงานพัสดุ งาน
ธุรการ การเงินหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของแตละขนาดสถานศึกษาแตกตางกัน สถานศึกษาขนาดใหญยอมมีบุคลากรที่ ตรงสายงาน
สามารถกระจายคนให เหมาะสมกั บงาน จํานวนบุคลากรที่ มากสามารถกระจายงานทําไดมากกวาและสามารถแลกเปลี่ ยนให
คําแนะนําในทักษะการทํางานไดอยางหลากหลาย ในขนาดเดี ยวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอย
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กวาบุคลากรที่ตรงสายงานมีนอยกวา ทําใหบุคลากรมีงานที่ทับซอน อีกทั้งขาดบุคลากรที่จะแลกเปลี่ยนใหคาํ แนะนําในทักษะงาน
ที่ตองรั บผิ ดชอบ ดั งนั้ นจํ าเปนอย างยิ่งที่จะต องมีทั กษะในการทํางานแตกตางกั นออกไปให เหมาะสมกั บลั กษณะของงานและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ทําใหครูที่มีการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของชิต
นพเกียรติ (2551 : 67) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
ทักษะในการบริหารงานแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของพิศมัย
แกวเชื้อ (2552 : 100) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึ กษา พบวา ในภาพรวมแตกตางกั นอยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 นอกจากนี้ยั ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของดํารงศักดิ์ ศรีวิชัย (2555 : 80) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แตไมส อดคลองกับผลการวิจัยของ เพชรศิรินทร คําพิลา (2558 : 81) ศึกษาทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จําแนกตาม
ตัวแปรขนาดโรงเรียน พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
7.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กควรนําเทคนิคการบริหารที่หลากหลายและกลยุทธใหม ๆ
ทางการบริหารการศึกษามาใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและขับเคลื่อน
สถานศึกษาไดอยางราบรื่น
7.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคนิค มีความรูเฉพาะดาน อยางเชี่ยวชาญ สามารถ
นํามาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
7.2.1 ควรศึ กษาทั กษะของทั กษะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็นของครู ใ นสั ง กัด สํ านั กเขตพื้ นที่
การศึกษาอื่น ๆ
7.2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
7.2.3 ควรศึกษาความสัมพันธเกีย่ วกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
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การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
The Performance Based Budgeting System Management of School as Perceived
by Teachers under Songkhla Primary Educational Service Area Office 3
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามตัวแปรตามเพศ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 327 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก
เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .949 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเน น
ผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูที่มีเพศตางกันและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา
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Abstract
This research were to study and to compare the performance based budgeting system management
of school as perceived by teachers under Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 based on
their gender, educational level, work experiences and school size. The sample consisted of 327 teachers
working in schools under Songkhla Primary Educational Service Area Office 3, academic year 2017, which
were derived from the table of Krejcie and Morgan and then through stratified random sampling by school
size, then were drawn by simple random sampling. The research instrument was a set of 5 rating-scale
questionnaires with reliability of .949. The data was analyzed by percentage, means, standard deviation,
t-test and F-test. The research found that overall and each individual aspect, the performance based
budgeting system management of school as perceived by teachers under Songkhla Primary Educational
Service Area Office 3 Office was at a high level. Overall and individual aspect, the teachers who differed in
gender and teachers who worked in different school sizes had statistically significant differences of .001.,
Teachers who differed educational level showed statistically significant differences of .01. Teachers who
differed in work experiences showed no statistically significant differences.
Keywords: the performance based budgeting system management, school, primary school
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1. บทนํา
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจึงเปนแนวทางทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหาร
สถานศึกษาในทุกดานอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กลาวคือ สถานศึกษามีอิสระ มีความ
ยืดหยุนและเกิดการคลองตัวในการที่จะบริหารงบประมาณของตนเองตามที่ไดรับจัดสรรตลอดจนเงินนอกงบประมาณที่ไดมา
จากแหลงตาง ๆ ทําใหการบริหารงบประมาณหรือการใชจายเงินของโรงเรียนเปนการใชจายที่คุมคา มีประสิทธิภาพ และตรง
ตอการตองการของผูใชมากที่สุด (นิวิสณีย ลอมา, 2557 : 2) ซึ่งระบบการบริหารงบประมาณที่ที่สถานศึกษาสวนใหญเลือกใช
ในปจจุบันคือ ระบบการบริหารผลงานแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting System : PBBS) เนื่องจาก
เปนระบบการบริหารงบประมาณที่เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานงบประมาณของประเทศและเป น
ระบบการบริหารงบประมาณที่กระจายอํานาจการบริหารการจัดการงบประมาณเพื่อใหหนวยงานมีความอิสระคลองตัวในการ
ใชงบประมาณใหคุมคาตลอดจนรับผิดชอบและนําสงผลงานใหแกสาธารณชนไดอยางดีมีคุณภาพ การบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานเปนระบบการบริหารงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชกับ ผลงานที่เกิดขึ้นวามีความ
เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไรและคุมคาเพียงใด เปนระบบการบริหารงบประมาณโดยเนนใหสถานศึกษามีการบริหารเชิงระบบ
เนนการมีสวนรวมคิดวิเคราะหรวมทําใหการกําหนดภารกิจ การกําหนดเปาหมายแผนกลยุทธและผลผลิตของการปฏิ บัติงาน
การประเมินผลของสถานศึกษาอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบไดซึ่งมีความสอดคลองกับความพยายามที่จะกระจาย
อํานาจในการวิจัยไปสูสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการตรงประเด็นและฉับไวโปรงใสเกิดประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรง
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทในการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2544 และไดมีการกําหนดแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐหลายแผนและแผนหนึ่งที่สําคัญคือแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่เนนการควบคุมการใช
ทรัพยากรมาเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและผลสัมฤทธิ์ซึ่งใหความสําคัญและสอดคลองกับความพยายามที่จ ะ
กระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณไปสูสถานศึกษา เพื่อใหการบริหารตรงประเด็น ฉับไว โปรงใส เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 5)
อยางไรก็ตามแมวาไดนําระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชในการบริหารงบประมาณดานการศึกษา
มากกว า 10 ปแ ลว แต การบริ หารงบประมาณพบว ายั งประสบป ญหาหลายด านอันที่เกิ ดจากตัวบุ คคล เชนกรณีเจ าหนาที่
รับผิดชอบงานดานงบประมาณของสถานศึกษาไดรับการยาย สงผลตอความตอเนื่องในการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้เกิดจาก
การทํางานที่ไมแลวเสร็จและขาดความตอเนื่องของเจาหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณคนใหมยังขาดทักษะในการ
จัดการงบประมาณซึ่งสงผลเสียตอการบริหารงานของผูบริหารเปนอยางมากเพราะวางานงบประมาณและงานการเงินเปนงานที่
ชวยสนับสนุนงานอื่น ๆ ใหคลองตัวหากผิดพลาดจะมีผลเสียที่เห็นไดเดนชัดกวางาน จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในการ
บริหารงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นมิใชเพียงแตรัฐหรือกระทรวงเทานั้นที่จะสามารถพัฒนาการศึกษาใหดีขึ้น จาก
แผนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ไดเนนถึงการพัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับติดตาม
ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพอยางจริ ง จั ง และต อเนื่ อง ได ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
งบประมาณดานการรายงานติดตามการเงินบัญชี พัสดุ สินทรัพยและการจัดทําฐานขอมูล ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและครูถือ
เปนบุคคลที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณซึ่งถือเปนปจจัยหลักของ
สถานศึกษาทุกระดับจึงเปนเหตุสําคัญยิ่งที่จะตองพึงตระหนักไตรตรองตรวจสอบถูกตองครบถวนที่ตองดําเนินการปฏิบัติในการ
บริหารงบประมาณให เปนไปตามขั้นตอนแนวทางหลักการนโยบายและมติที่เกี่ ยวของที่ไดมีการปรับ เปลี่ยนแนวทางปฏิบั ติ
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3, 2560 : 30)
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 วาเปนอยางไรเพื่อนําผลการศึกษา มาเปนแนวทาง
สําหรับผูบริหารและครูของสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดอัน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2195
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สงผลใหดานการปฏิบั ติงานเปนไปอยางถู กตองในทิศทางเดีย วกันบนพื้นฐานที่เปนไปตามระเบีย บคําสั่ งตาง ๆ ที่เกี่ ยวของ
สอดคล อ งกั บ กฎหมายระเบี ย บหลั กเกณฑ สู ก ารขั บ เคลื่ อนไปยั ง เป าหมายในการบริ ห ารจั ด การศึ กษาและการบริ ห าร
งบประมาณไดอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุด ตอการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2.2 เพื่อเปรี ยบเทีย บการบริหารงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานและ
ขนาดของสถานศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การบริห ารงบประมาณแบบมุง เน นผลงานของสถานศึกษาตามความคิด เห็นของครู สั งกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยูในระดับมาก
3.2 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน
3.3 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน
3.4 ครู ที่ มี ประสบการณ ใ นการทํ างานต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ นต อการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน นผลงานของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน
3.5 ครูที่ป ฏิบัติ งานในสถานศึกษาขนาดต างกั น มี ความคิด เห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร ไดแก ครูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 2,089 คน
4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ปการศึกษา2560 จํานวน 327 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and
Morgan. 1970 : 607-610) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา จากนั้น
ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
4.2 การสรางเครื่องมือ
4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
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4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของของ สมจิตร ยะจอม (2554 : 95-103) เกษะณี
สอนภู (2554 : 137-144) เกศินี พันธุมจินดา (2554 : 148-154) เพื่อเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํ านวน 3 ท าน พิ จารณาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยนํ า มาหาดั ช นี ค วามสอดคล อง IOC ระหว างข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง 0.67 ขึ้นไป เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67 นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง
4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จํานวน 30 คน นําผล
มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .949
4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพื่ อขอความอนุเ คราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกั บกลุ ม
ตัวอยาง
4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 327 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100
4.3.4 เมื่อรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต อง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูล
4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( x )และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความคิ ด เห็ นทั กษะของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยที่
คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวของเบสท (Best. 1977 : 174)
วิเคราะหร ะดั บความคิดเห็นของครู ถือว าค าเฉลี่ย ของคะแนนที่ไ ดจากการตอบแบบสอบถามของผูใ ห
ขอมู ล อยู ในระดั บ ใดแสดงวาความคิด เห็ นของครู ต อทั กษะของผูบ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยูในระดับนั้น กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best. 1977 : 174)
4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
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4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ
หาดัชนีความสอดคลอง
4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –
Coefficient)
4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.2.2.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ไดแก
4.2.2.2.2 คาความถี่ (Frequencies)
4.2.2.2.3 คารอยละ (Percentage)
4.4.2.3. ระดับความคิดเห็นของทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ใชสถิติ ไดแก
4.4.2.3.1 คาเฉลี่ย ( x )
4.2.2.3.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2.2.3.3 การทดสอบคา (t-test)
4.2.2.3.4 การทดสอบคา F-test (F-test)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดังนี้
n = 327
ดาน
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ระดับ
S.D.
x
1
การวางแผนงบประมาณ
4.3880 0.1340
มาก
2
การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต
4.1590 0.2610
มาก
3
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
4.2970 0.2278
มาก
4
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
4.3551 0.2374
มาก
5
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
4.2691 0.2799
มาก
6
การบริหารสินทรัพย
4.4170 0.2179
มาก
7
การตรวจสอบภายใน
4.4167 0.2752
มาก
รวม
4.3289 0.1115
มาก
5.2 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง และการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง การรายงานทางการเงินและผลการ
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ดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิงและการบริหารสินทรัพย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศหญิงมีคาเฉลี่ยสูงกวาเพศชาย
5.3 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิ ดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและ
ผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสู งกวาครูที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี การตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยคาเฉลี่ยรวม ของระดับการศึกษาปริญญาตรี
5.4 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.5 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดานพบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง และการ
รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การบริหารงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ของสถานศึกษา ดานการบริหารทรัพยสินมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาดานการตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนงบประมาณ
ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง ดานการรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงานและดานการคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา จากการที่
มีการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณจากงบประมาณแบบแผนงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหมีการลดบทบาท
ของหนวยงานกลาง ที่เคยทําหนาที่ในการควบคุม ดําเนินงานของสวนราชการ ทําใหสวนราชการมีความคลองตัว ในการบริหาร
งบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจสงผลใหมีการใชงบประมาณ อยางไมมีประสิทธิภาพได ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึง
ถือเปนกลไกสํ าคัญ ในการควบคุมการใชง บประมาณ ใหเป นไปในทางที่ ถูกต อง และเกิดสั มฤทธิ์ ผล ชื่อสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 3 ไดมีการกําหนดการสงรายงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทุกป
ปละ 2 ครั้ง เพื่อเปนการประเมินผลการใชงบประมาณ ในการทําโครงการ ของฝายตาง ๆ ในสถานศึ กษาซึ่ง สอดคลองกั บ
กระสินธุ ตงฉิน (2552 : 121-122 ) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่สัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานที่สัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สาคร เสียงเย็น (2553 : 92) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบ
มุ ง เน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร ข องโรงเรี ย นมั ธยมศึ กษาสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาอุ ด รธานี พบว า การบริ ห าร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีโ ดยรวมอยู
ในระดับมาก
6.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบวาครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาครูที่มีเพศตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ตางกันโดยครูเพศชายจะรับรูทฤษฎีและการ
นํ างบประมาณไปบริ ห ารจั ด การตามโครงการแผนงานต าง ๆ ให เ กิ ด ความเหมาะสม สอดคล องกั บ แผนปฏิ บั ติ การของ
สถานศึกษาแตครู เพศหญิง จะเปนผูนําทฤษฎีแ ละงบประมาณตาง ๆ ไปปฏิบั ติมากกวา เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การ
คํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ ยสูงกวาเพศ
หญิงและในดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ยสูง
กวาเพศหญิง การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศชายมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิงที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานดานงบประมาณสวนใหญผูปฏิบัติงานจะเปนครูเพศหญิงครู
เพศหญิงจึงมีความเขาใจในการคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตมากกวาเพศชายและมองวาเปนเรื่องยากคาเฉลี ่ยของ
เพศหญิงจึงมีคาต่ํากวา และการบริหารสินทรัพยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศหญิงมีคาเฉลี่ยสูง
กว าเพศชายซึ่ ง สอดคล องกั บ จั นทรจิร า แป นบัว (2550 : 64) ศึ กษาความคิ ด เห็ นของผู บ ริห ารโรงเรีย นมี ตอการบริ ห าร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โรงเรียนในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ พบวาผู บริหาร
โรงเรียนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยรวมแตกตางกันผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนเพศหญิงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวาเพศชาย ซึ่งไมสอดคลองกับ สุภาพร เจริญศรี (2550 : 111) ศึกษาการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 พบวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาดานตาง ๆ และภาพรวม ระหวางเพศชายและเพศ
หญิงมีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาไมแตกตางกัน
6.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบวาครูที่ มีร ะดั บ การศึ กษาต างกั นมี ความคิ ดเห็น ในภาพรวม
แตกต างกั นอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ที่ เ ป นเชนนี้ อาจเป นเพราะครู ที่ มี ร ะดั บ การศึ กษาสู ง กว าปริ ญ ญาตรี มี
การศึกษาที่มากกวาและความเขาใจในการทํางานมากกวาคนที่ระดับการศึกษาปริญญาตรี ดังนั้นความคิดเห็นตอการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานจึงแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี การตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
มีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีซึ่งสอดคลองกับ สุภาพร เจริญศรี (2550 : 112) ศึกษาการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต3 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ผูตอบแบบสอบถามที่มีร ะดับ
การศึกษาตางกัน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี ผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.4 ผลการเปรียบเทียบการวิจัยการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 ไมเ ปนไปตามสมติ ฐาน ที่เป นเชนนี้อาจเป นเพราะว า ในการบริห ารงบประมาณนั้ นจะบริห ารงบประมาณตามที่ ไดรั บ
จัดสรรมาโดยจัดสรรตามจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียนวาโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากก็จะไดรับงบประมาณมากดวย ซึ่ง
ผูที่จะบริหารงบประมาณนั้นจะตองบริหารตามขอจํากัดของทางราชการตามระเบียบของทางราชการดวยไมวาใครมาบริหารก็
จะปฏิบัติตามระเบียบเดียวกันจึงเปนสาเหตุทําใหประสบการณไมมีผลตอการบริหารงบประมาณซึ่งสอดคลองกับ อุดม บุตร
พรหม (2551 : 92) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน บริหารงบประมาณโดยรวม และรายดานมี
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ระดั บการปฏิ บัติ ไ มแ ตกต างกั น อาจเป นเพราะผูบ ริ หารเอาใจใส ตอการบริห ารงบประมาณ ตามขั้ นตอนของการบริ ห าร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ถึงแมจะพบปญหาในการปฏิบัติงานอยูบาง แตก็ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
ทางราชการอยางเคร งครัด จึงทํ าใหผู บริหารที่มีป ระสบการณ ตางกั น มีการปฏิ บัติงานการบริหารงบประมาณแบบมุงเน น
ผลงานโดยรวมไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ ทองพูน อรัญกูล (2552 : 120) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ งเนน
ผลงาน : กรณี ศึ กษาโรงเรีย นมู ล นิธิวัด ศรีอุบ ลรั ตนาราม จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี พบว า ความคิ ด เห็ นของข าราชการครู ที่ มี
ประสบการณการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนตางกันตอสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียน
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
6.5 ผลการเปรียบเทียบการวิจัยการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 เมื่อพิจารณารายดานพบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต การจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจาง และการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานทางสถิติ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ในการบริหารงบประมาณนั้นจะบริหารงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรมา
โดยจัดสรรตามจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียนวา โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากก็จะไดรับงบประมาณมากดวย จึงเป น
สาเหตุทําใหขนาดของสถานศึกษามีผลตอการบริหารงบประมาณแตจากผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีขนาด
ใหญ ขนาดกลาง ขนาดใหญพิเศษและขนาดกลาง ตามลําดับซึ่งแตกตางจากขอเท็จจริงที่วาโรงเรียนที่มีจํานวนจักเรียนเยอะก็
จะมีงบประมาณมากที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขนาดใหญซึ่งสอดคลองกับ พิมพชนก บุตรเสือ
(2552 : 74) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พบวา ความแตกตางระหวางกลุมที่มีขนาดของโรงเรียนตางกันเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานทั้ง 7 ดาน พบวาแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับ อารีย นิลเอก (2554 : 135) สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ในสถานศึกษาสังกัด0สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา0ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา โดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ซับรี มวงกุง (2558 : 89) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรโดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
7.1.1 ผู ก ารบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกด าน แตพบวาการรายงานทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ ดังนั้นสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ของสถานศึกษาดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานใหมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต
7.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับ ปรุงและพัฒนาการบริ หารงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
7.2.1 ควรศึ กษาแนวทางการพัฒ นาระบบการบริ หารงบประมาณแบบมุง เน นผลงานของสถานศึ กษา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
7.2.2 ควรศึกษาสภาพปญหา ปจจัยที่สงผล และแนวทางแกไขการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
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การทํางานเปนทีมของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
The Teamworking of Teamwork of Administrators as Perceived
by Teachers under Pattani Primary Educational Service Area Office 1
อรวรรณ บุญหลง1* และศิลปชัย สุวรรณมณี2
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งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ
เครจซี่ และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธจี ับสลาก เครื่องมือ
การวิจัยเปนแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .9638 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับมาก สําหรับผลการเปรียบเทียบ
เมื่อจําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ไมแตกตางกัน ตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรอายุ ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ผูบริหาร ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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Abstract
The purpose of this research were to study and compare the teamworking of Teamwork of
Administrators as perceived by the teachers under Pattani Primary Educational Service Area Office 1,
according to gender, age, education level, teaching experience and school size. The sample consisted of
313 teachers working in schools under Pattani Primary Educational Service Area Office 1, academic year
2017, which were derived from the table of Krejcie and Morgan and then through stratified random sampling
by school size, then were drawn by simple random sampling. The research instrument was a set of 5
rating-scale questionnaires with reliability of .9638. The data was analyzed by percentage, means, standard
deviation, t-test and f-test The research found that Overall and individual aspect, the teamworking of
Teamwork of Administrators as perceived by teachers was at a high level. Overall and individual aspect,
the teachers who differed in gender level showed no statistically significant differences. Overall, teachers
who differed in work experiences showed no statistically significant differences. When considering each
individual aspect, teachers who differed in education level aspect had a statistically significant difference
of .05.
Keywords: administrators, the teamworking of teamwork of administrators, Primary Educational Service
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บทนํา
สังคมในสภาวะปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเจริญกาวหนา และสลับซับซอนมากขึ้น
ความเปลี่ ย นแปลงเหล านี้ไ ดเ ข ามามีบ ทบาทโดยตรงต อการสร างความสํ าเร็จของสถานศึกษา ในการทํ างานให บรรลุต าม
วัตถุประสงคที่ไดคาดหวังไว ความสําเร็จของงานจะเกิดขึ้นไดนั้นขึ้นอยูกับการทํางานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา การ
ทํางานเปนทีมตองอาศัยปฏิสัมพันธตอกันในการสื่อสาร ประสานงาน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน การทํางานบางครั้งตองอาศัยการทํางานกลุม ในปจจุบันการทํางานเปนทีมไดถูกบรรจุไวในสมรรถนะหลักขอที่ 5 ที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนดเพื่อวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการทํางานรวมกับผูอื่น
ความรูสึกในการสรางความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับผูรวมงานและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมหลักเกณฑการ
ประเมินมี 5 ระดับ ของการทํางานเปนทีม คือ ระดับที่ 1 การทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จซึ่งตองมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ
กันในระหว างสมาชิก เพื่ อเปาหมายการทํ างานของที มประสบผลสําเร็ จ ระดั บที่ 2 ใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อน
รวมงาน การใหความร วมมื อกับ คนในทีมในรูป แบบตาง ๆ ที่ แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม ระดั บที่ 3
ประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม รับฟงความคิด เห็นของสมาชิกในทีม วางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมงาน มีการสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิ ภาพ ระดับที่ 4 สนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมงาน รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในทีมใน
วาระตาง ๆ ใหงานสําเร็จระดับที่ 5 สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึง
ความชอบหรือไมชอบสวนตัว ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล ในกรณี
ที่มีความขัดแยงในทีม ก็จัดการแกไขขอขัดแยงนั้นโดยไมหลีกเลี่ยงปญหา ดังนั้นการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทีมจะตองมี
ทัศนคติที่ดีตอกัน กําหนดเปาหมายเดียวกัน ทํางานรวมกัน เมื่อมีปญหาก็รวมกันแกไข (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน. 2552 : 32-36)
การทํางานเปนทีมจัดไดวาเปนวัฒนธรรมที่หลากหลายองคกรทั้งหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่พยายามปลูก
สรางขึ้นโดยอาศัยการจัดกิจกรรมและการอบรมตาง ๆ โดยทุมเททั้งในดานงบประมาณ และบุคคลภายใตการจัดการที่มีความ
ซับซอนและขอจํากัดของเวลาซึ่งเกินขีดความสามารถของคนเพียงคนเดียวที่จะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไปได ผูบริหารจึงตองมี
การปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งในปจจุบันรูปแบบของการทํางานเปนทีมเหลานี้ประกอบดวย ผูมี
ความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่แตกตางกัน ทําใหทีมงานสามารถระดมความคิดทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตจะใหเกิดประโยชนสูงสุดได
นั้นผู บริ ห ารจะต องทํ าความเข าใจ และเรี ยนรู เ กี่ย วกั บหลั กการบริห ารทีม งานให ละเอี ยด เพราะจะทํ าให ผู บริ ห ารนํ าไป
ประยุ กต ใช ใ นการบริ ห ารงานให เ หมาะสมแล ว หากเกิด ป ญ หาในการทํ างานร วมกั น ผู บ ริ ห ารยั ง สามารถใช เ ปนแนวทาง
แกปญหาใหเปนไปอยางเหมาะสมไดดวย (ทองทิพภา วิริยะพันธุ. 2553 : 39)
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เปนองคการที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวนโยบาย การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น บุคลากรในองคการถือเปนกลไกที่สําคัญ ในการ
พัฒนาโดยเริ่มจากบุคลากรที่มีคุณภาพมีการทํางานที่ดี การทํางานที่จะประสบความสําเร็จควรตองเริ่มจากการรวมแรงรวมใจ
ในการทํางานของบุคลากรหลาย ๆ ฝาย การทํางานเปนทีมจึงเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 มีการทํางานเปนทีมในรูปของ
คณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบงานในดานตาง ๆ แตจากการศึกษาพบวาในการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
นั้นยังไมประสบผลสําเร็จไดดีเทาที่ควร ซึ่งปญหานี้ไมเพียงแตเกี่ยวของกับสภาพความพรอมของผูเรียนแตยังสะทอนใหเห็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางานของครู และผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนแกนหลักในการกําหนดกระบวนการ
ทํางานของครูนั้น กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการทํางานเปนทีมขึ้น พอสรุปไดวา การทํางานภายในองคการบุคลากรมีการ
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ประสานงานไมดีเทาที่ควร เพราะตางคนตางทํางานเฉพาะหนาที่ความรับผิดชอบของตน การปรึกษาหรือวางแผนในการรวมกัน
ทํางานยังมีนอย จึงสงผลใหงานไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร การสื่อสารในการทํางาน ความไววางใจ ความเชื่อถือซึ่งกันและ
กันในการทํางานยังมีนอย สงผลใหการทํางานในระบบทีมไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ใหครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมจากบุคลากร
ทางการศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1. 2559 : 11)
จากที่กลาวมาขางตนนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,695 คน
1.2 กลุมตั วอยาง ไดแ ก ครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ปการศึ กษา 2560 จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง โดยเทีย บจากตารางเครจซี่แ ละมอร แกน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 607-608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
สถานศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
2. การสรางเครื่องมือ
2.1 ศึกษาเอกสารและที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา
2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของนันทิญา ฟองมี (2554 : 133) ชาฤนี เหมือนโพธิ์
ทอง (2554 : 145) และคณิต ทิพยโอสถ (2555 : 113)
2.3 สร างแบบสอบถามให ครอบคลุม เนื้ อหาเกี่ ยวกับ การทํางานเปนที มของผูบ ริหารสถานศึ กษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท าน พิ จารณาหาความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยนํ ามาหาดั ช นี ความสอดคล อง IOC ระหว างข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง 0.67 ขึ้นไป เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67 นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง
2.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของ ครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .9638
2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
3. วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
3.1 ขอหนัง สือรับ รองและแนะนําตัวจากบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิท ยาลัย ทักษิณถึ งผู อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็ บรวบรวมขอมู ลกับกลุ ม
ตัวอยาง
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3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 283 ฉบับ คิดเปนรอยละ
90.42
3.4 เมื่อรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถู กตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูล
4. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( ) และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยที่คํานวณได
ไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2553 : 22 - 25)
วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยู
ในระดับใดแสดงวาความคิดเห็นของครูตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 อยูในระดับนั้น กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสงนิลแกว(2553 :
22 - 25)
4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาดัชนี
ความสอดคลอง
4.2.1.2 หาค าความเชื่ อ มั่ นของแบบสอบถามโดยใช วิธี ก ารหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha –
Coefficient)
4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.2.2.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ไดแก
4.2.2.2 คาความถี่ (Frequencies)
4.2.2.3 คารอยละ (Percentage)
4.2.3. ระดับความคิดเห็นของทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ใชสถิติ ไดแก ไดแก
4.2.3.1 คาเฉลี่ย ( X )
4.2.3.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2.3.3 การทดสอบคา (t-test)
4.2.3.4 การทดสอบคา F-test (F-test)
ผลการศึกษา
1. ผลการศึ กษาการทํางานเปนทีม ของผูบ ริห ารสถานศึกษา ตามความคิ ดเห็นของครู สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาป ตตานี เขต 1จํ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ประสบการณใ นการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา พบวาครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม
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ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมี
มนุษยสัมพันธมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองมาคือดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และดานการไวเนื้อเชื่อใจกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตั วแปรเพศ พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิด เห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาปต ตานี เขต 1จําแนกตามตัวแปรอายุ พบว า ครู สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
ปตตานี เขต 1 ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ดานภาวะผูนําใน
ทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาป ตตานี เขต 1 จํ าแนกตามตั วแปรระดั บการศึ กษา พบวา ครู สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ดานการสื่อสารแบบเปด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และดานการมีมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาป ตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ครู สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปน ทีมของ
ผูบริ หารสถานศึ กษา ในภาพรวมไม แตกตางกั น เมื่ อพิ จารณารายดาน พบวา ด านการสร างบรรยากาศการทํ างานเป น ที ม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และดานการกําหนดบทบาทหนาที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
6. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปต ตานี เขต 1 ที่ป ฏิบั ติง านในสถานศึกษาขนาดตางกั น มีค วามคิด เห็ นต อการทํางานเปนทีม ของผู บริ หาร
สถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการมีมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ ที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมุติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา คือ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และพบวา ดานการไว เนื้อเชื่อใจ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะวา ครูมองวา ผูบริหารมีทักษะตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการทํางานเปนทีม เชน ทักษะดานความรู ทักษะดานการ
ปฏิบัติ งาน ทักษะด านมนุษยสัมพั นธ อีกทั้ งผูบริหารยังใหความสําคัญกับการทํ างานเป นทีม กระบวนการทํางานของสมาชิกใน
องค การ ซึ่ งการทํ างานเป นที มจะช วยให องค การสามารถสร างพลั งความรู ความสามารถของบุ คคลในองค การได สํ าเร็ จตาม
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารมีการบริหารงานที่ใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร ทําใหแตละคน
มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ โดยเฉพาะการใหสมาชิกในทีมไดใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานตามขอบเขตและ
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2209
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หนาที่ ที่เหมาะสมของแตละคน มีการสร างความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เปนป จจัยที่สําคัญอี กประการหนึ่ งที่จะ
สามารถทําใหการทํางานของทีมบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งสอดคลองกับสุรศักดิ์ หงสเวียงจันทร (2550 : 78-79) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การมีส วนรวมในการทํางานเปนที มของบุคลากรสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร พบว าโดยรวมมีการปฏิบั ติอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับประสงค เกสรสุคนธ (2550 : 71) ศึกษาการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
สอดคลองกับศรีศักดิ์ ศูนยโศรก (2550 :101 - 102) การศึกษาพฤติกรรมการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดั บมาก สอดคล องกั บ ป ทมา สายสะอาด (2551 : 169 - 171) ได ศึ กษาทั กษะการติ ดต อสื่ อสารของผู บ ริ หารที่ ส งผลต อ
ประสิ ทธิ ผลการทํ างานเป นที มของครู ในโรงเรี ย นสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษากาญจนบุ รี เขต 2 พบว า ทั กษะการ
ติดตอสื่อสารของผูบริหารโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา การทํางานเปนทีมในหนวยงานตาง ๆ รวมทั้ง ผูบริหารสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จะสนับสนุนผูมีความรู ความสามารถ ใหสิทธิความเท าเทียมกันของ
บุคคลโดยไมคํานึกถึงเพศ เพราะถือวาทุกคนลวนมีความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับอัจฉรา ชุนณะวงค (2553 : 118) ไดศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง พบวา การทํางานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต1 จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
ไดรับการเปดกวางจากผูบริหารสถานศึกษา โดยที่ครูมีสวนรวมในการทํางาน เพื่อนําพาองคการไปสูจุดหมายเดียวกัน สามารถ
แสดงความคิดเห็น ดังนั้นชวงอายุในการปฏิบัติหนาที่จึงไมมีผลกระทบตอการมีสวนรวม ความกระตือรือรนในการทํางานเปนทีม
ซึ่งสงผลใหครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันสอดคลอง
กับ ชอฉัตร บุญเฉลิม (2552 : 90) ไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนทีมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1 พบวา ตัวแปรอายุตางกัน พฤติกรรมการทํางานเปนทีมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน
4. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต1 จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวาครูท่ีมีระดับการศึกษาที่สูงกวา
มีความรู ความสามารถในศาสตรแขนงตาง ๆ มากขึ้น องคความรูที่ไดสั่งสมมาจึงมีมากขึ้น แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาครูที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นดานการมีสวนรวมแตกตางกันโดยมองวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นพรอม
ที่จะเปดรับการเรียนรู และสิ่ง ตาง ๆ ที่เขามาไดงาย อีกทั้ง พรอมที่ทํากิจกรรมในการมีสวนร วมกับผูอื่นไดดีกวาครูที่มีระดั บ
การศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี และพบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นดานการสื่อสารแบบเปดแตกตางกัน
เนื่องจากครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีนั้นอาจจะอยูในตําแหนงหนาที่การทํางานในระดับหัวหนางานทําใหการ
สื่อสารแบบเปดตอสมาชิกทุกคนในทีมนอยลง เพราะอาจจะตองสงวนทาที หรือตองระวังภาพลักษณการวางตนใหเหมาะสมอยู
เสมอ สงผลใหการสื่อสารแบบเปดมีนอยกวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและพบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นดานการมีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน เนื่องจากครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นมีการอบรม พัฒนาตนเอง
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อยางสม่ําเสมอสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หรือพบปะเพื่อนที่เขารวมอบรมไดมากขึ้นสงผลใหสรางการ
สื่อสารระหวางกัน การมีเครือขายเพื่อนรวมอาชีพเกิดขึ้นไดงายกวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
5. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาป ตตานี เขต 1จําแนกตามตั วแปรประสบการณใ นการทํางาน พบว า ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติ ฐานที่ตั้ง ไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องจากการทํ างานเป นทีมของผูบริหารสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1นั้นครูในสถานศึกษาทุกคนไดชวยเหลือปรึกษาหารือรวมกันทํางาน
โดยผู ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการทํ างานมาก อนจะค อยให คํ าปรึ กษาและชี้ แ นะให คํ า แนะนํ าแก ผู ที่ มี ป ระสบการณ นอยกว า
นอกจากนั้นเพราะผูบริหารสถานศึกษามีโลกทัศนกวางไกล คอยพยายามกระตุนใหครูใหมีความสนใจในการพัฒนาตนเองและ
เพื่อนรวมงาน จึงทําใหมีความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาไม แตกตางกันสอดคลองกับ
ดาวเทียม บับที (2553 : 144 - 145) ไดศึกษาสภาพและปญหาการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา สภาพการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
6. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาป ต ตานี เขต1 จํ าแนกตามขนาดสถานศึ กษา พบว า ภาพรวมไม แตกต างกั น ซึ่ งไม ส อดคล องกั บ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว การที่ผ ลการวิจั ย เป นเช นนี้ อาจเนื่ องมาจากผู บ ริ ห ารสถานศึกษา สัง กั ด สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาปต ตานี เขต 1 ไม วาจะขนาดใหญ ขนาดกลาง หรื อขนาดเล็ ก ตางก็ใ หค วามสําคั ญอยางเท าเทีย มกัน ซึ่ ง มี
จุดมุงหมายรวมกันคือตองการใหองคการของตนเองประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของทีมที่ไดวางไว และโครงสรางของ
การบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ก็จะมีลักษณะโครงสรางการบริหารงาน
ที่เหมือนกันไมแตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพการจัดสถานศึกษาที่ใชเกณฑการประเมินเดียวกันทุกสถานศึกษา จึงทําใหมี
ความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูท ี่
ปฏิ บัติ การสอนในสถานศึกษาตางกั นมี ความคิด เห็ นต อการทํางานเปนทีม ดานการมีม นุษยสั มพั นธ แตกต างกัน โดยที่ค รู ที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมนอยกวาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาขนาดใหญมี จํานวนบุคลากรมากกว าการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเสนอความคิดเห็น เพื่อเป น
เปาหมายในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจึงมีความหลากหลายมากกวา อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญอาจมี
การส ง เสริ ม ให ค รู ภ ายในสถานศึ กษามี การพั ฒ นาตนเองมากขึ้ น โดยจั ด การส ง เสริ ม ให มี การประชุ ม สั ม มนา อบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการต าง ๆ มากขึ้น ทําให ครูไ ดมี โอกาสพั ฒนา การรวมคิด รวมทํ า การมีปฏิ สัมพั นธ ตอกั นภายในกลุ มส งผลให การ
ทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพทําใหการมีมนุษยสัมพันธตอกันเพิ่มขึ้นมากกวาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางที่
อาจจะมีการส ง เสริ มใหค รู มีป ฏิ สัม พั นธ ต อกั นได ไม ดี เท าที่ค วร จึ งทํ าให ความคิ ด เห็ นดานการมีม นุษยสัม พั นธ แ ตกต างกั น
สอดคลองกับคณิต ทิพยโอสถ (2555 : 64)ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอประจันตคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวาการเปรียบเทียบการทํางานเปน
ทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอประจันตคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
สรุป
1. การมีสวนรวมในงานนั้น เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่ดี นโยบายและแผนงานของผูบริหารควรเนน
ดานการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะ โดยเปดโอกาสใหครูไดซักถามโตตอบและ
ตรวจสอบขอสงสัยอยางเปดเผย
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2211
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2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาและสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะตองยอมรับความรูความสามารถของเพื่อนรวมงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและขับเคลื่อนสถานศึกษาไดอยางราบรื่น
3. ผูบริ หารสถานศึกษาควรได รับการพัฒนาระบบการทํางานเปนที มในสถานศึกษา เพื่อนํ ามาประยุกตใ ชในการ
บริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
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การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
The school Administrator of Mainstreaming School using SEAT framework as
Perceived by Teachers under Satun Primary Educational Service Area Office
ธัญชนก แววสงา1* และศิลปชัย สุวรรณมณี2
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใช
โครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 248 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
เทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้นตามขนาดสถานศึกษา จากนั้นทําการสุมอยางงาย
โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที การทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การบริห ารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรียนร วม โดยใช โครงสรางซี ท
(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สําหรับผลการเปรียบเทียบเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน และขนาด
สถานศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โครงสรางซีท ประถมศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were to study and to compare the school administrator of
mainstreaming school using SEAT framework as perceived by teachers under Satun primary educational
service area office as following factors; gender, age, education background , work experience, school size.
The samples were 248 teachers in the mainstreaming school under Satun primary educational service
area office depending on Krejcie and Morgan table and stratified random sampling which was depended
on the school size, then sampling random. The research instrument was a questionnaire which was
reliability at .945, Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, independent
sample t-test, F-test. The results show that the school administrator of mainstreaming school using SEAT
framework as perceived by teachers under Satun primary educational service area office found that overall
were hight level. The comparison by gender, age, education background, work experience variable nonsignificantly but school size variable was statistical significant of .05.
Keywords: the school administrator of mainstreaming school, SEAT framework, primary educational
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1. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่ อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกั บ
บุคคลอื่น แสดงใหเห็นวา กฎหมายสูงสุดของประเทศไดแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะใหคนพิการทุกคนมีสิทธิ ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคมีคุณภาพ โดยขจัดปญหา อุปสรรคอันเนื่องจากความพิ การรวมทั้งกําหนดใหมีการออก
กฎหมายรั บรองสิทธิ ดังกลาว และจากพระราชบั ญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มีเ จตนารมณที่ จะคุ มครองสิ ทธิ ท างการศึกษาของคนพิ การ ซึ่ ง ก็ส อดคล องกับ บทบั ญ ญัติ ที่กําหนดไว ในรั ฐธรรมนู ญ
กลาวคือ ใหคนพิการทุกประเภทมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป มีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางการศึกษา
ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่น ๆ ใดทางการศึกษา
และการจัดบริการทางการศึกษาใหกับเด็กพิการ ตองจัดใหอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพและพระราชบัญญัติ การจัดการ
ศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกตาง จากการจัด การศึกษา
สําหรับบุคคลทั่วไปโดยจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการบริการและความชวยเหลือ ทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรก
เกิดหรือพบความพิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 : 5)
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได ดําเนิ นการจั ดโครงการโรงเรี ยนแกนนํ าจั ดการเรียนร วม เพื่อเพิ่ ม
โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ปการศึกษา 2547 จํานวน 390 โรง กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด
และขยายผลโรงเรียนเปน 2,000 โรง ในปการศึกษา 2548 ครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ เพื่อรองรับเด็กพิการทุกคนที่อยากเรียน
ไดเข าเรี ยนโดยใชรูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ซึ่ งประกอบดวย
S-Students ดานนักเรียน E-Environment ดานสภาพแวดลอม A-Activities ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-Tools ดาน
เครื่องมือ ผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวาเด็กพิการไดรับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษเปนรายบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ไดมีการปรับเปลี่ยนกลไก กระบวนการทํางานภายในใหสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนแตละประเภท (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2558 : 4)
การดําเนินงานบริหารจัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีนโยบายการจัดการศึกษา
สําหรั บเด็กที่มี ความต องการพิ เศษในรูป แบบเรีย นร วม พร อมทั้ง สง เสริ มสนับ สนุ นในด านต าง ๆ ในการดํ าเนินการเพื่อให
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทั้ง 34 โรงเรียน ที่ตั้งอยูใน 7 อําเภอ ใหเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล ซึ่งผลการจัดการเรียนรวมในระยะ 2 ปที่ผานมา พบวาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสวนใหญ ไมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากพบวา ผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2 ปที่ผานมา รอยละ 20 เปนตัวแทนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตยังมีโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมรอยละ 80 ที่ไมไดเปนตัวแทนเขารวม
การแข ง ขั น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากความไม พ ร อมในการจั ด การเรี ย นร ว มในด านต าง ๆ เช น ด านนั กเรี ย น ครู ผู ส อน ผู บ ริ ห าร
สภาพแวดล อมและงบประมาณ เป นต น ส ง ผลให ไม ไ ด เ ข ารวมการแขง ขั นหรื อไม ไ ด เ ป นตัวแทน ของสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสตู ล (สํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาสตู ล , ค นเมื่ อวั นที่ 20 กรกฎาคม 2560. จาก
http://www.south67.sillapa.net/sp-stn1/)
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT
Framework) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับโรงเรียนแกนนําการจั ดการ
เรียนรวมและหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมนําไปใช
ในการพัฒนาปรับปรุง ตอไป
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสตู ล ตามตั ว แปร เพศ อายุ วุ ฒิ การศึ ก ษา
ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยูในระดับมาก
3.2 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท
(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกตางกัน
3.3 ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท
(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกตางกัน
3.4 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใช
โครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกตางกัน
3.5 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตู ล
แตกตางกัน
3.6 ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล แตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 668 คน
4.1.2 กลุ ม ตั วอย าง ได แ ก ครู ใ นโรงเรี ย นแกนนํ าจั ด การเรี ย นร ว ม สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 248 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) แลวทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดสถานศึกษา จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
4.2 การสรางเครื่องมือ
4.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ย วของกั บการบริ หารจัด การโรงเรียนแกนนําจั ดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซี ท
(SEAT Framework)
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4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของวิวัฒน ศรีวิพัฒน (2550 : 173-180) สุรศักดิ์
เรือนงาม (2555 : 197-205) และศุภณัฐ ทองฉายา (2557 : 185-192)
4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดย
ใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํ านวน 3 ท าน พิ จารณาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยนํ ามาหาดั ช นี ค วามสอดคล อง IOC ระหว างข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง 0.67 ขึ้นไป เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67 นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้
4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
และมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
สตูล จํ านวน 30 คน นําผลมาวิเคราะห หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิ ธีห าค าสัม ประสิ ทธิ์ ของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .945
4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผา นการทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 248 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100
4.3.4 เมื่อรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูล
4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( x ) และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( x )
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวของเบสท (Best.
1977 : 174)
วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครู คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยู
ในระดั บ ใด แสดงว า ความคิ ด เห็ นต อการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ าจั ด การเรี ย นร วม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยูในระดับนั้น กําหนดเกณฑใน
การวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977 : 174)
4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ
หาดัชนีความสอดคลอง
4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –
Coefficient)
4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.2.2.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ไดแก
4.4.2.2.2 คาความถี่ (Frequencies)
4.4.2.2.3 คารอยละ (Percentage)
4.4.2.3. ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใช
โครงสรางซีท (SEAT Framework) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใชสถิติ ไดแก
4.4.2.3.1 คาเฉลี่ย ( x )
4.4.2.3.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.4.2.3.3 การทดสอบคา (t-test)
4.4.2.3.4 การทดสอบคา F-test (F-test)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลในภาพรวม อยูในระดับมากดานนักเรียนมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุดเทากับ 4.022 และดานเครื่องมือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.927
5.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
5.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ครูที่มีอายุตางกัน
มีความคิดเห็น โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
5.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มี
วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
5.5 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า จั ด การเรี ย นร ว ม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรประสบการณ
การทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.6 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า จั ด การเรี ย นร ว ม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิ ด เห็ นของครู สั งกั ด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสตู ล จํ าแนกตามตั วแปรขนาด
สถานศึ กษา พบวา ครู ที่ป ฏิบั ติง านในสถานศึ กษาขนาดตางกั น มีค วามคิด เห็ นโดยภาพรวมและรายด านแตกตางกั น เมื่ อ
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พิจารณารายดาน พบวา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานเครื่องมือ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ดานเครื่องมือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใหความสําคัญ
กับตัวนักเรียนเปนสําคัญและมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเสมอภาคของบุคคลที่มีความบกพรองได เรียนรูอยางตอเนื่อง
เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมกับความบกพรองของนักเรียนแตละบุคคล การจั ดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับความตองการของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับ บรรจง อักขราสา (2550 : 123) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานและปญหาการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสราง
ซีท (SEAT) สําหรับบุคคลออทิสติก พบวา ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นพมาศ สุทธิวิรัช (2551 : 107)
ศึกษาการบริห ารจัดการเรีย นรวมโดยใชโ ครงสร างซีท ในโรงเรียนแกนนําสังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
พบวา ในภาพรวมและรายดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ วิมล จันทราศรี (2553 : 145) ศึกษา
สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวา ในภาพรวมสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมอยูในระดับมาก
6.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน
มีความคิดเห็น ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัย เปนเชนนี้ อาจ
เปนเพราะ ครูที่มีเพศตางกันไดรับบทบาท หนาที่ในการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมที่ตองเปนโรงเรียนแกนนําเหมือนกัน จึง
ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานในสังกัด เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ที่เทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับ สมลักษณ รูแผน (2552
: 73) ศึกษาความคิดเห็นตอการดําเนินงานจัดการเรียนรวมตามโครงการ SEAT ของครูในโรงเรียนแกนนําเรียนรวม จังหวัด
นครสวรรค พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ สชาสิริ วัชรานุรักษ (2553 : 119 – 120)
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ในจังหวัดสงขลา พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีเพศ
ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ หนึ่งนุช วงศไทย (2552 : 78) ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนรวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนรวม
ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
6.3 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า จั ด การเรี ย นร ว ม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา
ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา เนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรวมเปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงสรางซีท (SEAT framework) ครูใน
โรงเรียนแกนนําในทุกโรงเรียนทุกคน อาจเปนกลุมบุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกันมาตั้งแตตน และมีการรับรูใน
เรื่องนี้เหมือน ๆ กัน จึงมีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเกี่ยวของกับอายุที่ตางกันแตอยางใด แตในดานเครื่องมือ แตกตาง
กันเนื่องจากประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสอนไมเหมือนกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นดาน
เครื่องมือแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ หนึ่งนุช วงศไทย (2552 : 78) ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
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ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน และสอดคลองกับ สชาสิริ วัชรานุรักษ (2553 : 119) ไดศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีท (SEAT) เปนฐานในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จังหวัดสงขลา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ มี
อายุตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ศุภณัฐ ทองฉายา (2557 : 73) ไดศึกษาการบริหารจัดการเรียน
รวมตามความคิดเห็นของผูบริห ารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนแกนนํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูทมี่ ีอายุตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
6.4 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า จั ด การเรี ย นร ว ม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา
ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรียนร วม โดยใชโครงสรางซี ท
(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา ครูในโรงเรียนไดรับความรู ความเขาใจ
ในการบริหารจัดการโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เทาเทียมกัน ซึ่งไดรับ
จากการฝกอบรมและพั ฒ นาเกี่ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเด็ กที่ มีค วามต องการพิ เ ศษ ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการกับเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคน ซึ่งสอดคลองกับ สชาสิริ วัชรานุรักษ (2553 : 119 – 120)
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ในจังหวัดสงขลา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ รดา ธรรมพูนพิสัย (2556 : 126) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส พบวา ครูผูสอนที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ลาวัณย ปกโกทะสัง (2557 : 86 - 87) ศึกษาบทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
6.5 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า จั ด การเรี ย นร ว ม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดย
ภาพรวมไมแ ตกตางกัน และเมื่ อพิจารณารายดาน พบว า ดานเครื่ องมือ แตกต างกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ระดั บ .05
เป นไปตามสมมติ ฐ าน การที่ ผ ลการวิ จั ย เป นเช น นี้ อาจเป น เพราะว า ครู ส วนใหญ ไ ม ไ ด จ บด านการศึ ก ษาพิ เ ศษ ไม มี
ประสบการณในการสอนเด็กพิเศษ จึงทําใหประสบการณในดานการศึกษาพิเศษสวนใหญนั้นเปนประสบการณ ที่ไดมาจากการ
เขารวมประชุม การสัมมนา การไดรับการฝกอบรม จากหนวยงานสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของการจัดการเรียน
สอนดานการศึกษาพิเศษมากกวาระยะเวลาของการทํางาน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกัน ซึ่งเกิด
จากประสบการณในการทํางานที่ผูสอนไดรับความรูไมเทากันในการใชสอื่ เทคโนโลยีและเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่ง
สอดคลองกับ วิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน (2550 : 93) ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโ ครงสรางซีท
(SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ครูในโรงเรียนแกนนํา จัดการเรียน
รวมที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ หนึ่งนุช วงศไทย (2552 : 79) ไดศึกษา
ปญหาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนรวมในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ สุรศักดิ์ เรือนงาม
(2555 : 179) ศึกษาการศึกษาการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนแกนนําสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณ
ทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน
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6.6 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นแกนนํ า จั ด การเรี ย นร ว ม โดยใช โ ครงสร างซี ท (SEAT
Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกิจกรรมการเรี ยนการสอน แตกตางกันอยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และดาน
เครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ที่การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา ครูที่ปฏิบัติงาน
อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน สภาพความพรอมในดานปจจัยตาง ๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ของ
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความแตกตางกันอยูแลว ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในดานตาง ๆ มากกวาโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็ก ในทุก ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับ วิวัฒน ศรีวิพัฒน (2550 : 94) ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครู
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน และสอดคลองกับ สมศักดิ์ ไชยโชติ (2550 : 109 - 110) ศึกษา
สภาพและปญหาการจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นทั้งโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน และสอดคลองกับ สมพงษ อันตะบุศษ (2550: 138) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการเรียน
รวมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรียนแกนนําสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา
ครูผูสอนในโรงเรียนแกนนําที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกัน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
7.1.1 ผูบริหารควรปรับปรุงแกไขในเรื่องความพรอมดานเครื่องมือ เชน นโยบาย งบประมาณ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและเทคโนโลยีที่ชวยนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในการสื่อสาร เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.1.2 ผูบริหารในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เปนโรงเรียนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมจังหวัดสตูล
ควรศึกษาหาขอมูลโรงเรียนนํามาปรับปรุงแกไขในสวนที่มีความบกพรองในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ใหครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน และดานเครื่องมือ
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
7.2.1 ควรศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโครงสรางซีท
(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในองคประกอบยอย เชน
ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานเครื่องมือ
7.2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูปกครองเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)
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ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
The Teacher Opinion on Learning Organization in Schools under Pattani
Primary Education Service Area Office 2
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการสอน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 297 คน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ค าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของครูตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ความเปนองคการแหการเรียนรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และครูที่มีอายุวุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการสอน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรู สถานศึกษา ประถมศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to study and to compare the teachers opinions on Learning
Organization in Schools under Pattani Primary Education Service Area Office 2 by teacher who differed in
gender, age, education level, work experience and school size. The sample was the 297 teacher in schools
under Pattani Primary Education Service Area Office 2 in 2017 Academic Year. The reliability of a questionnaire
was a set of rating-scale. Statistics used in the research are percentage, mean, standard deviation, t-test
and one-way ANOVA. The results were as follows that 1) overall and by individual aspects, the teachers
showed a high level of perceptions pertaining to the learning organization 2) overall and by individual
aspects, the teachers of different gender showed no significant difference in their perceptions and overall
and by individual aspects, the teachers of different age, education level, work experience, and working
school size showed .001 significant difference in their perceptions.
Keywords: learning organization, schools, primary
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บทนํา
โลกปจจุ บันมี การเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ วในทุกด าน ทั้ง ทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมื อง และเทคโนโลยี ด วย
ความสลับซับซอนและเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของโลกใหเขาสูระบบเดียวกัน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดยอ
โลกใหแคบลง การติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สามารถทําไดโดยไมมีขอบเขตจํากัดของเวลา ดวยความเร็วเพียง
เสี้ ย ววิ นาที การเปลี่ ย นแปลงไม วาจุ ด หนึ่ งจุ ด ใดในโลกจะกระทบการะเทื อนและรู กันทั่ ว จากการเปลี่ย นแปลงมหาศาล
(ประเวศน มหารัตนสกุล. 2551 : 136) ทําใหองคการตาง ๆ ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหเขากับสถานการณที่
เปนอยูในปจจุบัน เพื่อความอยูรอดขององคการ กอใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้นกวาเดิม ทําใหสังคมในยุคปจจุบันเปนโลกยุค
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Society and Economy) ความรูจึงกลายเปนสิ่งที่มีอํานาจ และมีอิทธิพล
อยางมากตอการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ประเทศที่สามารถสรางสังคมแหงความรู หรือ
ขับ เคลื่ อนด วยสั งคม ฐานความรูจะสามารถพัฒ นาคนหรื อประชากรใหมี คุ ณภาพและศั กยภาพสู งและนํ าไปสู การพัฒ นา
ประเทศใหมีคุณภาพและศักยภาพสูง เชนกัน ประเทศตาง ๆ จึงใชการศึกษาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ เพราะ
ความรูของคนในชาติเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตสังคมไทยจึงจําเปนตองเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน และ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของสังคม (ศักดิ์สิน ชองดารากุล. 2550 : 9)
สถานศึกษา ในฐานะที่เปนองคการที่ทําหนาที่ถายทอดความรู พัฒนาทั้งดานสติปญญาและทักษะเพื่อเปนกําลังของ
สังคม จึงจําเปนที่จะตองจัดสภาพของสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่ อนําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึง
เปนสิ่งสําคัญต อการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหผูมีสวนไดส วนเสียไดรับ ความพึงพอใจตอคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาจึ ง
จําเปนตองหาทางปองกัน สรางความเขมแข็ งของโรงเรียนใหเป นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหาร
จัดการศึกษา สงเสริมความชวยเหลือ และความรวมมือทุกรูปแบบ ทําใหตองมีการหาแนวทางการเรียนรูใหแกองคการและ
ผู ค นในองค ก ารทั้ ง ในระดั บ ที ม ระดั บ บุ ค คล เพื่ อ แบ ง ป น ความรู แ ละประสบการณ (พอหทั ย ภิ ร มย ศ รี . 2554 : 2)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติที่มี
ความสําคัญสูงสุด โดยเปนองคกรที่ทําหนาที่ใหบริการการศึกษาแกเยาวชนและประชาชนในเขตบริก ารโดยตรง และระบุให
มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาผูเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมพัฒนาสังคมไทยให
เปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization) และสถานศึกษาตองเปนองคการแหงการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ.
2545 : 45)
การนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาปรับใชกับองคการไดนั้น บุคลากรในองคการตองรวมแรงรวมใจปฏิบัติ และ
ดํารงภารกิจตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหองคการนั้น สามารถพัฒนาไปสู การเปนองคการแหงการเรียนรูใหได โดยตองปฏิบัติ
ตามวินัย 5 ประการ คือ การมุงสูความเปนเลิศการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง การสรางและสานวิสัยทัศน การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม และการมีความคิดและความเขาใจเชิงระบบ การที่จะสามารถปฏิบัติตามวินัย 5 ประการนี้ไดนั้นภายใน
องคการตองมีการเกื้อกูลและพึงพาอาศัยกัน อาศัยพลังของการเรียนรูเป นกลุม พลังของการมองสิ่งตาง ๆ ในภาพรวม มอง
ความเชื่อมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบมองอนาคต มองเชิงบวก มองเห็นภาพความเปนจริง มอง
แบบไมยึดติด ลดอัตรา มองประโยชนหรือความมุงมั่น เพื่อสวนรวมและอาศัยพลังของการเรียนรูรวมกัน การเปลี่ยนแปลง
สภาพสิ่งที่เสมือนเปนจุดออนหรือปญหาใหกลายเปนจุดแข็ง เปนโอกาสหรือพลังในการดําเนินการขององคกรใหกาวไปในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (สกล บุญสิน. 2555 : 46)
ผลกระทบจากการอพยพเคลื่อนยายของประชากร และความนิยมในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงผูปกครองสวนใหญจึ ง
พาบุตรหลานไปเขาเรียนในเมือง สงผลใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มีแนวโนม
เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหการจัดการศึกษาไมสามารถสะทอนคุณภาพ
และประสิทธิภาพไดอยางเพียงพอกลาวคือ เกิดการใชทรัพยากรอยางไมคุมคามีขอจํากัดดานการใชครู หรือไมสามารถจัดครูได
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ครบชั้นและขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการในองคการขาดความคลองตัวสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จึงไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมุงสรางโอกาสทางการศึกษา ประสานความรวมมือทุกภาค
สวน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานการเปนไทย พรอมกาวสูสากล โดยกํ าหนด
กลยุท ธ 4 กลยุทธข องสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ดัง นี้ กลยุทธ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู เรีย นในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึง บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่ วถึง ครอบคลุม ผู เรียนใหไดรั บ
โอกาสในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุท ธ
ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 : 2559. คนเมื่อ 29 มิถุนายน
2560, จาก http://www.pattani2.go.th) จากขอความขางตนจะเห็นไดวาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษามี
ความสําคัญ ตอการพัฒนาระบบการศึกษา ใหมี คุณภาพมากยิ่งขึ้ น ดัง นั้น ผูวิจัยจึง เห็นความสํ าคัญและสนใจศึกษาเกี่ ยวกั บ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ทั้ง 5 ดาน
ตลอดจนเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู เมื่อเปรียบเทียบกับเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และขนาดสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนา และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริหารงานของผู บริหารในสถานศึ กษา ตลอดจนเป นขอมู ลพื้นฐานที่จะใชใ นการวางแผน และแก ปญหา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และขนาด
สถานศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. ความเป นองค การแห งการเรี ยนรู ของสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อยูในระดับมาก
2. ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน
3. ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน
4. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน
5. ครู ที่ มีประสบการณ ในการสอนต างกั น มี ความคิ ดเห็ นต อความเป นองค การแห งการเรี ยนรูข องสถานศึ กษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน
6. ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ได แ ก ครู ใ นสถานศึ กษา สั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาป ตตานี เขต 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,231 คน
1.2 กลุม ตัวอยาง ได แก ครูในสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาป ตตานี เขต 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 297 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน(Krejcie
and Morgan. 1970 : 607-610) แลวสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา
จากนั้นใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
2. เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือการวิจัย
2.1 เครื่องมือการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํ านวน 5 ข อ จํ าแนกเปนตัวแปรเพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ประสบการณใ นการสอน และขนาด
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ตามแนวคิดลิเคิรท (Likerts Rating Scale) จํานวน 60 ขอ จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการคิดอยางเปน
ระบบ (System Thinking) ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ดานแบบ
แผนความคิด (Mental Models) และดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)
2.2 การสรางเครื่องมือการวิจัย ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
2.2.2 สรางแบบสอบถามเกีย่ วกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยพัฒนามาจากแบบสอบถามของสุพิชชา ถุงดํา (2555 :
118-124) และธนวัฒน คัณทักษ (2556 : 151-160)
2.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูใน 5 องคประกอบ
ตามแนวคิดของเซ็งเก (จรัส อติวิทยาภรณ. 2552: 134-135 ; อางอิงจาก Senge. 1990 : 97)
2.2.4 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแกไขดานความครอบคลุมเนื้อหา ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใชภาษา
2.2.5 นําแบบสอบถาม เสนอผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) นําผลมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC :
Index of Congruence) เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา
0.67 นําไปปรับปรุงตามความเหมาะสม แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง
2.2.6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง
และมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
จํานวน 30 คน ไดแก ครูโรงเรียนบานมวงเตี้ย จํานวน 20 คน ครูโรงเรียนวัดนาประดู จํานวน 5 คน และครูโรงเรียนวัดนิคม
สถิต(ยางแดง) จํ านวน 5 คน นําผลมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิ ธีหาคาสัมประสิท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.916
2.2.7 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช และหาความเชื่อมั่นแลว นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
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3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และขนาด
สถานศึกษา วิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ คาเฉลี่ย และหาคารอยละ โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไปวิเคราะห
เทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวของเบสท (Best. 1977 : 174)
วิเคราะหระดับ ความคิ ดเห็นของครู ค าเฉลี่ย ของคะแนนที่ได จากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูใ น
ระดับ ใด แสดงว า ความคิ ดเห็ นต อความเป นองคการแหง การเรี ยนรู ข องสถานศึกษา สัง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อยูในระดับนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวของเบสท (Best. 1977 :
174)
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขอหนั งสื อรับ รองและแนะนําตัวจากบัณฑิต วิทยาลั ย มหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ ถึง ผูอํานวยการสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางการ
วิจัย
4.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลา และสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
4.3 จัดสงแบบสอบถาม จํานวน 297 ฉบับ ใหแกครูในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง และไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 297 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4.4 เมื่อรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
นําไปวิเคราะหขอมูล
สรุปผล
1. ผลการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยที่ความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา ดานการเรียนรูเปนทีม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และดานความรอบรูแหงตน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และ 2
ขนาดสถานศึกษา พบวา
2.1 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรอายุ พบว า ครูที่มี อายุ ตางกันมี ความคิด เห็น ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ แตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .001 ดานการเรี ยนรูเ ปนทีม แตกตางกั นอยางมี นัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 ด านการสราง
วิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2229
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2.3 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ ดาน
การเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
2.4 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาปต ตานี เขต 2 จําแนกตามตั วแปรประสบการณ ในการสอน พบว า ครูที่ มีป ระสบการณ ใ น
การสอนตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี นัยสําคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ .001 เมื่ อพิจารณารายด าน พบวา ดาน
การคิดอยางเปนระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2.5 ผลการเปรี ยบเที ยบความเป นองค การแหง การเรียนรูข องสถานศึกษา ตามความคิด เห็ นของครู สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตาม ตัวแปรขนาดสถานศึ กษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแห งตน แตกต างกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ
.001
อภิปรายผลการวิจัย
1 . ผลการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยที่ความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา ดานการเรียนรูเปนทีม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และดานความรอบรูแหงตน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ไดมีการพัฒนาตนเองตามกลยุทธของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยมีกลยุทธในการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เพื่อใหปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพและเต็มใจบริการ จึงสงผลบุคลากรมี
พฤติกรรมที่เอื้อหรือสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในองคการเกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรูความสามารถและนําความรูนั้นมา
ใชใหเกิดประโยชนตอการทํางาน และทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรูขึ้นมาในสถานศึกษา ทั้งการใหความรูการฝกอบรม
การประชุ มสั ม มนา การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น การระดมความคิ ด การสรางบรรยากาศ การมีวิสั ยทั ศน ซึ่ง สอดคล อ ง
กับงานวิจัยของ วารินทร เสมาลอม (2551 : 68) ไดศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอวัฒนานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
วัฒนานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรี ยนรูข องสถานศึกษา ตามความคิด เห็นของครู สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ครู ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็ น
ในภาพรวมแตกต างกั นอยางมีนัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .001 เมื่อพิ จารณารายด าน พบวา ดานการคิ ดอย างเป นระบบ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .01
ดานการสร างวิ สัยทัศ นรวม แตกตางกันอย างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 ดานแบบแผนความคิ ด แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .001 ดานความรอบรูแห งตน แตกต างกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกั บ
2230 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

สมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้ เพราะวา ครูที่ทีชวงอายุ 20-30 ป มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยูเสมอ
พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม ใหทันกับปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองขวนขวายในการแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถเติบโตในทางสายงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมานิต ปญญาวรรณศิริ (2550 : 105)
ศึกษาเรื่อง การศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา พนักงานของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยที่มีอายุตางกันมีการปฏิบั ติในการเปนองคกรแหงการเรี ยนรูโดยรวมและดานการเอื้ ออํานาจให แกบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2.2 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรี ยนรูข องสถานศึกษา ตามความคิด เห็นของครู สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปน
ระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ด านแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้เพราะครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวายอมมีความ
เขาใจ และมีความคาดหวังในความเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ควรสงเสริมการพัฒนาตนเอง ใหกับครูวุฒิการศึกษาปริญญาตรีใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอิสรีย พงศกมลานนท (2551 : 98) ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมมีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรี ยนรูข องสถานศึกษา ตามความคิด เห็นของครู สังกั ด
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาป ตตานี เขต 2 จํ าแนกตามตัวแปรประสบการณ ใ นการสอน พบว า ครู ที่ มี
ประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และ
ดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้เพราะ
การที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาผูที่มีประสบการณนอยมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อใหมีโอกาส
ใชความรูเปนฐานในการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูความกาวหนาในวิชาชีพตอไป ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของสุพิชชา ถุงดํ า
(2555 : 90-93) ศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรีย นขยายโอกาสในอําเภอเมืองตราด สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรี ยนรูข องสถานศึกษา ตามความคิด เห็นของครู สังกั ด
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 2 จํ าแนกตามตั วแปรขนาดสถานศึกษา พบว า ครูที่ ปฏิบั ติง านใน
สถานศึ กษาที่มี ขนาดต างกั นมีค วามคิด เห็น ในภาพรวมแตกตางกั นอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 เมื่ อพิ จารณา
รายดาน พบวา ดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ดานแบบแผนความคิด แตกตางกั นอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติที่ ระดับ .001 และ
ดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้เพราะ
ขนาดสถานศึกษา จะสั มพั นธกับจํ านวนผู เรีย น และจํานวนครู และบุค ลากรทางการศึกษา สถานศึ กษาที่มี ขนาดเล็ก จะมี
จํานวนครูนอย ครูจึง มีค วามใกลชิ ด สนิท สนม และปฏิสั มพั นธ ที่ดีต อกั นมากกวาครูที่ ปฏิ บัติ งานในสถานศึ กษาขนาดใหญ
อีกทั้งครูทุ กคนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น และรวมสรางวิสัย ทัศน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกั บ
งานวิจัยสิริกาญจน จิระสาคร (2553 : 46) ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
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ครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวมจําแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกตางกั นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ผูบ ริ ห ารสถานศึ กษาควรพัฒ นาด านความรอบรู แ ห งตนให กับ ครู โดยมี การเชิ ญ บุ ค ลากรภายนอกมาให ค วามรู
คําแนะนํา สอนงาน สาธิตการสอนแกครู นอกจากนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเอง โดยการใหครูที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีโอกาสไดเขารวมการอบรม สัมมนา และการพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางาน ขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2560 จํานวน 364 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี่ และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามเขตพื้นที่การศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
การทดสอบเอฟ ผลการวิ จัย พบวา สมรรถนะของผูบริห ารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน ประสบการณในการทํางาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และขนาดสถานศึกษา พบวา ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คําสําคัญ: สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ประถมศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to study and t0 compare the school administrators of
competency as perceived by teacher under Narathiwat Primary Educational Service based on genders,
educational level, teaching experience, school size and area office. The sample consisted of 364 teacher,
academic year 2017, which were selected through a table of Krejcie and Morgan and then through
stratified random sampling by area office then were drawn by simple random sampling. The data was
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test.The results found that overall were hight
level. The comparison by gender, education level, area office variable non-significantly but teaching
experience variable was statistical significant of .01 and school size variable was statistical significant of .001.
Keywords: competency of school administrators, primary educational
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1. บทนํา
รัฐบาลไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545 ทําให สง ผลกระทบต อการเปลี่ ย นแปลงทางการศึกษาของไทยอยางชั ดเจน โดยเฉพาะในระดั บ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึ กษา ทั้งในดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จากบทบาทหนาที่ดังกลาวสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือไดวา
เป นสถาบั นทางสัง คมที่ ได รับ มอบหมายใหมี หน าที่ ส ราง และพัฒ นาคนใหเ ปนมนุ ษยที่ สมบูร ณ คื อ เป นคนดี คนเกง และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา จึงมี ความจําเปนตองมี สมรรถนะการจัดการที่รอบรู
เชี่ยวชาญ มีความชํานาญ รูปแบบของการบริหารจัดการตองปรับใหสอดคลองกับลักษณะขององคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
หากองคกรตองการพัฒนาไปสูเ ปาหมายที่กําหนดไว ควรตองมีการกําหนดให มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
แมคแคลแลนด (McClelland. 1973 : 1-14) ทําการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ พบวาผูที่ทํางานเกง ไมใชผูที่เรียนเกง แตตอง
สามารถปรับใชองคความรูและหลักการที่มีอยูใหเปนประโยชนตองานที่ทํา จึงเรียกผูนั้นวามี สมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน (ปฐติกา
ปาริจฉัตต. 2557 : 2) โดยสมรรถนะหรือขีดความสามารถนั้นตองผานกระบวนการสะสมความรู ความชํานาญ การคนควาหา
ประสบการณ อย างยาวนานเพราะป จจุ บั นต องอาศั ย ความรู ห ลาย ๆ ด าน มนุ ษย จึง จํ าเป นต องเรี ย นรู ใ ห ม ากขึ้ น ในการ
บริหารงานตาง ๆ ตองอาศัยความรู ทักษะความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ มีการนําเทคโนโลยีเขา
มาปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพกับการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
แผนพั ฒ นาการศึ กษาจั ง หวั ด นราธิ วาส เป าประสงค ห ลั กมุ ง เน นให ผู บ ริ ห ารมี ส มรรถนะตามวิ ช าชี พ เพื่ อพั ฒ นา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 160) ซึ่งสถานศึกษาเปนองคการระดับ
ปฏิบัติ การที่ สําคัญ ในการขับเคลื่อนใหเกิ ดการเปลี่ย นแปลงตามแนวทางการพัฒ นาการศึกษาใหมี คุณภาพบนพื้ นฐานความ
หลากหลายและแตกตางกันตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของวาผูเรียน
ทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคการ นับวาเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชความรูความสามารถในการ
บริหารงาน โดยรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ผูบริหารจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
บริหารจัดการ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการศึกษา
จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จั งหวัด นราธิ วาส เพื่อปรับปรุงและนําผลการวิจัย ไปเป นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึ กษาสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ขนาดสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส อยูในระดับมาก
3.2 ครู ที่ มีเ พศตางกั นมีค วามคิ ด เห็ นต อสมรรถนะของผู บริ หารสถานศึกษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
3.3 ครูที่มีระดับการศึ กษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
3.4 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
3.5 ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
3.6 ครู ที่ ป ฏิ บั ติ งานในเขตพื้ นที่ การศึกษาต างกันมี ค วามคิด เห็ นต อสมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร ได แก ครูป ฏิบั ติการสอนในสถานศึ กษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
จังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2560 จํานวน 6,234 คน
4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2560 จํานวน 364 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามเขตพื้นที่
การศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
4.2 การสรางเครื่องมือ
4.2.1 ศึกษาเอกสารและที่เกี่ยวของกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของพิพัฒน พงศ พรมจันทร (2551 : 101-107)
อาดุลย พรมแสง (2554 : 256) และรอซีนิง บือราเฮง (2560 : 150-155)
4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํ านวน 3 ท าน พิ จารณาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยนํ ามาหาดั ช นี ค วามสอดคล อง IOC ระหว างข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง 0.67 ขึ้นไป เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป
ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67 นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง
4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุม ตัวอยาง และ
มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นราธิวาส จํ านวน 30 คน นํ าผลมาวิเ คราะหห าค าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิ ธีห าค าสั มประสิท ธิ์
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2235
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ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .967
4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง
4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ รวบรวมข อมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ ขอรับแบบสอบถามคื น
4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 364 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100
4.3.4 เมื่อรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูล
4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( x )และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหร ะดับความคิด เห็นสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส วิเคราะห โดยหาค าเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํ า
คาเฉลี่ยที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวของเบสท (Best, 1977 : 174)
วิเคราะหร ะดั บความคิดเห็นของครู ถือว าค าเฉลี่ย ของคะแนนที่ไ ดจากการตอบแบบสอบถามของผูใ ห
ขอมูลอยูในระดั บใดแสดงวาความคิดเห็นของครูตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส อยูในระดับนั้น กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977 : 174)
4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ
หาดัชนีความสอดคลอง
4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –
Coefficient)
4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.2.2.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ไดแก
4.4.2.2.2 คาความถี่ (Frequencies)
4.4.2.2.3 คารอยละ (Percentage)
4.4.2.3. ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ใชสถิติ ไดแก
4.4.2.3.1 คาเฉลี่ย ( x )
4.4.2.3.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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4.4.2.3.3 การทดสอบคา (t-test)
4.4.2.3.4 การทดสอบคา F-test (F-test)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึ กษาทั กษะของผู บ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการบริการที่ดี มีคาเฉลี่ย
สูงทีส่ ุด และดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
5.2 ผลการเปรี ยบเทีย บสมรรถนะของผู บริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ นของครู สั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการทํางานเปนทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
5.3 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จั งหวัดนราธิวาส จํ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว า ครู ที่มีระดั บการศึกษาต างกันมี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ผลการเปรี ยบเทีย บสมรรถนะของผู บริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ นของครู สั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จํ าแนกตามตั วแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ครู ที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกันมี ความคิด เห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู บริหารสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ นของครู สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการบริการที่ดีและดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการพัฒนาตนเอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการทํางานเปนทีมและดานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.5 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ กษา จั ง หวั ด นราธิ วาส จํ าแนกตามตั ว แปรขนาดสถานศึ กษา พบว า ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ การสอนใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการบริการที่ดี ดานการทํางานเปนทีมและดานการสื่อสารและจูงใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนาตนเอง และดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห และดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.6 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในเขตพื้นที่
แตกต างกั น มีค วามคิด เห็ นเกี่ ยวกั บสมรรถนะของผู บริ หารสถานศึกษา สัง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การวิเคราะหและสังเคราะห และดานการสื่อสารและจูงใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัง หวั ดนราธิวาส ภาพรวมอยู ในระดับ มาก เพื่ อพิ จารณารายด านพบวา ทุ กด านอยู ในระดั บมาก โดยด านการบริ การที่ ดี มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําทีสุด คือ ด านการวิเคราะหและสัง เคราะห ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูอํานวยการ
สถานศึกษาเปนบุค คลซึ่ง มี ความรูค วามสามารถในการปฏิ บัติ งานที่มี ประสิ ทธิ ภ าพและผู บริ ห ารสถานศึกษาเปนบุค คลที่ มี
ความสําคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
การบริการที่ดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนที่ที่บริการดานความรู ถือวาการใหบริการ
เปนสิ่งสําคัญที่สุด ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง คนในชุมชน และผู
ที่มาติดตอราชการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา ยีหวังเจริญ (2554 : 123) ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ระดับสมรรถนะผูบริหารดานความสัมพันธกับผูอื่น การมุงผลสัมฤทธิ์ และ
การมีวิสัยทัศน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษา จัง หวัด นราธิ วาส จํ าแนกตามตั วแปรเพศ พบวา ครู ที่ มี เ พศต างกั น มี ความคิ ด เห็ นในภาพรวมไม
แตกตางกัน ไม เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการทํางานเปนทีม มีค วามแตกตา งกั นอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีค าเฉลี่ยของครูเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของครูเพศหญิง ที่เ ปนเชนนี้ อาจเปนเพราะว า
ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การรับรูเกี่ยวกับการบริหารงาน การกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความ
ชัดเจนทําใหค รูเ พศชายและเพศหญิงมี ความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษาไมแ ตกตางกัน ซึ่ งสอดคลองกั บ
งานวิจัยของกลมพัชร หินแกว (2555 : 108) ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมี
ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลัก
ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานการทํางานเปนทีม สวนดานอื่น ๆ ไม
แตกตางกัน
6.3 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจาก
การสื บ คนทางอินเตอรเ น็ ต และพบว าด านการวิ เคราะหแ ละสั ง เคราะหมี ค วามแตกต างกั น เนื่ องจากการวิ เคราะหแ ละ
สังเคราะหจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงจึงทําใหครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของอับดุลการี สาเมาะ (2554 : 104) ศึกษาสมรรถนะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
6.4 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน
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พบวา ดานการบริการที่ดีและดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .001 ดานการพัฒนาตนเอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการทํางานเปนทีมและดานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาเป น
ผู บ ริ ห ารยุ ค ใหม มี ค วามรู ค วามสามารถในการจั ด การที่ นําเทคโนโลยี ม าประยุ กต ใ ช ใ นสถานศึ กษา และก าวทั นต อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ซึ่งครูที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 – 20 ป เปนครูที่สะสมประสบการณมากมาย เปน
ผูที่มีความรูความสามารถมาก สอดรับกับแนวคิดทีท่ ันสมัยของผูบริหารสถานศึกษา ทําใหมุมมองและทัศนคติความคิดเห็นตอ
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางจากครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุภาพร ศรีวัฒนพงศ (2557 : 115) ศึกษาสมรรถนะและความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามประสบการณ โดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.5 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการบริการที่ดี ดานการทํางานเปนทีมและดานการสื่อสารและจูงใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนาตนเอง และดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกตางกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห และดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปน
เช น นี้ อาจเป นเพราะว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดใหญ แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดกลาง มี ป จจั ย ในการบริ ห ารที ่
เพียบพรอมมากกวา โดยผูบริหารสามารถเลือกใชบุคลากรที่เหมาะสมตาง ๆ ไดมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะ
สงผลใหเกิดความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ ที่ขาดแคลน
บุคลากรในการปฏิบัติหนาที่สอนและงานดานอื่น ๆ บางครั้งผูบริหารจะตองจัดบุคลากรที่อาจไมเชี่ยวชาญหรือชํานาญไปทํา
หนาที่แทน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ คํากอง (2556 : 65) ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอบึ งโขงหลง สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบวา สมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาในอําเภอบึง โขงหลง สังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.6 ผลการเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู บ ริห ารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กั ด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตางกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ บริบทพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีประชากรที่หลากหลาย
ทางเชื้ อชาติ ศาสนาและวั ฒ นธรรม ป ญ หาความไม ป ลอดภั ย ที่ เ กิ ด จากเหตุ การณ ค วามไม ส งบนั้ น ทํ าให แ ต ล ะเขตพื้ นที่
การศึกษาไดรับผลกระทบที่เหมือน ๆ กัน จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนไปแนวเดียวกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของพิณสุดา สิรธิรังศรี (2549 : 3) แนวการจัดการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษาเปนการจัดการศึกษา
ในระดับกรศึกษาขั้นพื้นฐานที่รอรับการกระจายอํานาจจากรัฐทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป
ที่เชื่อมโยงนโยบายไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน สถานศึกษา และศูนยการเรียนตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
และมาตรฐานที่ผูเรียนและประชาชนจะไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม มีหลักเอกภาพการจัดการศึกษา คํานึงถึง
ดานนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติภายในเขตพื้นที่ เพื่อนําไปสูการบริหารทาง
การศึกษาแกโรงเรียน บุคคล และสถาบันที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางรวดเร็ว เพื่อความเสมอภาค ความเทาเทียมกันของ
คนไทยที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
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7. ขอเสนอแนะ
ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของสถานศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศนที่ตรงจุด ชัดเจน
ทําใหครู บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สําหรับการวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี
Factors Influencing the Decision Making to Study Electrical Engineering in
Ratchathani University
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวัต ถุป ระสงค เพื่อศึกษาปจจั ยและลํ าดั บความสําคั ญของป จจั ยที่ มีผลตอการเลื อกเรีย นสาขาวิช า
วิศ วกรรมไฟฟ าของนั กศึ กษาสาขาวิ ช าวิศ วกรรมไฟฟ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี ในด านส ว นตั ว ด านที่ เ กี่ ย วข องกั บ วิ ช าชี พ
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลือกเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน
42 คน การวิจัยครั้งนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
คํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ยประชากรแบบขางเดียว
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คือ ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ปจจัยดานหลักสูตรและสถาบัน
การศึกษา และปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยในภาพรวมปจจัยทั้ง 4 ดานมีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.84, S.D. = 0.89) นอกจากนี้ยังพบปญหาและอุปสรรคในการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของ
นักศึกษาเมื่อเขามาศึกษาแลว พบวา นักศึกษายังมีปญหาในดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานสื่อการสอน และดานเศรษฐกิจ
คําสําคัญ: ปจจัย การตัดสินใจ วิศวกรรมไฟฟา
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Abstract
The purposes of this research were to study and to rank the factors that influenced the decision
making to study Electrical Engineering students in Ratchathani University in the aspects of personal, professional,
economic social and environment, and course and educational institutions, and to determine the problems
and difficulties in making decision to study Electrical Engineering.
The samples were 42 students who studied Electrical Engineering during the academic year 2017
in Ratchathani University. The data were collected by using the questionnaires. The statistical methods
were used in analyze the data: frequency, percentage, mean, standard deviation, one-sample T-test and
ANOVA. The major finding from this research are: The factors and their ranks that influenced the decision
to study Electrical Engineering in the aspects of personal, profession, course and educational institutions,
and economic social and environment were at high level (Mean = 3.84, S.D. = 0.89), in overall, and the
problems and difficulties that were found after the students decided to study Electrical Engineering were
about the contents of curriculum, teaching materials, and economic.
Keywords: factors, decision making, electrical engineering
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1. บทนํา
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การ
จัดระบบการศึกษาที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศนั้น สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเปน
สถาบันที่จัดใหผู เรี ยน ไดเรี ยนรูแ ละมีป ระสบการณ มีการพัฒ นาความรูค วามสามารถในสาขาวิช าตาง ๆ โดยเฉพาะการ
ประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ มีการริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและงานวิจัย การสรางสรรคและเผยแพรความรู ไปสูการ
พัฒนาประเทศโดยการเป ดสอนสาขาวิ ชาที่ห ลากหลาย เพื่อเปด โอกาสใหผูเ รีย นสามารถเลื อกศึกษาเพิ่ มมากขึ้ น สถาบั น
ระดับอุดมศึกษาตาง ๆ จึงไดจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสความนิยมและความตองการศึกษา
ของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนสาขาที่มีผูเรียนใหความสนใจใน
ระดั บ ต น ๆ ของแต ล ะสถาบั นอุ ด มศึ กษา ทั้ ง นี้ ผู เ รี ย นให ค วามสํ าคั ญ และคาดหวั ง จากการสํ า เร็ จการศึ กษาในสาขา
วิศวกรรมศาสตรดังกลาวแลวสามารถประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง มีรายไดที่ดี เปนที่ยอมรับในสังคม
มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จัดการเรียนการสอนคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2539 จนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม ในระยะ 2-3
ปที่ผานมา จํานวนนักศึกษาที่มาสมัครสอบเขาศึกษาตอที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานีมีแนวโนมลดลง อาจ
เนื่องจากการแยง ชิงสวนแบ งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีอัต ราค อนข างสู ง และจากการจัด อันดั บ
มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2549 ทําใหการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแขงขั นกัน
มากขึ้น มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนตองปรับกลยุทธการตลาดเพื่อแยงชิงสวนแบงนักศึกษาใหไดมากที่สุด
จากสภาพป ญ หาการรั บนั กศึ กษาที่ ไ ม เ ปนไปตามเป าหมายในแต ล ะป จํ านวนนั กศึ กษาที่ มี แ นวโน ม ลดลงอย าง
ตอเนื่อง ผูวิจัยในฐานะของบุคลากรของมหาวิทยาลั ยราชธานี มีความสนใจที่ จะทําการศึกษาวิ เคราะห ปจจัยที่ มี ผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อมหาวิทยาลัย
สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผน สรางกลยุทธที่หลากหลายในการดึงนักศึกษา หาวิธีการในการชักจูงและโนมนาวให
ประชาชนสนใจสมัครเขาศึกษากับทางมหาวิทยาลัยราชธานีใหมากยิ่งขึ้น และอาจตองมองหากลุมเปาหมายใหม ๆ โดยเฉพาะ
กลุมผูที่ตองการปรับวุฒิการศึกษาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหรือแกไขแผนการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผู เรีย น ทั้ งนี้เพื่ อเป นแนวทางในการสรางกลยุท ธรับ นักศึกษา และผลิตบั ณฑิต ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟาที่มีคุ ณภาพ
ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาป จจัย และลํ าดั บ ความสําคั ญของปจจัย ที่ มีผ ลต อการตั ดสิ นใจเลื อกเรี ยนสาขาวิ ชาวิศ วกรรมไฟฟ า
ในดานสวนตัว ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยราชธานี
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อยูในระดับมาก ไดแก ดานสวนตัว ดานการ
ประกอบอาชีพ ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันตามอายุ
3. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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4. วิธีการดําเนินงาน
4.1 ประชากรเปาหมาย
ประชากรเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี ป การศึกษา
2560 เก็บขอมูลโดยวิธีสํามะโน (Census) จากประชากรทั้งหมด จํานวน 42 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนตัว (ขอคําถาม 6 ขอ) ปจจัยดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ (ขอคําถาม 7
ขอ) ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม (ขอคําถาม 7 ขอ) และปจจัยดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา (ขอคําถาม 5
ขอ) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด โดยทําการสอบถามถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาดานอื่น ๆ
ปญหาและอุปสรรคในการเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (เมื่อเขาทําการศึกษาแลว)
การจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กับประชากรเปาหมายทั้งหมด จํานวน 42 ชุด
4.3 การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการใชพรรณนารายละเอียด เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ โดยหา
อัตรารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายคุณสมบัติทั่วไป
ของประชากรที่ศึกษา
ในสวนที่เปนคําถามปลายเปดจะมีการวิเคราะห เพื่อใชประกอบการเขียนรายงาน
4.3.2 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
4.3.2.1 การทดสอบประชากรแบบขางเดียว (One Sample T-Test) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน โดย
ผูวิจัยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % (ระดับนัยสําคัญ α = 0.05) ถาผลการทดสอบไดคาระดับนัยสําคัญที่คํานวณได (Sig.)
นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α) แสดงวาจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
4.3.2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อใช
ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2-3 โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสําคัญ α = 0.05) ถาผลการทดสอบไดคา
ระดับนัยสําคัญที่คํานวณได (Sig.) นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α) แสดงวาจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
4.4 การแปลความหมายคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกําหนดไว 5 ระดับ โดยกําหนดใหมีคะแนนระหวาง 1-5 มาหาคาเฉลี่ย
(Mean) ใชเกณฑดังนี้ (ธานินท.2548)
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับของปจจัย
1.00 -1.50
นอยที่สุด
1.51 -2.50
นอย
2.51 -3.50
ปานกลาง
3.51 -4.50
มาก
4.51 -5.00
มากที่สุด
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5. ผลการศึกษาและการอภิปราย
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 97.62 สวนใหญอายุ
ระหวาง 21-25 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 64.28 รองลงมาคืออายุระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
19.04 และ อายุมากกวา 30 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.67
วุฒิการศึกษาเดิมที่ใชในการสมัครเขาเรียนสวนใหญเปนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 36 คน คิด
เปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 9.52 และระดับ ปวช. จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 4.76 ตามลําดับ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี อยูระหวาง 2.01 – 2.50 จํานวน - คน คิดเปนรอยละ 30.95
รองลงมาคือ อยูระหวาง 2.51 – 3.50 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และ อยูระหวาง 3.01 – 3.50 จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 26.19 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.90 และ คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 2.00 ลงมา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38
อาชี พ ของผู ป กครองส วนใหญ เ ป นเกษตรกรรม คิ ด เป นร อยละ 40.47 และรายได ร วมของครอบครั วต อเดื อน
โดยประมาณนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.95
5.2 ลําดับความสําคัญของปจจั ยที่มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชธานี คือ
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในปจจัยดาน
สวนตัว ปจจัยดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และปจจัยดานหลักสูตรและสถาบันศึกษา
ดังตาราง
ตารางที่ 1 ปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ปจจัย
Mean
S.D.
1. ดานสวนตัว
3.95
0.77
2. ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
3.79
0.66
3. ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
3.91
1.18
4. ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
3.68
0.83
รวม
3.84
0.89

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ปจจัย
Mean
ดานสวนตัว
1. เปนวิชาชีพตนเองที่สนใจ
4.10
2. เหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเอง
3.67
3. ตองการไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
3.90
4. ตองการมีเพื่อนและสังคม
3.64
5. ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยู
4.07
6. เปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาได
4.33
ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
7. เปนสาขาวิชาที่จบแลวหางานทําไดงายกวาสาขาวิชาอื่น
3.71
8. ลักษณะงานทีท่ ําไมตองยุงเกี่ยวกับบุคคลอื่นมากนัก
3.29
9. เปนวิชาชีพที่มั่นคงและกาวหนา
4.05
10. เปนสาขาวิชาที่สรางรายไดสูง
3.95
11. เปนอาชีพที่มีเกียรติและไดรับการยกยองในสังคม
3.74
12. เปนสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพไดหลายดานมากกวา 3.83
สาขาวิชาอื่น ๆ
13. เปนสาขาวิชาที่จบแลวสามารถประกอบกิจการของตนเองได 3.93
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
14. เนื่องจากตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการสูง
4.24
15. เปนสาขาวิชาที่สามารถทํางานพิเศษระหวางเรียนได
4.19
16. สามารถสรางฐานะทางการเงินของครอบครัวใหดีขึ้นกวาเดิม 4.48
17. เลือกเรียนตามคําแนะนําของผูปกครองญาติ พี่ นอง
4.17
18. เลือกเรียนตามเพื่อน
3.88
19. เลือกเรียนตามคําแนะนําจากฝายแนะแนว
3.40
20. ไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสาขาวิชา
3.02
วิศวกรรมไฟฟาจากสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
21. หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร
4.17
22. หลักสูตรเกี่ยวของกับงานที่ทําหรือกําลังจะทํา
3.93
23. การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
3.14
24. ชื่อเสียง มาตรฐานและคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3.38
25. ชื่อเสียง คุณภาพของอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
3.76
รวม
3.84

S.D.

ระดับ

0.73
0.69
0.93
0.76
0.71
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.67
0.77
0.62
0.54
0.54
0.66

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

0.51

มาก

0.58
0.86
0.63
1.17
1.35
1.43
1.29

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

0.58
0.71
0.98
0.70
0.73
0.89

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
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ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จากคําถามเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังตาราง
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ปจจัย
Mean
S.D.
1. สามารถสรางฐานะทางการเงินของครอบครัวใหดีขึ้นกวาเดิม 4.48
0.63
2. เปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาได
4.33
0.53
3. เนื่องจากตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการสูง
4.24
0.58
4. เปนสาขาวิชาที่สามารถทํางานพิเศษระหวางเรียนได
4.19
0.86
5. เลือกเรียนตามคําแนะนําของผูปกครองนอง ญาติ พี่
4.17
1.17
6. หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร
4.17
0.58
7. เปนวิชาชีพตนเองที่สนใจ
4.10
0.73
8. ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยู
4.07
0.71
9. เปนวิชาชีพที่มั่นคงและกาวหนา
4.05
0.62
10. เปนสาขาวิชาที่สรางรายไดสูง
3.95
0.54
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ปจจั ยที่มี ผลต อการตัด สินใจเลื อกเรีย นสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ า อยูในระดับมาก ไดแ ก ด านส วนตั ว ป จจัย ดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และดานการประกอบอาชีพ โดยดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา อยูในระดับมาก ดังนี้
5.3.1 ด านส วนตั ว นั กศึ กษาเลื อกเรี ย นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า เนื่ อ งจาก เป นวิ ช าชี พ ตนเองที่ ส นใจ
ตองการไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยู และเปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู
ความกาวหนาไดดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.3.2 ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มั่นคง
และกาวหนา และเปนสาขาวิชาที่สรางรายไดสูง
5.3.3 ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า เนื่ อ งจาก
ตลาดแรงงานในปจจุบั นมีค วามต องการสูง สามารถทํ างานพิเศษระหว างเรียนได และสามารถสรางฐานะทางการเงิ นของ
ครอบครัวใหดีขึ้นกวาเดิม
5.3.4 ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพราะเปนสาขาวิชา
ที่หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร และหลักสูตรเกี่ยวของกับงานที่ทํา
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2-3
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชธานี โดยจําแนกตามอายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
5.4 .1 นั กศึ กษาที่ มี อายุ แตกต างกั น ให ค วามสํ าคั ญ ต อ ป จจั ย ที่ มี ผลต อการตั ด สิ นใจเลื อกเรี ย นสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอ
การตั ด สิ นใจเลื อกเรี ย นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า ในด านส วนตั ว ด านที่ เ กี่ ย วข องกั บ วิ ช าชี พ ด านเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
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5.4.2 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใหความสําคัญตอ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดานสวนตัว ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ คือ ดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
5.5 ปญหาและอุปสรรคในการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี (เมื่อเข ามาศึกษาแลว)
พบวา
5.5.1 เปนสาขาวิชาที่เรียนยากมาก ตองมีความขยันและตั้งใจในการศึกษา
5.5.2 การทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาเรียน เรียนไมคอยเขาใจ
5.5.3 ขาดแคลนทุนทรัพย คาใชจายสูง เชน คาหนวยกิต คาหนังสือ เอกสารประกอบการสอน
5.5.4 พื้นฐานทางดานวิศวกรรม การคํานวณ มีนอย
5.5.5 ทํางานในระหวางเรียน ทําใหมีเวลาเรียนนอยลง
6. การอภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยภาพรวมจะอยูในระดับมาก ทั้งดานสวนตัว ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานหลักสูตร
และสถาบั น การศึ ก ษา และด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ นํ า มาจั ด อั น ดั บ จะพบว า นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี เลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟา อันดับที่ 1 สามารถสรางฐานะทางการเงินของครอบครัวใหดี
ขึ้นกวาเดิม อันดับที่ 2 เปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาได อันดับที่ 3 เนื่องจากตลาดแรงงานในปจจุบัน
มีความตองการสูง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายทาน อาทิ งานวิจัยของอัจฉรา หอมจรรยา (2545) ศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจ
ที่ปผลตอการเลือกอาชีพของ บัณฑิตใหมระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย บูรพา พบวา
ปจจัย ที่ปผลตอการตัดสิ นใจของบั ณฑิต ใหมร ะดับปริญญาตรีข องคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตรม หาวิท ยาลัย บูรพา
ไดแก เกรดเฉลี่ย รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว ลักษณะองคกรที่มุงหวังเขาทํางาน บุคคลที่มีอิทธิ พ ลตอการตัดสินใจ
ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการความมั่นคงในงาน โอกาสในการแสดงความรู ความสามารถ โอกาสในการพัฒนาตนเอง
และความมีชื่อเสียงของหนวยงาน งานวิจัยของพล เหลืองรังษี (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนแรงจงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฎกลุมรัตนโกสินทร พบวาแรงจูงใจในการเขาศึกษา
ตอในสถาบันราชภัฎกลุมรัตนโกสินทรมี ปจจัยที่เปนแรงจูงใจ คือ มีปจจัยดานเหตุผลสวนตัว ดานลักษณะของสถาบัน ดาน
บุคคลที่เกี่ยวของ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของศิริชัย เติมโชคเกษม (2553) ศึกษาเรื่องสื่อและปจจัยที่มีผลตอความสนใจในการ
เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. พบวา สื่อ และปจจัยมีผลตอความสนใจใน
การเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีความคิดเห็นวา ปจจัยของสื่อ
ปจจัยของการยอมรับจากภายนอก ปจจัยสภาพแวดลอม รวมทั้งทางดานชื่อเสียงโดยรวมอยูในระดับดี งานวิจัยของธนกฤต
ยืนยงเดชา (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอันดับหนึ่งของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กศึ ก ษาต อ
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเ ปนอันดับหนึ่ง คือปจจัยดานผลิตภัณฑคือ การผลิตบัณฑิตเปนจํานวนมาก จบจาก
สถาบันนี้ แลวมีโ อกาสในการประกอบอาชีพสูง ปจจัยด านราคา ทั้งในเรื่องของคาหนวยกิต และคาครองชีพ ในการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และปจจัยเรื่องมหาวิทยาลัยใกลภูมิลําเนา
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จากการทดสอบสมมติฐ านปจจัยที่มี ผลต อการตัดสินใจเลื อกเรี ยนสาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ า แตกตางกันตามอายุ
พบวา นั กศึ กษาที่ มีอายุ มากจะใหค วามสํ าคัญ ตอปจจัย ที่มี ผลตอการตั ดสิ นใจเลือกเรี ยนสาขาวิช าวิ ศวกรรมไฟฟา โดยให
ความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดานสวนตัว ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดาน
เศรษฐกิจ สัง คมและสิ่ง แวดลอม และในด านหลักสู ตรและสถาบันการศึ กษา มากกวานักศึกษาที่มี อายุ นอย สอดคล องกั บ
งานวิจัยของปทมา วิชิตะกุล (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา นักศึกษาที่มีอายุมากจะมีระดับความคิดเห็นตอดานองคประกอบภายในในดานความรูความ
สนใจในสาขาวิศวกรรมศาสตร ความถนัด ความเชื่อในคานิยมและความรูสึกรับผิดชอบตอวิชาชีพที่ศึกษามากกวานักศึกษาที่มี
อายุนอย
จากการทดสอบสมมติ ฐ านป จจั ย ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกเรี ย นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า แตกต างกั นตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีจะใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดาน
สวนตัว ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา มากกวา
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มักเปนผูมีชอบในการเรียน มีความขยัน
ตั้งใจเรียน มีเปาหมายในชีวิต ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได
ศึ กษาเรื่ องป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ นใจเลื อ กศึ ก ษาต อในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ของนั ก เรี ย น
กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางให ความสําคัญมากที่สุดกับ ปจจัยดานความชอบและ
ความถนัดของสวนตัวมากที่สุด
7. บทสรุป
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยราชธานี พบวาปจจัยและ
ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยราชธานี คือ (1) ปจจัยดานสวนตัว (2) ปจจัยดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ (3) ดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
และ (4) ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยในภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในระดั บมาก
ไดแก ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา และปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม
และสิ่ ง แวดล อม และผลการเปรี ย บเที ยบป จจั ยที่ มี ผ ลต อการตั ดสิ นใจเลือกเรี ยนสาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ าของนั กศึ กษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี ในแตละดาน จําแนกตามอายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญ ญาตรี
แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
8. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลของการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหาร คณาจารย และบุคคลที่เกี่ยวของ ได
นําไปปรับปรุง และการใหคําปรึกษา แนะนํากับนักศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิมากยิ่งขึ้น
ดังตอไปนี้
8.1 สถานศึกษาควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ อาจกระทําโดยการติดตอกับฝายแนะแนวของโรงเรียนที่สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และในระดับอาชีวศึกษา ที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา
8.2 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ เพื่อใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในวิชาชีพที่เรียน หรือนําไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดอยาง
เหมาะสม
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8.3 สถาบันการศึกษาควรมีการติดตามผล นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแลวในดานการประกอบวิชาชีพ หรือการเขาสู
ตลาดแรงงาน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
8.4 สถาบันการศึกษาควรมีการวิจัยทางดานปญหาอาจารยผูสอน ปญหาทางดานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา
เขต 14 ปการศึกษา 2560 จํานวน 298 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน
แลวทําการสุมแบบแบงชั้ น ตามขนาดสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอย างงาย โดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใช ในการวิจัยเป น
แบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .842 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ครูที่มีเพศ และประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001
คําสําคัญ: การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ผูบริหารสถานศึกษา ครู มัธยมศึกษา
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Abstract
This research were to study and to compare the internal quality assurance of school administrators
as perceived by teachers under the secondary educational service area office 14 based on their gender,
educational level, work experiences and school size. The sample consisted of 298 teachers who working
in schools under the secondary educational service area office 14, academic year 2017, which were derived
from the table of Krejcie and Morgan and then through stratified random sampling by school size, then
were drawn by simple random sampling. The research instrument was a set of 5 rating-scale questionnaires
with reliability of .842. The data was analyzed by percentage, means, standard deviation, t-test and
F-test. The research found that overall and each individual aspect, the internal quality assurance of
school administrators as perceived by teachers under the secondary educational service area office 14
was at a high level. Overall individual aspect, the teachers who differed in gender and work experiences
showed statistically significant differences of .01. Overall individual aspect, the teachers who differed
educational level showed no statistically significant differences. Overall and all aspects, teachers who
worked in different school sizes showed a statistically significant difference of .001.
Keywords: the internal quality assurance of school, administrator, teacher, high school
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1. บทนํา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและผลคะแนน O-net หรือ แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน ที่สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดจัดใหมี การสอบวัดระดับนั้น มี ความสํ าคัญคือ เปนการควบคุ มคุณภาพการจั ด
การศึ ก ษาให มี ม าตรฐานใกล เ คี ย งกั น เนื่ อ งจากในทางปฏิ บั ติ ส ถานศึ ก ษามี การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขึ้ น ใช เ อง
จัดการเรียนการสอน วัดผล ประเมินผล ตัด สินผลการเรียน และตัดสินการจบหลักสูตรดวยตนเอง ดังนั้นดวยความคาดหวัง
ที่จะใหนักเรียนไทย มีความรู และสมรรถนะที่เปนแกนกลางจํานวนหนึ่งในลักษณะใกลเคียงกัน ก็จําเปนตองมีเครื่องมือกลาง
คือแบบทดสอบระดับชาติ เพื่อตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพในสวนที่เปนมาตรฐานการเรียนรูกลางของประเทศ และในป
การศึกษา 2559 สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 14 มีผลคะแนนเฉลี่ ยภาพรวมและรายดานสูงกว าประเทศ
หากดูขอมูลยอนหลังสามป (2557-2559) ก็จะพบวามีคะแนนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรีย นในสัง กั ด สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 14 ป การศึ กษา 2559 มี ผ ลการประเมิ นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 27 โรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 . สืบคนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560, จากhttp://www.sesao14.org)
จากภาระงานดังกล าวข างต น ผูวิจัยจึ งสนใจศึ กษาการดํ าเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาขั นพื้ นฐานของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะชวยเป นประโยชนในการปรับปรุงแกไข
ปญหา เสริมสราง พัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อีกทั้งจะไดสงเสริมและกระตุนใหเกิดแนวทางการ
จัดการศึ กษา และพั ฒนาสถานศึ กษาให เป นไปอย างตอเนื่อง และมีประสิ ทธิ ภาพ ส งเสริมให นักเรียนมีคุ ณภาพทางการศึกษา
สามารถพั ฒนาตนเองจนเปนทรัพยากรที่มี คุณค าเพี ยงพอต อการดํ ารงตนในชี วิตประจํ าวั นได ดี ตามศั กยภาพของแตละบุคคล
นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะไดทราบถึงการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํามาเปนแนวทางในการ
สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบถูกตองมุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุ ณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต ละบุคคล และพร อมที่จะรับการประเมินภายนอกจากสํ านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาไดอยางมั่นใจตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาการดํ า เนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ นของครู สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาด
สถานศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 อยูในระดับมาก
3.2 ครู ที่ มี เพศต างกั น มี ค วามคิ ด เห็นต อการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในของผู บริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แตกตางกัน
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3.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แตกตางกัน
3.4 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แตกตางกัน
3.5 ครูที่ป ฏิบัติ งานในสถานศึกษาที่ มีขนาดตางกัน มีความคิ ดเห็นตอการดํ าเนินงานประกั นคุณภาพภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร ได แ ก ครู ผู ส อนในสถานศึ กษา สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 14
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,987 คน
4.1.2 กลุ มตัวอยาง ไดแ ก ครูผูส อนในสถานศึ กษา สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 14
ปการศึกษา 2560 จํานวน 298 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan. 1970 : 608 - 610) แลวทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา
จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Sampling Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
4.2 การสรางเครื่องมือ
4.2.1 ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยอาศัยกรอบมาตรฐานตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิ การ 8 ดาน ไดแก 1) ดานการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา 2) ดานการจัดทํ าแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษาที่ มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา 7) ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 8)การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
4.2.2 ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาแบบสอบถามตามการสรางเครื่องมือตามแบบสอบถามของ กรพินธุ นามบุญเรือง.
(2556 : 128 - 139) ณั ฐกฤษฎ กาญจนาธิวัฒน . (2558 : 118 - 125) และโรงเรี ยนคลองลานวิท ยา สํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (สืบคนเมื่อ 8 สิงหาคม 2560, จาก http://www.klvschool.com)
4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เสนอผูเชี่ยวชาญ
จํ านวน 3 ท าน พิ จารณาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยนํ า มาหาดั ช นี ค วามสอดคล อง IOC ระหว างข อคํ าถามกั บ
วัตถุประสงคห รือนิยามศัพทเ ฉพาะไดขอคํ าถามที่มีคาระหวาง 0.67 ขึ้นไป ถาข อคําถามที่มีค าดัชนีความสอดคลองต่ํากว า
0.67 นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง
4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
และมีความใกล เคี ยงกั บกลุมตั วอยาง ไดแก ครู ที่ป ฏิบัติ งานในสถานศึ กษา สั งกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 14 จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด วยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของ
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ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .842
4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล
4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขอความอนุเคราะหไปยัง
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในการตอบแบบสอบถามของคณะครูที่เปนกลุมตัวอยาง
4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหไปยังสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 14 ในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
4.3.3 ผู วิจัย เก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถู กต องของแบบสอบถามที่ ไ ด รั บ คื น ทั้ ง หมด
จํานวน 298 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.54
4.3.4 นําแบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย ( x ) และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล วนํ าคาเฉลี่ ย ที่คํ านวณได ไปวิ เคราะหเ ที ยบกั บคะแนนเฉลี่ย โดยใช เกณฑการประเมินตามแนวคิ ดของเบสท และคาห น
(Best and Kahn. 1993 : 247)
4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ
หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC)
4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient)
4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.2.2.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ดังนี้
4.2.2.2.1.1 คาความถี่ (Frequencies)
4.2.2.2.1.2 คารอยละ (Percentage)
4.4.2.3 ระดั บความคิด เห็ นของครูต อการดํ าเนิ นงานประกันคุณภาพภายในของผู บริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ใชสถิติ ดังนี้
4.4.2.3.1 คาเฉลี่ย ( x )
4.2.2.3.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2.2.3.3 การทดสอบคา (t-test)
4.2.2.3.4 การทดสอบคา F-test (F-test) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนก
ทางเดี ยว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบนัยสํ าคัญทางสถิติ จึงเปรี ยบเทีย บความแตกต างรายคูโดยใชการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
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5. ผลการวิจัย
5.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สั งกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก เมื่อพิ จารณารายดานพบว า การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และดานการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5.2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริห ารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 พบวาครูเพศหญิงมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูเพศชาย
5.3 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครู ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
5.4 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริห ารสถานศึก ษา ตามความคิดเห็นของครู
สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 14 โดยจํ าแนกตามตั ว แปรประสบการณ การทํ า งาน พบว า ครู ที่ มี
ประสบการณ การทํ างานต างกัน มี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ การดํ าเนินงานประกั นคุ ณภาพภายในของผู บริ หารสถานศึ กษาใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดานการจัดทํ า
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศไมแตกตางกัน
5.5 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวาครูที่ปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคล องกับผลการวิจัยของสุจิตรา ภูแขงหมอก
(2555 : 70) ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 สังกัดนครเทศบาล
แหลมฉบัง จั งหวัดชลบุรี พบวา ครูผู สอนมีทัศนคติตอการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยรวมและรายดานอยูใ น
ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย ที่ผลการวิ จัยเป นเชนนี้ อาจเปนเพราะผูบริ หารสถานศึ กษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมุงเนนการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(SAR) ที่เปนเสมือนหลักฐานในการดําเนินงานตลอดปการศึกษา เพื่อไดทราบถึงผลการทํางานประจําปของครูทุกท าน ตาม
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ความเปนจริง และสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังคํานึงถึงการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนไปอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน บุคลากร และนักเรียน มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ทั้งนี้ในทุกปลายปการศึกษามีการคัดเลือกครู เพื่อมอบรางวัลครูดีเดน
ประจําปเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาของครู เชนเดียวกับผลการวิจัยของนูรุดีน อาดํา (2556 : 93) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การมีสวนรวมในกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษาแบบอิสลาม ในการมีสวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปตตานี 127 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
6.2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริห ารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่ มีเพศตางกันมีค วามคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่ ง สอดคล องกั บ สมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ ตั้ ง ไว เมื่ อพิ จารณารายด านพบว า การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การกําหนดมาตรฐานของ
การศึกษา การดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึ กษา และการจัด ใหมี การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยครูเพศหญิงมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูเพศชาย แตการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และดานการจัดใหมี
การพั ฒ นาคุณภาพการศึกษาอยางต อเนื่ องไมแ ตกต างกั น ทั้ง นี้ อาจเนื่ องมาจาก ครู ที่มี เ พศตางกัน มี การรับ รู เกี่ ยวกั บการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 แตกตางกัน
โดยครูเพศหญิงจะรับรูแนวทางการดําเนินงาน หรืออาจจะมีบทบาทหนาที่ และมีความละเอียดออนในการทําความเขาใจ
มากกวาครูเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาพร ไตรพิษ (2559 : 94) ศึกษาความคิดเห็นของครูทีมีตอ การประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนศูนยอํานวยการเครือขายภูผายล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวาครูทีมี่เพศตางกัน
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกัน
6.3 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริห ารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไม แตกตางกัน
ซึ่งไม สอดคลองกับ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้ งไว ทั้ง นี้อาจเนื่ องมาจากปจจั ยหลายอยาง เช น การที่ ครูใ นสถานศึ กษาไดรั บการ
ปฏิบัติอยางเสมอภาค และมีความเทาเทียมกันในเรื่องวุฒิการศึกษา เนื่องจากการทํางานภายในโรงเรียนผูบริห ารสถานศึกษา
ไมมีการแบงระดับ หรือความสําคัญระหวางวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แตจะคํานึงถึงความสามารถในการ
ทํางาน การมีสวนรวมของครูเปนสําคัญ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา มิ่งขวัญ
(2558 : 38) ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน
ในระดั บมั ธยมศึกษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด านไมแ ตกตางกั น
ถึงแมวาครูจะมีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน แตตองปฏิบัติหนาที่ในการทํางานที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน มีบทบาทภาระงาน
ที่ที่ต องรับ ผิดชอบไม แตกตางกั น อยู ในสภาพแวดล อมที่ใ กล เคีย งกั น จึง ทําใหค วามคิด เห็ นเกี่ย วกับ การดํ าเนินงานประกั น
คุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตาง
6.4 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริห ารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น ของครู
สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาเขต 14 โดยจํ าแนกตามตั วแปรประสบการณ การทํ างาน พบว าครู ที่ มี
ประสบการณ การทํ างานต างกัน มี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ การดํ าเนินงานประกั นคุ ณภาพภายในของผู บริ หารสถานศึ กษาใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยใจที่ตั้งไว เชนเดียวกับ อัคคพัฒน
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2257
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อุด มพั นธ (2554 : 58 - 59) ได ทําวิจัยการดํ าเนินงานการประกั นคุ ณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรีย นเอกชน สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ความคิด เห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ .05 ซึ่งสอดคลองกั บผลการวิจัยของ ณัฐ ดนัย ดวงใจ (2554 : 112 - 113) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 1 พบวา ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการประกันคุ ณภาพภายในแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป มีประสบการณ มีความรู และเขาใจหลักการทํางาน การบริหารงาน
ในสถานศึ กษา มากกว าครูที่ มี ป ระสบการณการทํางานน อย เพิ่ง จบการศึกษามาใหม ๆ อาจจะยั ง ไม เ ขาใจในระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษา ดังนั้นจึงทําใหมุมมอง ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาแตกต างกั น และเมื่ อพิ จารณารายด านพบว า การดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษาการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการจัดใหมีก ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และการจั ดใหมีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 สวนการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และครูที่มีประสบการณการทํางาน
มากกว า 10 ป มี คาเฉลี่ ยนอยที่สุด และดานการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศไมแตกตางกัน ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญตลอดจนความสามารถ สงผลตอการนําประสบการณตาง ๆ มาชวยในการบริหารใหสําเร็จลุลวงเกิดผลดีตอ
หนวยงานมากขึ้น ผูที่มีประสบการณมากในการบริหารสถานศึกษามีโอกาสเรียนรูทําความเขาใจ มองปญหาได ชัดเจน ถูกตอง
ตามความเปนจริงทําใหเกิดทักษะ และทัศนคติที่ดีในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี มลิวัลย (2550 : 78) ได
ศึกษาการดํ าเนินงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาในโรงเรี ย นสั ง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุ ร าษฎรธานี เ ขต 3 ผล
การศึกษาพบวา บุ คลากรที่มีป ระสบการณ การทํ างานตางกั น การดําเนินงานการประกั นคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.5 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดต างกัน มีความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู บริ หารสถานศึกษาในภาพรวม และรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยใจที่ตั้งไว โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาด
ใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดใหญ และครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาด
ใหญพิเศษ มีบทบาทหนาที่ที่เดนชัด เอาจริงเอาจังในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง สรางความตระหนัก จิตสํานึกใหแกครู บุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ กษา เพื่ อพั ฒนาการศึกษาอย างยั่งยืน โดยเป ดโอกาสใหหลายฝ ายเข ามามี สวนร วมในการทํ างานของสถานศึ กษา เช น
ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน ในทุก ๆ สิ้นปการศึกษาจะมีการนําเสนอขอมูล และสารสนเทศที่ไดจัดทํา
ไวตลอดปการศึกษา เชน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการทดสอบระดับชาติ และผลการประเมินที่เกี่ยวของมาวิเคราะห
และสังเคราะหในการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนา และปรับปรุงแกไขตอไป และเปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
ในการรั บการประเมิ นภายนอกอีกด วย สอดคล องกั บ จิ ราภา ณรงค นอย (2551 : 103) เรื่องการประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยครูที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกันมี
การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
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ในภาพรวมแตกตางกัน เมื่ อเปรี ยบเทียบเป นรายดานพบวาทุกด านแตกตางกั นอย างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดั บ .001 ทั้ งนี้
ไม วาขนาดสถานศึ กษาจะมีขนาดใหญหรื อเล็ก ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของงาน ผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษา ป จจั ยสําคัญคื อ
ผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนแรงในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไปสูเ ปาหมายอยางเปนระบบและตอเนื่อง
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
7.1.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน พบวาการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้นผูบริหารควรใหครู หรือบุค ลากรที่มีสวนรวมในการ
กําหนด และจัดทํามาตรฐานการ วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนตามสภาพจริง
7.1.2 การจัดใหมีการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาอยางตอเนื่ อง ผูบริ หารควรดําเนินการตามแนวดํ าเนิ นงานใน
องคประกอบที่ 1-7 ใหครบถวนทุกรายการเปนประจําตอเนื่องทุกป และเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการ
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
7.2.1 ควรศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
7.2.2 ควรศึกษาแนวการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
8. เอกสารอางอิง
จิราภา ณรงคนอย. (2551). การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
ณัฐดนัย ดวงใจ. (2554). ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1. วิทยานิพนธ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
นูรุดีน อาดํา. (2556). การมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปตตานี. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
เพ็ญศรี มลิวัลย. (2550). การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรธานีเขต 3. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
สถาพร ไตรพิษ. (2559). ความคิดเห็นของครูที มีตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนศูนยอํานวยการเครือขายภูผายล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1.วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันนอรทกรุงเทพ.
สุจิตรา ภูแขงหมอก. (2555). การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14. (2560). แผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ 2559. คนเมื่อ
8 ตุลาคม 2560, จากhttp://www.sesao14.org
อัคคพัฒน อุดมพันธ. (2554). การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2259

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

Best ,J. W. (1977). Research in Education (3rd ed). New Jersey : Prentice-Hall.
Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). “Determining Sampling Size for Research Activities,” Educational
and Psychological Measurement. 30(3), 607-610.

2260 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R)

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 2261

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 201 คน
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ และรอยละ
ผลการวิจัย พบวา ชองทางที่บุคลากรไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการมากที่สุด ไดแก e-mail (64.7%)
หัวหนางาน/หัวหนาหนวย (55.2%) และเพื่อนรวมงาน (48.8%) ตามลําดับ ชองทางที่บุคลากรเห็นวาเปนชองทางที่ชวยให
รับรูนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงที่สุด ไดแก e-mail (54.2%) หัวหนางาน/หัวหนาหนวย (26.4%) และเพื่อน
รวมงาน (12.4%) ตามลําดับ สวนชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการที่บุคลากรตองการใหวิทยาลัย จัดเพิ่มเติม
จากที่มีอยู ไดแก การจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อสื่อสารทิศทางองคการ (42.8%) สื่อสังคมออนไลน (35.8%) และไลน (35.8%)
คําสําคัญ: นโยบายและทิศทางองคการ ชองทางการสื่อสาร
Abstract
This research aims to study communication channels of organizational policy and direction at
Mahidol University International College. The sample includes 201 MUIC staff members. Questionnaire is
used for collecting data, and analyzed by using the frequency and percentage.
The result reveals that the most effective at reaching MUIC staff, are e-mail (64.7%), Supervisor
(55.2%), and Colleagues (48.8%) respectively. Regarding staff’s opinions, the easiest and most reachable
channels are e-mail (54.2%), Supervisor (26.4%), and Colleagues (12.4%) respectively. MUIC staff prefer a
group or network for MUIC corporate communication (42.8%), Social Media (35.8%), and Line (35.8%) to
be added as new communication channels in order to have staff acknowledge policy and direction of
MUIC.
Keywords: organizational policy and direction, communication channels
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1. บทนํา
ในปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาลวนตองประสบกับสภาวะการแขงขันที่คอนขางสูง สถาบันตาง ๆ จึงตองปรับตัวและ
พัฒ นาตนเองอย างต อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการบริ ห ารจั ด การใหส ามารถดําเนิ นงานตอไปได และเกิ ดความ
ไดเปรียบในการแขงขัน ทามกลางสภาวการณเชนนี้ผูบริหารองคการที่ชาญฉลาดและมีภาวะผูนําจึงตองหันมาใหความสําคัญกับ
การบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนองคการใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง ซึ่งในบรรดากลยุทธตางๆ นั้น ทรง
ธรรม ธีร ะกุล (2548) กลาววา “การสื่อสาร” ถือไดวาเปนกลยุทธที่มี ความสําคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเปนกลยุทธ หรื อ
กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการรับรูหรือเรียนรูใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองคการตั้งแต
ระดั บ นโยบายไปจนถึ ง ระดับ ปฏิ บัติ การ ทํ าใหส ามารถกํ าหนดวิ สั ยทั ศ น พันธกิ จ และยุท ธศาสตร ร วมกั นได อย างถู กต อง
เหมาะสม และนําพาองคการไปสู เป าหมายที่ตั้ งไวอยางมีทิ ศทาง ซึ่ งสุ พานี สฤษฎวานิ ช (2552) กล าววา การสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิผลจะชวยสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น และสรางความเขาใจตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหาร
กับ ฝายบุ คลากร นอกจากนั้ นการสื่อสารยั งช วยสรางสรรคจรรโลงวั ฒนธรรมองค การใหแ ข็ง แกร ง ตลอดจนสามารถสร าง
องคการใหเป นองคการแหง การเรี ยนรู และถาองคการตองมี การเปลี่ยนแปลง การสื่อสารภายในองค การจะเปน เครื่องมื อ
สําคัญที่ชวยใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น
จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ หรือ EdPEx
ประจําป 2558 และ 2559 ที่ผานมาพบวา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีบุคลากรที่ไมทราบแผนยุทธศาสตรของ
องคการ อีกทั้งการสื่อสารถึงทิศทางและผลการดําเนินการของวิทยาลัยยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย (กองพัฒ นาคุณภาพ,
2559, 2560) จากขอเสนอแนะดังกลาว วิทยาลัยฯ จึงไดเริ่มทบทวนและประเมินชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทาง
องคการไปสูการปฏิบั ติที่ใชอยูในปจจุบันว ามีประสิทธิภาพจริง หรือไม โดยผลการวิจัยนี้จะชวยใหผูบริ หารสามารถปรับปรุ ง
วิธีการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประเภทของการวิจัย เปนการวิจัยสถาบัน (Institutional research)
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการวิจัย ได แก บุค ลากรของวิท ยาลั ยนานาชาติ มหาวิท ยาลัย มหิด ล จํานวน 351 คน แบง เป น
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 127 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 224 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดคาความคลาดเคลื่อน ±5% (Yamane, 1973) ไดจํานวนตัวอยาง
187 คน โดยแจกแบบสอบใหแกบุคลากรทั้งหมด 351 ชุด ไดแบบสอบถามกลับมา 201 ชุด แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 32 คน
(15.92%) และบุคลากรสายสนับสนุน 169 คน (84.08%)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได แ ก แบบสอบถาม ซึ่ ง ผ านการประเมิ นคุ ณภาพโดยอาจารย ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
สังคมศาสตรซึ่งไดรับมอบหมายจากวิทยาลัยใหเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย แกบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 ทาน และผาน
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยดวย แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
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สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ
(checklist) เปนคําถามปลายปด จํานวน 2 ขอ ไดแก หนวยงานที่สังกัด และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
สวนที่ 2 เป นคํ าถามเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิภ าพของช องทางการสื่ อสาร ลักษณะของแบบสอบถามเป นแบบสํารวจ
รายการ เปนคําถามปลายปด จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอมูลชองทางที่บุคลากรไดรับการสื่อสารทิศทางขององคการ ขอมูลชอง
ทางการสื่อสารทีบ่ ุคลากรรับทราบทิศทางขององคการไดงา ยและรวดเร็วที่สุด และชองทางการสื่อสารที่บุคลากรเห็นวาควรเพิ่ม
เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอการสื่อสารทิศทางขององคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถาม
ปลายเปด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากรทั้งหมด
3.5 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่
และรอยละ
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ไดแก ขอมูลชองทางทีบ่ ุคลากรไดรับการสื่อสารทิศทางขององคการ ขอมูล
ชองทางการสื่อสารที่บุคลากรรับทราบทิศทางขององคการไดงายและรวดเร็วที่สุด และขอมูลชองทางการสื่อสารที่บุคลากรเห็นวา
ควรเพิ่มเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแสดงผลไดดังนี้
4.1 ชองทางทีบ่ ุคลากรไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการ
ขอมูลชองทางทีบ่ ุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการ แสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชองทางทีบ่ ุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการ (n = 201)
ชองทางการสื่อสาร
จํานวน
รอยละ
อันดับที่
ผูบริหารระดับสูง
36
17.90
5
หัวหนางาน/หัวหนาหนวย
111
55.20
2
การประชุมระดับวิทยาลัย
32
15.90
6
การประชุมระดับหนวยงาน
75
37.30
4
เอกสารแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
16
8.00
9
บอรดประชาสัมพันธ
28
13.90
8
แผนพับ/วารสาร
8
4.00
10
เว็บไซต
30
14.90
7
e-mail
130
64.70
1
Video presentation
6
3.00
11
เพื่อนรวมงาน
98
48.80
3
อื่นๆ
4
2.00
12
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จากตารางที่ 1 พบวา ชองทางทีบ่ ุคลากรไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
e-mail (64.7%) รองลงมา คือ หัวหนางาน/หัวหนาหนวย (55.2%) เพื่อนรวมงาน (48.8%) การประชุมระดับหนวยงาน (37.3%)
และผูบริหารระดับสูง (17.9%) ตามลําดับ
4.2 ชองทางทีบ่ ุคลากรมีความเห็นวาไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงที่สุด
ขอมูลชองทางทีบ่ ุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเห็นวาไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทาง
องคการไดงายและทั่วถึงที่สุด แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชองทางทีบ่ ุคลากรมีความเห็นวาไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงที่สุด (n = 201)
ชองทางการสื่อสาร
จํานวน
รอยละ
อันดับที่
ผูบริหารระดับสูง
18
9.00
5
หัวหนางาน/หัวหนาหนวย
53
26.40
2
การประชุมระดับวิทยาลัย
19
9.50
4
การประชุมระดับหนวยงาน
12
6.00
6
เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
1
0.50
9
บอรดประชาสัมพันธ
1
0.50
9
แผนพับ/วารสาร
1
0.50
9
เว็บไซต
8
4.00
7
e-mail
109
54.20
1
Video presentation
2
1.00
8
เพื่อนรวมงาน
25
12.40
3
อื่นๆ
2
1.00
8
จากตารางที่ 2 พบวา ชองทางที่บุคลากรเห็นวาเปนชองทางที่ชวยใหรับรูนโยบายและทิศทางองคการไดงายและ
ทั่วถึงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก e-mail (54.2%) รองลงมา คือ หัวหนางาน/หัวหนาหนวย (26.4%) เพื่อนรวมงาน (12.4%)
การประชุมระดับวิทยาลัย (9.5%) และผูบริหารระดับสูง (9.0%) ตามลําดับ
4.3 ชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการทีบ่ ุคลากรตองการใหมีการจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู
ขอมูลชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการทีบ่ ุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลตองการใหมี
การจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการทีบ่ ุคลากรตองการใหมีการจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู (n = 201)
ชองทางการสื่อสาร
จํานวน
รอยละ
อันดับที่
จัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อสื่อสารทิศทางขององคการ
86
42.80
1
Social Media เชน Facebook, Twitter
72
35.80
2
ไลน
72
35.80
2
SMS ทางโทรศัพทมือถือ
34
16.90
3
สติกเกอรติดรถยนต
11
5.50
5
อื่นๆ
15
7.50
4
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จากตารางที่ 3 พบวา ชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการที่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตองการใหวิทยาลัยจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม ไดแก การจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อสื่อสารทิศทางขององคการ (42.8%) รองลงมา
คือ สื่อสังคมออนไลน (35.8%) และไลน (35.8%)
4.4 ชองทางทีบ่ ุคลากรไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการแยกตามฝาย
ขอมูลชองทางที่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการแยกตามฝาย
แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ชองทางที่บุคลากรไดรับการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการแยกตามฝาย (หนวย: รอยละ) (n = 201)
หัวหนา
เพื่อน
การประชุม
ผูบริหาร
ฝาย
e-mail
งาน/หนวย รวมงาน ระดับหนวยงาน
ระดับสูง
ฝายวิชาการและวิจัย
78.72
53.19
42.55
23.4
12.77
ฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ 66.67
50.00
58.33
66.67
41.67
ฝายการเงิน บัญชี และพัสดุ
53.33
53.33
86.67
13.33
0
ฝายทรัพยากรบุคคลและแผน
50.00
75.00
37.5
50.00
37.5
ฝายกิจการนักศึกษา
85.71
85.71
14.29
71.43
57.14
ฝายบริหารและสนับสนุนวิชาการ
50.00
63.46
67.31
32.69
11.54
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
52.94
47.06
41.18
23.53
23.53
กลุมสาขาวิชา
70.00
50.00
30.00
30.00
20.00
บุคลากรสายวิชาการ
75.00
40.63
25.00
65.63
18.75
จากตารางที่ 4 พบวา การรับรูนโยบายและทิศทางองคการของบุคลากรแตละฝายจากชองทางที่มีผูไดรับการสื่อสาร
มากที่สุ ด 5 อั นดับ แรก พบวา ฝ ายการเงิ น บั ญ ชี และพัส ดุ มี การรั บรู นโยบายและทิ ศทางองค การผ านการประชุ มระดั บ
หนวยงาน และผูบริหารระดับสูงต่ํากวาฝายอื่น ๆ เปนอยางมาก ในขณะที่ฝายกิจการนักศึกษามีการรับรูนโยบายและทิศทาง
องคการผานเพื่อนรวมงานต่ํากวาฝายอื่น ๆ เปนอยางมาก
5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล มีประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 จดหมายอิเล็คทรอนิกส (e-mail) เปนชองทางที่บุคลากรไดรับรูนโยบายและทิศทางองคการมากที่สุด แสดงให
เห็นวา e-mail ไมไดเปนเพียงชองทางการสื่อสารในชีวิตประจําวันที่มีประสิทธิภาพและใชกันอยางแพรหลายเทานั้น แตยั ง
สามารถใชในการทํางานไดเปนอยางดี เนื่องจาก e-mail มีคุณสมบัติที่ดีดังที่กลุมภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
(ม.ป.ป.) กลาวไววา e-mail ทําใหการติดตอสื่อสารทั่วโลกเปนไปอยางรวดเร็วทันที สามารถสงจดหมายถึงผูรับที่ตองการไดทุก
เวลาแมผูรับจะไมไดอยูที่หนาจอคอมพิวเตอรก็ตาม สามารถสงจดหมายถึงผูรับหลาย ๆ คนไดในเวลาเดียวกัน ผูรับจดหมาย
สามารถเรี ยกอานจดหมายไดทุกเวลาตามสะดวก และสามารถถายโอนแฟมขอมูล แนบไปกับจดหมายถึงผู รับได ทําใหการ
แลกเปลี่ยนขาวสารเปนไปไดโดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทั นเหตุการณ ดวยขอดีของ e-mail นี้เอง ทําใหในปจจุบั น
e-mail กลายเปนสวนหนึง่ ของสํานักงานทุกแหงทั่วโลก ทําใหคนทั่วโลกสามารถติดตอกันผานทางคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ
หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ไดในทุกที่ทุกเวลา สอดคลองกับ Hewitt (2006) ที่ระบุวา แมการสื่อสารที่ใชวิธีการถายทอดขอมูล
ทาง e-mail จะมีประสิทธิผลนอยกวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา แตการใช e-mail จะเขาถึงสมาชิกขององคการไดทั่วถึงและ
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ยังเขาถึงเปาหมายขององคการไดดีกวา เชนเดียวกับงานวิจัยของ วนาวัลย ดาตี้ (2552) ที่พบวา องคการที่ประสบผลสําเร็จใน
การสรางความแตกตางขององคการนั้น การใช e-mail จะไดรับความนิยมอยางมาก
การสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการ ถือเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของหัวหนางาน/หัวหนาหนวย ดังคํากลาวของ
นราวิทย นาควิเวก (ม.ป.ป.) ที่วา หัวหนางานมีบทบาทเปนตัวแทนในการสื่อสารเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ แผนงาน รวมถึง
ขาวสารใหบุคลากรทุกคนเขาใจ เห็นภาพเดียวกัน และยอมรับปฏิบัติตามอยางเต็มใจ ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา ชองทางการ
สื่อสารผานหัวหนางาน/หัวหนาหนวย เปนชองทางที่ทําใหบุคลากรรับรูนโยบายและทิศทางองคการคอนขางสูง แสดงใหเห็นวา
หัวหนางาน/หัวหนาหนวยปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนวิทยาลัยในการสื่อสารไดเปนอยางดี
สวนเพื่อนรวมงาน ถื อเปนชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการ (informal communication channels) ซึ่ ง
Chaipat (ม.ป.ป.) ไดกลาววา เปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลในองคการตามกลุมสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัย
ความสนิทสนม คุนเคย การแนะนําจากเพื่อนฝูง การรูจักเปนการสวนตัวโดยไมเกี่ยวของกับโครงสรางของการบริหารองคการ
เปนลักษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข หรือการขอคําปรึกษากัน ซึ่งจะเปนลักษณะแบบปากตอ
ปาก ประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารจะมีมากหรือนอยขึ้นกับการยอมรับ ความเขาใจ และความสัมพันธระหวางบุคคลใน
กลุมที่ไมเปนทางการดวยกัน มีลักษณะการกระจายขาวแบบพวงองุน ซึ่งอาจเปนบอเกิดของขาวลืออันเปนการทําลายขวัญ
ชื่ อเสี ย ง และท า ทายอํ านาจหน าที่ ที่ มี อ ยู ใ นองค การได อย างไรก็ ต าม ถ านํ าการติ ด ต อสื่ อสารลั ก ษณะนี้ ม าใช เ สริ ม การ
ติดตอสื่อสารในลักษณะที่เปนทางการ ก็อาจจะชวยสงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมายขององค การได การที่ผลการวิจัยครั้ง นี้
พบวา เพื่อนรวมงานเปนชองทางการรับรูนโยบายและทิศทางองคการที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของบังอร บุญ
รักษาสัตย (2559) ที่ระบุวา เพื่อนรวมงานเปนชองทางที่บุคลากรรับทราบขอมูลทิศทางกรมการแพทยมากที่สุดเปนอันดับ 2
(16.28%) รองจากเว็บไซตของกรมการแพทย (18.92%)
5.2 ชองทางที่บุคลากรเสนอใหมีการจัดเพิ่มขึ้นจากชองทางที่มีอยูเดิม คือ การจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อสื่อสารทิศทาง
ขององคการ แสดงใหเห็นวา บุคลากรตองการใหมีการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการในรูปแบบที่เปนทางการมากขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งการเสนอแนวคิดการจัดตั้งกลุมเครือขายนี้จะมีลักษณะคลายกับโมเดลโครงสรางของการติดตอสื่อสารใน
องคการแบบตัววาย (Y Network) ที่ iisomo (2556) กลาววา เปนเครือขายที่มีบุคคลหนึ่งทําหนาที่ติดตอสื่อสารไปยังสมาชิก
ในระดับถัดไป โดยที่สมาชิกลําดับถัดไปมีโอกาสติดตอสื่อสารกันเองไดบางสวน สมาชิกคนกลางจะทําหนาที่รับ และสงขาวสาร
ใหกับสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งจะติดตอสื่อสารแบบลูกโซกับสมาชิกที่อยูถัดไป
5.3 เมื่อพิจารณาชองทางการรับรูนโยบายและทิศทางองคการของแตละฝาย พบวา ฝายการเงิน บัญชี และพัสดุมี
การรับ รูผ านการประชุ มระดับ หน วยงาน และผูบริ หารระดั บสูง ซึ่ งเปนรูปแบบการสื่อสารแบบเผชิ ญหนา ค อนข างต่ํา ซึ่ ง
Hewitt (2006) กลาววาการสื่อสารแบบเผชิญหนา มีความสําคัญตอองคการและจําเปนตองใชวิธี การนี้ในการสื่อสารมากขึ้น
เพราะจะสงผลใหเกิดขั้นตอนของการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ ไดแก 1) การตระหนักถึง 2) เกิดความเข าใจ 3) เกิด
ความพึงพอใจ 4) เกิดความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาขององคการ และ 5) เกิดความรับผิดชอบรวมกัน สงผลใหบุคลากรเกิดความ
รวมมือและปฏิบัติตามนโยบายที่ผูบริหารกําหนดไว เชนเดียวกับ วนาวัลย ดาตี้ (2552) ที่กลาววา การสื่อสารแบบเผชิญหนา
ยังคงมีความสําคัญในการชักจูงใหบุคลากรชวยกันทํางาน นอกจากนี้ การสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการผานการประชุม
ระดั บหน วยงาน และโดยผูบริ หารระดั บสูง ยังถื อเป นการสื่อสารแบบกลุม บุคคล ซึ่ งการรับ รูผานสองชองทางนี ้แ ตกต างกั น
ระหวางบุคลากรที่ สังกัดหนวยงานที่ แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณพันธุ ออนแยม (2559) ที่ระบุวา บุคลากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่สังกัดงานตางกัน มีระดับการรับรูแผนยุทธศาสตรจากรูปแบบการถายทอดผานการ
สื่อสารแบบกลุมบุคคลแตกตางกัน
ในขณะที่ฝายกิจการนักศึกษามีการรับรูผานเพื่อนรวมงานต่ํากวาฝายอื่นๆ ทั้งนี้อาจเกิดจากฝายกิจการนักศึกษามี
การสื่ อสารนโยบายและทิศ ทางองคการผานชองทางแบบเปนทางการ (formal communication channels) มากกว า
ชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายกิจการนักศึกษา
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รับรูนโยบายและทิศทางองคการผาน e-mail หัวหนางาน/หัวหนาหนวย การประชุมระดับหนวยงาน และผูบริหารระดับสูง สูง
กวาชองทางอื่นๆ
6. บทสรุป
จากการศึกษาชองทางการสื่ อสารนโยบายและทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ พบวา บุคลากรสวนใหญไดรับการ
สื่อสารทาง e-mail หัวหนางาน/หัวหน าหนวย และเพื่อนรวมงาน ซึ่งชองทางการสื่อสารดังกลาวยกเวนการประชุมระดั บ
หนวยงานก็เปนชองทางที่บุคลากรระบุวาทําใหบุคลากรรับรูนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงกวา ชองทางอื่น ๆ
พรอมกันนี้ บุคลากรยังไดเสนอใหวิทยาลัยเพิ่มชองทางการสื่อสารดวยการจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อสื่อสารทิศทางขององคการ
ดวย
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
7.1.1 วิทยาลัยควรเลือกชองทางการสื่อสาร 3 ชองทาง ไดแก e-mail หัวหนางาน/หัวหนาหนวย และเพื่อน
รวมงาน เปนชองทางหลักในการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด สวนชองทางอื่นๆ หากไมมีคาใชจายในการดําเนินการ หรือมีคาใชจายไมสูงจนเกินไปก็สามารถใชเปนชองทางเสริมเพื่อให
การสื่อสารทั่วถึงยิ่งขึ้น
7.1.2 ควรมอบหมายกลุม บุคลากรใหทํ าหน าที่ สื่อสารองคการ โดยอาจจะเปนรู ปแบบคณะกรรมการ หรื อ
หนวยงานที่ทําหนาที่นี้โดยตรงก็ได เพื่อใหการสื่อสารนโยบายและทิศทางองคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมี การทํ าวิ จัย เพื่ อประเมิ นช องทางการสื่ อสารจากการรับ รู แ ละเข าใจนโยบายและทิ ศ ทางองค การของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหทราบประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารอยางแทจริง
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ศาสตราจารย พล.ต.ต.หญิงดร.นัยนาเกิดวิชัย
ศาสตราจารยณรงค ใจหาญ
ศาสตราจารยรพีพรรณ คําหอม
รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร วรจิตตานนท
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ โกทันย
รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ โชติบาง
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ
รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ
รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท
รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน
รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ
รองศาสตราจารย ดร.ศิษฐธวัช มั่นเศรษฐวิทย
รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอื้ออํานวย
รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ เพชรภา
รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ
รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต
รองศาสตราจารย ดร.ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
รองศาสตราจารย ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย พิมดี
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณ ทองเลิศ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.งามพิศ สัตยสงวน
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ประเวศ อินทองปาน
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ราณี อิสิชัยกุล
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.สุมิตร สุวรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.กําจร หลุยยะพงศ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
กรรมการ
รองศาสตราจารย พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศรัตน กรรมการ
รองศาสตราจารยธัญพิสิษฐ พวงจิก
กรรมการ
รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน
กรรมการ
รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
กรรมการ
รองศาสตราจารยวารุณี เชาวนสุขุม
กรรมการ
รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม
กรรมการ
รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน
กรรมการ
รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย จิตสวาง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาชวภูริชญ นอมเนียน กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน เจริญฉิม
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กําพล วรดิษฐ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศาลฎีกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก สุวรรณธาดา กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท วริสาร
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาทินี นุยเพียร
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินทรแหยม กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรีย วงศไตรรัตน
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงกต ศรีอุไร
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรักษ มีแจง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษชาติ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ โสขุมา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรัตน รุงโรจนธีระ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ ชอลําเจียก
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท พรมสกล
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา นวลมีศรี
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินแหยม
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย สุขชาวนา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน สายบุญเรือน กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญารัตน อูตะเภา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตรพี ทรัพยแสนดี
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร พลอยแหวน
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร เทวตา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ บุญกิจ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุมาพร อาลัย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาพร ฉายะรถี
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
กรรมการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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มหาวิทยาลัยยธรรมศาสตร
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิริ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร
ดร.มติ หอประทุม
อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
อาจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี
อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย ดร.วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน
อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
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อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
อาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา
อาจารย ดร.เสาวณี คงศรี
อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี
อาจารย ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ
อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
อาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
อาจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ
อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา
อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
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